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1. Crédito e Financiamento 

Fitch aguarda reforma da Previdência para decidir sobre nota do Brasil 

 
23 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Agência de classificação de riscos mantém perspectiva negativa para nota de crédito 
do Brasil, mas diz que reforma da Previdência pode mudar viés no futuro. 
 

A aprovação do projeto de reforma da Previdência pelo Congresso faria a 
agência de classificação Fitch ao menos rever a perspectiva da nota de crédito do 
Brasil, disse nesta quinta-feira (23) o diretor da instituição no país, Rafael Guedes. 

"Naturalmente, isso depende de qual reforma será aprovada, mas isso mudaria 
a perspectiva futura", disse Guedes durante evento com profissionais do mercado. 

A Fitch atualmente atribui nota BB, com perspectiva negativa para o rating 
soberano do país. A nota está dois níveis abaixo do chamado grau de investimento, a 
partir do qual se considera que o país tem baixo risco de calote. 

No último dia 15, a agência de classificação de riscos Moody's mudou a 
perspectiva da nota de crédito do Brasil de "negativa" para "estável". Ao justificar a 
decisão, a Moody's disse que vê sinais de recuperação da economia brasileira. 

Fatores a favor e contra 
Segundo o executivo, contra o rating brasileiro ainda há uma série de fatores 

negativos, incluindo desemprego elevado, baixa atividade econômica e o risco do 
governo do presidente Michel Temer ser destituído pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 

A Fitch prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país crescerá 0,7% neste 
ano, mas já considera reduzir essa projeção, disse Guedes. Para 2018, a previsão da 
agência é de aumento de cerca de 2% do PIB brasileiro. 

Além disso, a instituição considera que a relação dívida/PIB continuará subindo 
nos próximos anos, só voltando a cair a partir de 2021, isso no melhor cenário. 

No plano político, o ministro Herman Benjamin, relator da ação que pede a 
cassação da chapa presidencial encabeçada por Dilma Rousseff com Michel Temer 
como vice, entregou nesta quinta-feira um relatório parcial aos demais ministros do 
TSE, inaugurando a reta final do processo. 

Em contrapartida, a aprovação de uma agenda de reformas pelo Congresso 
Nacional, principalmente da previdência, permitiria prever uma consolidação fiscal 
mais benigna para o país, disse. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/fitch-aguarda-reforma-da-previdencia-para-
decidir-sobre-nota-do-brasil.ghtml 
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2. Comércio 

Confiança do comércio chega ao maior nível desde 2015 
 

23 de Março de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Pesquisa mostra que empresários estão mais confiantes na economia, na 
própria empresa e nas vendas 
 

Com a melhora da economia e diante de expectativas favoráveis para o 
País, a confiança dos comerciantes chegou ao maior nível em mais de dois 
anos. 

Em março, o indicador chegou a 99,9 pontos (sem ajuste sazonal), 
alcançando o maior nível dos últimos dois anos. Na série que corrige 
distorções, o índice que mede essa percepção chegou aos 100,74 pontos, 
número 6,4% maior que o de fevereiro e 23,6% superior ao mesmo mês de 
2016. 

Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) e foram divulgados nesta quinta-feira (23). Segundo 
a pesquisa, a percepção do comerciante em relação às condições atuais, ao 
desempenho do comércio e da própria empresa influenciaram esse resultado 
positivo. 

“A menor pressão sobre os preços do varejo e a taxa de juros em queda 
têm estimulado a confiança”, avaliou a economista da CNC, Izis Ferreira. “A 
liberação das contas inativas do FGTS é outro aspecto positivo para aliviar. Em 
um primeiro momento, o comprometimento da renda das famílias com dívidas 
deve diminuir”, ponderou. 

Avanço do comércio 
Desde fevereiro de 2015, o mês de março não apresentava o indicador 

de confiança acima dos 100 pontos, considerada a linha de indiferença. 
Semelhante a um termômetro, sempre que essa pontuação supera aos 100, 
significa aumento da confiança. 

As perspectivas de investimento também avançaram no mês, 
alcançando os 84,1 pontos depois de crescer 3,2%. Os comerciantes estão 
mais otimistas com investimentos na empresa, na contratação de funcionários 
e na formação de estoques. 

