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1. Crédito e Financiamento 

Estados querem flexibilizar regras a crédito 

 
16 de Março de 2017 

Fonte: EM 
Estados querem discutir com o Tesouro Nacional regras mais flexíveis 

para ter o aval para operações de crédito da União, como forma de reforçar o 
caixa durante a crise e possibilitar a retomada de investimentos. 

Com a resistência do Ministério da Fazenda e de Estados em 
calamidade financeira, secretários de Fazenda reunidos no Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz) desistiram de ampliar o projeto de recuperação 
fiscal para incluir qualquer unidade de Federação com dificuldade de caixa. 

A estratégia agora é aproveitar a discussão de novos critérios de ratings 
dos Estados para aumentar a captação de empréstimos, hoje sujeitas a regras 
que eles consideram muito rigorosas. Os ratings são notas de classificação de 
risco dadas pelo Tesouro Nacional e que balizam a concessão de aval para 
financiamentos. 

"A ideia dos Estados é encontrar instrumentos de crédito para recuperar 
a capacidade de investimento público. Neste momento não temos como 
aumentar mais arrecadação, já fizemos os sacrifícios. O que precisamos agora 
é de financiamento", afirmou o coordenador do Confaz, André Horta, secretário 
de Fazenda do Rio Grande do Norte. 

Mais empréstimos 
Na reunião, representantes da Fazenda disseram que aceitam abrir uma 

discussão ampla, desde que não seja no bojo do projeto de regime fiscal, que 
contemplará os Estados em pior situação - hoje Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais. 

De acordo com o Tesouro Nacional, uma portaria com nova sistemática 
de rating para Estados deverá ser colocada em consulta pública ainda este 
mês. Segundo participantes da reunião, a Fazenda se comprometeu a "olhar o 
futuro" na nova sistemática, e não apenas o nível atual de endividamento de 
cada Estado. 

"Temos mais de 20 Estados com problema de pagamento de pessoal, 
na Previdência, sem conseguir fazer investimentos. Precisamos de novos 
empréstimos", disse um dos secretários que participou do encontro. 

Inicialmente, os secretários queriam modificar o projeto de recuperação 
fiscal, em tramitação no Congresso Nacional, para permitir que qualquer estado 
pudesse ter acesso à suspensão do pagamento da dívida com a União em 
troca de contrapartidas de ajuste fiscal. 

A proposta, porém, foi rechaçada pela Fazenda e por representantes 
dos Estados em calamidade financeira, que entenderam que isso poderia 
atrapalhar a tramitação do regime e atrasar ainda mais o socorro a esses 
entes. 

Após participar da abertura da reunião do Confaz, o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, disse que não tem condições para aliviar a dívida 
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de Estados que não estejam em situação muito ruim. "Mostrei para os 
secretários que a situação fiscal do Governo Federal também é séria. Não 
pode simplesmente todos os Estados passarem a conta para o governo e parar 
de pagar a dívida", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/03/16/interna_politica,854706/es
tados-querem-flexibilizar-regras-a-credito.shtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

STF decide excluir ICMS da base de cálculo de PIS e Cofins 

15 de Março de 2017 
Fonte: G1 

  
Maioria dos ministros da Corte concluiu que ICMS não compõe faturamento ou receita 
bruta das empresas; governo prevê impacto bilionário nas contas públicas com 
mudança da regra. 
 

O supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (15) que o 
governo federal não pode incluir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração 
Social (PIS) e para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins). 

A decisão da Suprema Corte terá repercussão geral no Judiciário, ou seja, a 
partir de agora, as instâncias inferiores da Justiça também terão de seguir essa 
orientação. 

O PIS e a Cofins são pagos por empresas de todos os setores e ajudam a 
financiar a Previdência Social e o seguro-desemprego. 

Em nota, o Ministério da Fazenda informou que a União ingressará com o 
recurso de embargos de declaração quando o acórdão for publicado, "a fim de que o 
seu pedido de modulação de efeitos seja apreciado pela Corte". 