Para essa edição da pesquisa, a CNC coletou dados junto a seis mil 
empresas em todas as capitais do País. O índice é divulgado mensalmente e 
vai de zero a 200. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/confianca-do-comercio-
chega-ao-maior-nivel-desde-2015 
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3. Comércio - Varejo 

Varejistas deixam de vender carnes de marcas investigadas 
 

24 de Março de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Três grandes grupos de supermercado já comunicaram a recall dessas marcas 
e, coincidência ou não, preço da carne despencou na semana 
 

Grandes redes de supermercados retiraram das prateleiras os produtos 
fabricados pelos frigoríficos interditados pela Polícia Federal (PF) na Operação 
Carne Fraca para blindar os clientes do risco de vender itens contaminados. 

O Carrefour informou, por meio de nota, que “retirou preventivamente 
das lojas os produtos das plantas interditadas”. A empresa frisa que 
procedimento se refere às fábricas investigadas, mas não às marcas. A 
companhia não detalhou os volumes removidos nem o destino dos produtos. 

O concorrente Walmart também retirou das lojas os produtos suspeitos 
de contaminação. Em seu comunicado, a empresa afirma que “suspendeu 
preventivamente a venda em suas lojas dos produtos oriundos das plantas 
frigoríficas interditadas na Operação Carne Fraca”. A rede varejista informou 
que tinha relação comercial contínua apenas com uma das três plantas que 
tiveram a produção interrompida, pertencente ao frigorífico Peccin.  

O GPA, dono das bandeiras Pão de Açúcar, Extra e Assaí, informou, por 
meio de nota, que também suspendeu a compra das três unidades industriais 
interditadas, duas no Paraná e uma em Goiás. 

A rede varejista não detalhou, no entanto, se os itens fabricados nessas 
plantas foram recolhidos das lojas. “Recall no Brasil só pode ser determinado 
pela Anvisa mediante laudos técnicos comprovando contaminação ou 
problemas sanitários dos produtos. O que não aconteceu ainda - e 
continuamos aguardando para ver se há alguma orientação dos órgãos nesse 
sentido”, informou a nota.  

Preços. Coincidência ou não, os preços no varejo das carnes bovinas, 
do frango e de embutidos, como salsicha e linguiça, recuaram na última 
semana, segundo pesquisa da Fundação Procon de São Paulo, que 
acompanha semanalmente o custo da cesta básica. 

Entre quinta-feira da semana passada, véspera da divulgação da 
operação, e ontem, o preço médio da carne de primeira na cidade de São 
Paulo caiu 2,22%. O levantamento do Procon pesquisa as cotações em 70 
estabelecimentos comerciais da cidade. O preço da carne de primeira recuou 
em uma semana mais do que a queda registrada no ano passado inteiro, 
2,13%.  

Na última semana, dos 40 itens pesquisados para o custo da cesta 
básica, a carne de primeira foi o item que mais contribuiu para a queda da 
cesta. Sozinha, respondeu por quase um terço. A carne de primeira contribuiu 



 
Informativo SCS  

 

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

  6 
“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.” 
 

com 0,29 ponto porcentual de um recuo total de 0.98% da cesta básica no 
período. 

Além disso, das cinco maiores contribuições negativas para a queda no 
valor da cesta na última semana, três delas são proteína animal: carne de 
primeira, linguiça fresca e frango inteiro resfriado. 

No campo, a cotação da arroba do boi gordo ainda não teve 
praticamente alteração, segundo Aedson Pereira, analista da consultoria 
especializada em agronegócio IEG FNP. “O mercado vai demorar para sentir 
alterações”, disse. Ele observou que, por enquanto, o efeito foi mínimo. Ontem, 
a cotação máxima da arroba no Estado de São Paulo foi de R$145,00. Na 
semana passada, antes da operação da PF, variava entre R$ 146,00 e R$ 
147,00. 

“A baixa de preço é muito provável no futuro”, disse o analista, 
ponderando que o mercado vinha num ritmo de escassez de bovinos. “A oferta 
estava da mão para a boca.” Por enquanto, os frigoríficos estão mantendo as 
escalas contratadas, mas limitando as novas compras. Para o analista, os 
pecuaristas estão preocupados com a reorganização da cadeia de produção, 
depois desse episódio.  