"Nele a União requererá que a decisão do STF tenha efeitos a partir de 2018. 
Somente com a apreciação dos embargos de declaração pelo Plenário do STF é que 
se poderá dimensionar o eventual impacto dessa decisão, acrescentou a pasta. 

O modelo atual de cobrança é complexo e existem formas diferentes de 
incidência do tributo, com regime não cumulativo (para empresas que estão no lucro 
real, que é uma modalidade de cálculo do Imposto de Renda) e o sistema cumulativo 
(para empresas que estão no lucro presumido), além de uma sistemática diferenciada 
para micro e pequenas empresas. 

Segundo as estimativas do governo, com a mudança da base de cálculo, a 
Receita Federal deixará de arrecadar R$ 250,3 bilhões em tributos que estavam sendo 
questionados na Justiça desde 2003. 

O julgamento havia sido iniciado na última quinta (9), mas foi interrompido 
quando o placar da votação estava em 5 a 3 contra o governo porque os ministros 
Gilmar Mendes e Celso de Mello não estavam no plenário. 

Os dois magistrados votaram nesta quarta-feira. Gilmar votou a favor do 
governo para que não ocorresse a mudança na fórmula de cálculo dos dois tributos, 
mas Celso de Mello acolheu a orientação da relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, 
e votou pela desvinculação do ICMS do PIS e da Cofins. 
Acompanharam a relatora, além de Celso de Mello, os ministros Marco Aurélio Mello, 
Luiz Fux, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Por outro lado, além de Gilmar 
Mendes, votaram contra a exclusão do ICMS da base de cálculo e foram derrotados 
no julgamento os ministros Edson Fachin, Luis Roberto Barroso e Dias Toffoli. 
A notícia completa pode ser acessada pelo site do G1. 
 
http://g1.globo.com/politica/noticia/maioria-do-stf-decide-desvincular-icms-da-base-de-
calculo-de-pis-e-cofins.ghtml 

Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/politica/noticia/maioria-do-stf-decide-desvincular-icms-da-base-de-calculo-de-pis-e-cofins.ghtml
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3. Comércio 

Vendas do e-commerce no Dia do Consumidor devem crescer em 2017 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

O Dia do Consumidor, celebrado nesta quarta-feira (15), deve ser mais 
positivo para o e-commerce brasileiro neste ano. Segundo previsão da Ebit, o 
faturamento do setor na data deve avançar 18% em relação ao ano anterior, 
passando de R$ 224 milhões para R$ 265 milhões. Também deve crescer o 
número de pedidos, subindo de 562.714 para 562.830, e o tíquete médio das 
compras, aumentando de R$ 398 para R$ 470. 

A previsão é baseada em pesquisa on-line feita com mais de 3 mil 
consumidores entre 10 e 16 de fevereiro. O Dia do Consumidor Brasil no varejo 
eletrônico é celebrado na quarta-feira mais próxima do dia 15 de março. 

A flutuação da data se dá porque quando o Buscapé idealizou esse dia, 
quis facilitar aspectos operacionais do varejo, como recursos humanos, 
logística e propensão às compras por parte dos consumidores. Nesse caso, a 
melhor opção seria sempre às quartas-feiras. 

Segundo o CEO da Ebit e presidente do Conselho de Comércio 
Eletrônico da FecomercioSP, Pedro Guasti, alguns fatores justificam as 
perspectivas de alta. 

“O número de consumidores que vieram para o e-commerce no ano 
passado, que é superior ao visto um ano antes, o aumento, mesmo que 
pequeno, da confiança na melhora da economia, e a compra de produtos com 
preços maiores – principalmente smartphones, TVs e eletrodomésticos, são 
fatores que somados aumentam o tíquete médio e ajudam na expectativa de 
aumento no faturamento”, explicou. 

Os consumidores também podem aproveitar os recursos extras vindos 
dos saques de contas inativas do FGTS, que começaram em 10 de março. 

Outra indicação da boa perspectiva para as vendas na ocasião é que 
33% pretendem fazer compras on-line no próximo dia 15 de março. O número 
é 9 p.p. maior do que o registrado em 2016, quando 24% disseram que iriam 
adquirir algum produto. Entre os itens que deverão ter mais saída estão os 
eletrônicos, eletrodomésticos, informática, telefonia e celulares, e cosméticos, 
perfumaria e cuidados pessoais. 

Para as lojas virtuais que estão com margem de lucro maior em 
determinada linha de produtos e quiserem, por conta própria, aproveitar a data 
para fazer uma promoção de última hora, a dica é reforçar a divulgação via e-
mail marketing e dentro do próprio site, disse Guasti. 

“Se eventualmente tiver êxito nessa estratégia, o empresário deve 
apenas tomar cuidado para que as vendas não sobrecarreguem a logística e o 
atendimento”, alertou o especialista, destacando que o ideal é se preparar com 
bastante antecedência para ações promocionais que envolvem datas 
específicas. 

Cenário 
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Como a Black Friday, o Dia do Consumidor tem ganhado destaque no e-
commerce brasileiro por ajudar a alavancar as vendas fora de períodos já 
tradicionalmente bons para o segmento, como o Natal, Dia das Mães e do Dia 
dos Namorados. Em 2016, a data apresentou um volume superior em 100% a 
um dia normal de vendas. 

Os dados constam da 35ª edição do Webshoppers, estudo sobre o 
comércio eletrônico brasileiro da Ebit. Segundo o levantamento, o setor faturou 
R$ 44,4 bilhões, apresentando expansão nominal de 7,4% em 2016 na 
comparação com o ano anterior. 

Entre os motivos que justificam o bom desempenho das vendas em um 
ano de crise estão os preços oferecidos pelo varejo eletrônico, que 
continuaram sendo menores do que os do varejo físico, e a ampliação do 
mercado de smartphones, que trouxe nova gama de e-consumidores – mais de 
21% das transações on-line foram realizadas por meio de dispositivos móveis 
em 2016. Para 2017, a expectativa é de um ano de crescimento nominal mais 
forte, de 12%. 
 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-de-commerce-dia-do-
consumidor-2017/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Consumidor GOD é uma das tendências do varejo apresentadas na NRF 
2017 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Uma síntese do “Retail Trends Pós NRF 2017”, maior evento de varejo 
do mundo, foi apresentada nesta terça-feira (14), em Porto Alegre, para um 
público de 200 participantes entre empresários e executivos do segmento. O 
encontro, realizado pela consultoria GS&MD e a empresa EKF Participações 
trouxe as principais tendências do varejo para esse ano, além de estratégias e 
metodologias que podem ser aplicadas à realidade brasileira. 

Na essência do extrato da síntese dos principais cases, tendências e 
inovações apresentados durante a NRF 2017, dois itens aparecem como 
fundamentais: propósito e pessoas. Segundo o diretor Geral da GS&MD, 
Marcos Gouvea de Souza, a razão de ser, o propósito das organizações, hoje, 
precisa ser altamente relevante e seus públicos interno e externo devem ter a 
exata percepção do que isso representa. Também considera que, “no cenário 
atual dominado pela tecnologia são as pessoas que fazem a grande diferença 
no mundo dos negócios”. 

Entre as tendências do varejo, Souza destacou o Consumidor God 
(Global, Omni e Digital). God representa o consumidor com toques locais e 
regionais em uma visão global e abrangente. “Esse consumidor exige ser 
atendido em qualquer canal e a qualquer momento, do mobile à realidade 
virtual, já ultrapassando as barreiras da faixa etária ou gênero”, explica. 

Outras tendências abordadas pelos especialistas foram as marcas com 
alma, onde há a conexão emocional das pessoas com suas marcas preferidas; 
o PDX, uma evolução da loja no mercado de consumo; a tecnologia, as 
soluções e as inovações tecnológicas; a inteligência e a liderança. 