Em relação à carne de frango e à carne suína, Pereira disse que a 
supersafra de grãos (milho e soja) tem contribuído para a queda de preços. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,varejistas-deixam-de-vender-
carnes-de-marcas-investigadas,70001712013 
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4. Serviços - Internet 

Por que grandes marcas estão retirando sua publicidade do Google e 
YouTube 

 
21 de Março de 2017 

Fonte: BBC Brasil 
 
O Google, "rei" das ferramentas de busca na internet, não passa pelo melhor 
momento após algumas das maiores marcas do mundo decidirem retirar a 
publicidade que faziam no YouTube, a plataforma de vídeos do gigante da 
tecnologia. 
 

A baixa mais recente foi a da rede de supermercados britânica Marks & 
Spencer, que seguiu a decisão de outras cerca de 250 empresas, como Audi, 
L'Oreal, Volkswagen, Toyota, McDonald's, os bancos Lloyds, HSBC e RBS e 
clientes do Havas Group UK - braço britânico da sexta maior agência de 
propaganda do mundo -, e a própria BBC. 

A razão comum tem a ver com uma investigação do jornal britânico The 
Times, que concluiu que anúncios publicitários dessas e de outras empresas 
eram promovidos em vídeos extremistas de conteúdo político e religioso, o que 
provocou tensão entre os anunciantes e a companhia de tecnologia. 

O Google, no entanto, já se movimenta para tentar reverter os danos. 
Nesta segunda-feira, o diretor do Google na Europa, Matt Brittin, 

participou da Advertising Week Europe, um dos principais encontros do setor 
do continente, e anunciou que a empresa assumiu o desafio de tentar reparar 
prejuízos à reputação após esse caso. 
"Lamentamos que algo assim tenha ocorrido. Não queremos deixar passar e 
assumimos a responsabilidade", disse ele logo no início de sua palestra. 

O executivo disse ainda que os anúncios em questão não tiveram 
visualização significativa. Afirmou que o Google leva o assunto a sério e está 
investindo milhões de dólares e empregando milhares de pessoas para garantir 
que a "má publicidade" fique longe da plataforma. 

Apesar disso, Brittin foi evasivo ao ser questionado se a empresa iria 
contratar funcionários para a tarefa específica de eliminar vídeos extremistas. 
Afirmou que a melhor opção é combinar tecnologia inteligente e alertas de 
usuários sobre conteúdos abusivos. 

O caso expõe dois problemas difíceis para o Google: identificar vídeos 
ilegais que deveriam ser removidos do YouTube e determinar quais são legais, 
mas não adequados para veiculação de publicidade. 

Segundo o Times, as empresas estavam financiando, por meio de 
propaganda, não apenas vídeos de conteúdo extremista, religioso e político, 
como também conteúdo homofóbico, antissemita e apologia ao estupro. 
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O maior desafio será proporcionar mais transparência aos clientes sobre 
o processo de classificação de vídeos como "seguros para oferecer anúncios". 
E delimitar isso não será tarefa fácil.  

Mas Brittin parece estar seguro de que o Google será capaz de 
recuperar a confiança das marcas, fazendo uma análise exaustiva de suas 
políticas e mostrando aos anunciantes como podem controlar o destino de suas 
mensagens publicitárias. 

O Google insiste em se firmar como uma plataforma de tecnologia e não 
uma empresa de mídia, e encontra cada vez mais dificuldade em manter essa 
distinção. 

Os meios de comunicação enfrentam normas estritas com relação à 
publicidade, e tais regulações poderiam chegar ao próprio Google caso a 
empresa não consiga resolver os problemas atuais. 
 
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-39347913 
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5. Serviços – Turismo 

Cartilha para viajante LGBT é premiada 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Iniciativa do Ministério do Turismo foi reconhecida pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) 
que concedeu o Oscar Gay 2017 e o Prêmio Direitos Humanos LGBT 
 

A cartilha Dicas para atender bem turistas LGBT produzida pelo Ministério do 
Turismo rendeu à Pasta o Oscar Gay 2017, concedido pelo Grupo Gay da Bahia 
(GGB), e anunciado nesta quarta-feira (22). Na lista de 27 premiados com o troféu 
Triângulo Rosa - referência ao símbolo que marcava os homossexuais durante o 
regime nazista - estão empresas, governos, juízes e personalidades como a lutadora 
de MMA Amanda Nunes, que recentemente declarou ser homossexual. A premiação 
já tem 26 anos de tradição. 