Para o sócio-diretor da EKF, Eduardo Fernandez, é importante que os 
empresários gaúchos acompanhem essas tendências. “Precisamos colocar o 
Estado novamente em posição de relevância para o varejo. Chegou a hora de 
parar de falar em crise e criarmos alternativas para que os negócios voltem a 
crescer”, afirma. 

O encontro contou com a participação do sócio-diretor do GS&BW, 
especialista em planejamento estratégico para Shopping Centers, Luiz Alberto 
Marinho; o sócio-diretor do GS&P3 e especialista em Sustentabilidade, Hugo 
Bethlem; o sócio-diretor do GS&Consult, Alexandre Van Beek e o sócio-diretor 
da Wroi+Lúcida, Fábio Sayeg. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13025/consumidor-god-e-uma-das-
tendencias-do-varejo-apresentadas-na-nrf-2017 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

5. Serviços - Bancos 

Os bancos com mais reclamações em janeiro e fevereiro 

 

15 de Março de 2017 
Fonte: Exame 

 
Banco Central divulgou o levantamento dos bancos de médio e grande portes 
mais reclamados no primeiro bimestre deste ano. Confira 
 

O Bradesco novamente liderou a lista de bancos com mais reclamações 
entre as grandes instituições financeiras (com mais de quatro milhões de 
clientes) no primeiro bimestre deste ano, segundo o ranking de queixas 
divulgado nesta quarta-feira (15) pelo Banco Central. 

Já entre os bancos médios (com menos de quatro milhões de clientes), o 
Safra continua liderando a lista e concentrou o maior número de reclamações 
em janeiro e fevereiro. 

O segundo banco com mais queixas entre as instituições financeiras de 
maior porte no mês foi o Banco do Brasil. A Caixa ficou na terceira colocação 
entre os grandes bancos que concentraram mais reclamações no primeiro 
bimestre de 2017, depois de ter liderado o ranking de janeiro e fevereiro. 

Na lista dos bancos médios com mais queixas, o Pan e o Paraná Banco 
ficaram na segunda e na terceira colocação, respectivamente, no período. 

Metodologia 
O ranking inclui apenas reclamações procedentes. As queixas de 

clientes das instituições financeiras são recebidas e analisadas pelo BC, que 
verifica se, de fato, o banco descumpriu as normas do Conselho Monetário 
Nacional (CMN). 

A lista mostra a quantidade de reclamações contra cada banco para 
cada grupo de um milhão de clientes. O objetivo é evitar distorções e impedir 
que bancos apareçam no topo do ranking apenas porque têm mais clientes. 

A lista completa pode ser consultada no site do Banco Central. A notícia 
completa pode ser acessada pelo site exame. 
 
 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/os-bancos-com-mais-reclamacoes-em-
janeiro-e-fevereiro/ 
 

 
Voltar ao índice 

http://www.bcb.gov.br/ranking/index.asp
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/os-bancos-com-mais-reclamacoes-em-janeiro-e-fevereiro/
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6. Serviços - Internet 

Senado aprova projeto que proíbe franquias para internet de banda larga 
fixa 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
No ano passado, Anatel proibiu criação desse tipo de limite; proposta não vale 
para internet móvel e segue para análise da Câmara dos Deputados. 
 

Senado aprovou nesta terça-feira (15) um projeto que altera o Marco 
Civil da Internet e proíbe as operadoras de internet de estabelecer franquias de 
dados nos serviços de banda larga fixa. 

Com a aprovação do projeto pelo Senado, o texto segue para análise da 
Câmara dos Deputados. 

Banda larga fixa é aquela instalada em imóveis através da linha 
telefônica fixa. A proibição de limites por parte das empresas, conforme o 
projeto, não vale para serviços de internet móvel, utilizados em tablets e 
smartphones. 

Atualmente, o serviço de banda larga fixa é cobrado de acordo com a 
velocidade de navegação contratada, sem teto de uso da internet. Já o sistema 
que limita a quantidade de dados baixados, ou seja, que fixa uma franquia, 
funciona na internet móvel. 

Entenda a polêmica 
Em abril do ano passado, as operadoras passaram a oferecer a internet 

fixa por meio de franquias, o que gerou uma série de críticas por parte dos 
usuários. 

À época, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disse que a 
alteração não violava as regras, mas algumas condições teriam de ser 
respeitadas. 

Dez dias depois, contudo, a Anatel proibiu as operadoras de internet a 
criar franquias de dados de banda larga fixa. 

Há cerca de dois meses, voltou a surgir uma polêmica de que as 
franquias poderiam voltar a ser cobradas, mas a Anatel informou ao G1 que 
não pretende reabrir o debate. 
 
 
http://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-projeto-que-proibe-franquias-
para-banda-larga-fixa.ghtml 
tribu 

 
Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/anatel-proibe-limites-na-internet-de-banda-larga-por-prazo-indeterminado.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/anatel-proibe-limites-na-internet-de-banda-larga-por-prazo-indeterminado.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/anatel-diz-que-nao-pretende-reabrir-debate-sobre-limite-na-banda-larga-fixa.ghtml
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7. Serviços – Setor Hoteleiro 

Hotéis conectados criam diferenciais para o setor 

 
15 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

A tecnologia se tornou uma parte essencial de nossas vidas. Hoje é 
quase impossível imaginar um dia-a-dia sem, por exemplo, Internet ou redes 
sociais. No entanto, existem áreas, como a hotelaria, em que a tecnologia e o 
seu alcance ainda não atingiram completamente a importância que merecem, o 
que não só afeta a experiência do hóspede, mas ocasiona custos 
desnecessários e problemas adicionais que poderiam ser evitados com a 
infraestrutura de rede apropriada. Este é um assunto que será abordado no 
Latin America Hotel & Resort Expansion Summit em Cartagena, Colômbia, nos 
dias 16 e 17 de Março. 

A gestão bem-sucedida de hotéis depende não só do aspecto 
arquitetônico ou de um ambiente agradável, mas de um serviço excelente e 
completo aos clientes, no qual a tecnologia é um pilar fundamental. Os 
hóspedes devem sentir que todas as suas necessidades são satisfeitas, o que 
significa comunicações sem fio confiáveis, diminuição das quedas de conexão 
e redes fortes, que permitam a conexão em qualquer lugar do hotel, no 
momento que o hóspede deseje. 

"A indústria hoteleira é um grande desafio para a tecnologia. A maioria 
dos hotéis estão mais preocupados com o espaço ou conforto para melhorar a 
experiência do cliente, prestando pouca atenção ao impacto da tecnologia. Mas 
nesta era mais digital, os usuários exigem conexão eficiente com a internet, 
seja em seus quartos ou em áreas comuns, além de uma rede de celular que 
não falhe; quando isso começa a funcionar mal, o atendimento ao cliente passa 
a ser visto como pobre ou deficiente. Tudo isso pode ser evitado se, desde o 
planejamento, os responsáveis pela área de TI derem a devida atenção à sua 
infraestrutura de rede”, diz Mario Linares, Gerente de Contas da CommScope 
na Colômbia, que estará presente no evento em Cartagena. 

No entanto, para Linares, a ausência de tecnologia adequada não 
impacta somente os hóspedes, mas também as próprias operações hoteleiras, 
como administração e comunicação interna. Por isso, ele menciona algumas 
tendências tecnológicas que podem melhorar o desempenho do hotel: 

• Acessibilidade e conectividade: Aproximadamente entre 50% e 70% 
dos hóspedes nos hotéis são pessoas de negócios, que precisam se conectar 
ao escritório de forma remota (pela web), acessar seus e-mails e seguir com as 
atividades produtivas durante a estadia. Se a isso são adicionados os demais 
clientes, que buscam se conectar à Internet para outras atividades, tais como 
acessar suas redes sociais, o problema pode ser ainda maior se não houver 
uma infraestrutura de rede eficiente, que garanta não só a conectividade 
constante, mas a capacidade acesso a partir de qualquer ponto do hotel, tanto 
à Internet quanto à rede de celular, e assim por diante. 
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• Segurança e tratamento da informação: Os hóspedes precisam ter a 
certeza de que seus dados são tratados sob rigorosas normas, tanto ao fazer 
reservas, como usando os serviços dentro do hotel. Ter uma rede que garanta 
a confiabilidade não só fornece segurança de dados, mas também facilita o 
gerenciamento de todas as informações do cliente por parte dos 
administradores, agilizando os processos e evitando erros que poderiam custar 
caro. 

• Convergência em direção à personalização:. Na indústria hoteleira 
existe uma convergência unificada para conhecer os hábitos e preferências dos 
clientes. "Hoje todo mundo está conectado, e não apenas durante o dia, mas 
também a noite e madrugada. Por isso, conhecer antecipadamente as 
necessidades e preferências dos clientes é fundamental para evitar problemas 
que estes ‘novos hábitos’ podem gerar", acrescenta Johny Ivan Clavijo, 
Gerente de Vendas CCAS (Caribbean, Central America and South America) - 
CommScope, que também estará presente na Latin America Hotel & Resort 
Expansion Summit, em Cartagena. 

• Redes preparadas para o futuro: Ainda que o setor hoteleiro esteja se 
tornando consciente de como é crucial contar com a tecnologia adequada para 
os seus processos, para ajudá-los a lidar com os desafios atuais de 
conectividade, devemos também considerar que a evolução tecnológica 
acontece a passos largos. Por isso, não é mais suficiente apenas atualizar as 
redes para o presente, mas se preparar para as novas velocidades e 
necessidades futuras. 

• Gestão automatizada de infraestrutura de rede: Na atualidade, já 
existem soluções tecnológicas que não só permitem enfrentar as necessidades 
de conectividade e acessibilidade, mas fazem a gestão de toda a infraestrutura 
de rede de forma muito mais simples e eficiente. Automatizar os sistemas de 
gestão facilita a detecção de problemas em menor tempo e permite resolvê-los 
mais rapidamente, gerando uma redução dos custos operacionais e muito 
menos impacto para o hóspede, fazendo com que ele tenha a melhor 
experiência no hotel. 

"Muitas vezes, as construtoras optam por soluções de baixo 
desempenho, muito mais baratas, mas em última análise, acabam causando 
grandes problemas no médio e longo prazo. Isto não só tem um impacto 
negativo na avaliação dos hóspedes, mas no final, significa custos mais 
elevados e prejuízos para o imóvel, questões que poderemos apontar melhor 
no evento Latin America Hotel & Resort Expansion Summit, em Cartagena. Por 
todas estas razões, a tecnologia já deve ser vista como uma necessidade na 
indústria hoteleira, e não como um "luxo", não uma despesa, mas como um 
verdadeiro investimento. Adaptar-se a essas novas tendências em tecnologia 
não só melhora o funcionamento do hotel, como gera economia tempo, 
dinheiro e esforço, e torna o hotel mais atraente para os clientes", conclui o 
gerente de Vendas CCAS - CommScope, Johny Ivan Clavijo. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/hoteis-conectados-
criam-diferenciais-para-o-setor 

Voltar ao índice 
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8. Emprego 

Expectativa de contratação para o segundo trimestre dão sinais de 
recuperação 

15 de Março de 2017 
Fonte: Novarejo 

 
Os números ainda não chegam a um saldo positivo, mas houve crescimento 
com relação ao ano passado, segundo dados do ManpowerGroup. Entenda 
 

As intenções de contratação do mercado de trabalho brasileiro para o 
segundo trimestre chegaram a -4%. Os dados do ManpowerGroup, apesar de 
ainda preocupantes, são os mais otimistas dos últimos dois anos, uma vez que 
houve crescimento de 6 pontos percentuais em comparação com o mesmo 
período do ano passado e 4 p.p. frente ao primeiro trimestre do ano. O 
levantamento da empresa mostra que 15% dos empregadores esperam 
aumentar o quadro de profissionais nos próximos três meses. 

A revista NOVAREJO digital está com conteúdo novo. Acesse agora! 
Fora isso, 65% dos empregadores não preveem mudança em sua força 

de trabalho atual, mas 15% antecipam uma redução na equipe. O estudo 
entrevistou 850 empregadores no Brasil e 58.293 profissionais em 43 países. 

“As previsões para o segundo trimestre continuam desapontando, mas 
temos alguns sinais de estímulo. Por exemplo, a confiança em melhoria na 
contratação no setor de transporte tem apresentado um crescimento gradual 
por três trimestres consecutivos. E o setor industrial tem a mais forte previsão 
desde 2014”, analisa o CEO do ManpowerGroup no Brasil, Nilson Pereira. 

O executivo lembra que ainda é muito cedo para dizer que os 
indicadores positivos significam uma reviravolta. “Mas nós esperamos que o 
pior já tenha passado. Nos últimos dois anos tivemos muitas dificuldades com 
relação ao mercado de trabalho, mas temos muitos profissionais qualificados 
que estão prontos para aproveitar as futuras oportunidades que surgirão. 
Estamos confiantes que teremos um crescimento nos próximos três meses”, 
complementa. 

Empregadores de empresas de grande porte anteciparam melhora na 
expectativa de contratação para o segundo trimestre, reportando uma previsão 
de 6%. Por outro lado, empregadores de empresas de outros tamanhos 
anteciparam um declínio nos níveis de contratação, sendo que o pior cenário 
foi reportado em micro empresas, com -10%. 
 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/03/15/expectativas-contratacao-sinais-
recuperacao/ 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

IPC-S tem ligeiro avanço na segunda leitura de março 

16 de Março de 2017 
Fonte: Uol 

 
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em 0,01 

ponto percentual, de 0,34% para 0,35%, da primeira para a segunda 
quadrissemana de março, informou nesta quinta-feira a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). 

 Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa do índice subiram. A 
maior contribuição partiu do grupo Alimentação (0,11% para 0,25%), puxada 
pelo item restaurantes, cuja taxa passou de 0,29% para 0,40%. 

Também subiram os grupos Habitação (0,61% para 0,72%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,50% para 0,56%), Vestuário (-0,05% para 0,25%) e 
Despesas Diversas (0,49% para 0,70%), influenciados principalmente por tarifa 
de eletricidade residencial (1,51% para 2,91%), perfume (0,18% para 0,62%), 
roupas (-0,18% para 0,08%) e cigarros (0,50% para 0,94%), respectivamente. 

Em contrapartida, Transportes (0,51% para 0,23%), Educação, Leitura e 
Recreação (0,04% para -0,12%) e Comunicação (0,03% para -0,51%) tiveram 
taxas mais baixas por causa de gasolina (0,32% para -0,34%), passagem 
aérea (-12,39% para -16,86%) e tarifa de telefone residencial (-0,26% para -
2,05%), respectivamente. 

 O IPC-S mede a inflação em sete capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Brasília. 
 
 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
09/03/2017 até 19/03/2017 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DARIO PIMENTA NOBREGA 
Cidade: UMUARAMA – PR 
 
10/03/2017 até 19/03/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções. 
Local: Beira Rio 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
13/03/2017 até 16/03/2017 – MOVELPAR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas 
Cidade: Arapongas – PR 
 
15/03/2017 até 19/03/2017 – RIO ARTES MANUAIS 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Sulamerica 
Cidade: Rio de janeiro - RJ 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – Expoagro Afubra 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – SHOW SAFRA BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – ABRIN 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – BRAZIL ROAD EXPO 2017 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
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21/03/2017 até 23/03/2017 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Rio Centro Pavilhão 4 Climatizado 
Cidade: Rio de Janeiro-Brasil - RJ 
 
22/03/2017 até 23/03/2017 – EXPOVENDING & OCS 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Palácio das Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo - SP 
 
24/03/2017 até 26/03/2017 – SALAO DO LOJISTA - SAO CARLOS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Centro de Eventos Bazuah - São Carlos 
Cidade: SÃO CARLOS - SP 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