O MTur também foi premiado com o Prêmio Direitos Humanos LGBT, que será 
entregue pela entidade ao Órgão durante a Semana da Diversidade, em setembro. 

“A cartilha foi premiada por ser uma iniciativa inédita, que demostra a 
sensibilidade do Ministério do Turismo ao tema. Sempre falamos sobre a importância 
de desenvolver o turismo LGBT principalmente durante as principais paradas gays do 
país, que são eventos que aumentam consideravelmente o fluxo turístico dos 
destinos”, explicou o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira. 

Lançada em novembro de 2016, a publicação tem o intuito de melhorar o 
atendimento a turistas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgêneros), que representam 10% dos viajantes no mundo e movimentam 15% do 
faturamento do setor. A cartilha, disponível nos formatos impresso e online, traz 
informações sobre legalidade, conceitos básicos e dicas de como atender bem. Entre 
os conceitos tratados no guia estão a diferença entre identidade de gênero, sexo 
biológico e orientação sexual. 

“Nosso intuito é  entender as necessidades de cada perfil de viajante para 
oferecer o melhor atendimento possível para transformar a experiência do turista no 
país ainda mais positiva. Estamos muito felizes com o reconhecimento dado a esse 
trabalho do MTur porque mostra que estamos cumprindo nossos objetivos”, 
comemorou Teté Bezerra, secretária nacional de Qualificação e Promoção do 
Turismo. 

No capítulo Dicas para atender bem, os estabelecimentos são orientados a 
tratar os clientes pelo nome social, oferecer promoções para casais e datas especiais, 
além de recomendar usar sempre o termo orientação sexual. A publicação é uma 
parceria do Ministério do Turismo com o Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais e o Ministério da Justiça. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7627-cartilha-para-
viajante-lgbt-%C3%A9-premiada.html 
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Embratur abre inscrição para expositores Mice apresentarem seus 
produtos na Alemanha e Chile 

 
23 de Março de 2017 

Fonte: Brasil Turis 
 

Com o intuito de fortalecer a imagem do Brasil como sede de grandes 
eventos internacionais, a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) abriu as 
inscrições para duas feiras de grande relevância do segmento MICE: a IMEX 
Frankfurt e a FIEXPO Latino América 2017, que será realizada na capital do 
Chile, Santiago. 

Os coexpositores interessados em participar dos eventos, que serão 
realizados de 16 a 18 de maio na Alemanha, e de 05 a 07 de junho no Chile, 
deverão acessar o site da Embratur (www.embratur.gov.br) e clicar em 
“Sistema de Controle de Inscrições em Eventos” na aba “INSCRIÇÕES – 
SCIE”. Vale ressaltar que apenas empresas e entidades públicas e privadas 
cadastradas no Sistema de Controle de Inscrições em Eventos (SCIE) da 
Embratur podem solicitar a participação nas feiras. 

“As feiras voltadas para o segmento MICE são importantes ferramentas 
para manter a visibilidade dos equipamentos e atrativos turísticos, além de ser 
uma oportunidade para expandir os negócios no exterior. A atuação dos 
coexpositores no estande da Embratur mostra ao mercado a nossa estrutura e 
capacidade para realização de eventos em vários pontos do País. Por isso, 
contamos com uma grande procura do trade para participarem desses dois 
projetos”, destaca o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz. 

A IMEX Frankfurt é modelo em encontros de incentivo da indústria 
turística mundial, reunindo os mais qualificados compradores e fornecedores 
alemães e internacionais, e que proporciona contatos por meio de seu sistema 
de encontros pré-agendados. A feira, da qual a Embratur participa desde 2003, 
também oferece seminários e workshops organizados por renomadas 
associações e instituições como ICCA (International Congress & Convention 
Association), GCB (German Convention Bureau) e SITE (Society of Incentive & 
Travel Executives). 

A FIEXPO Latino América também é voltada para a promoção da 
infraestrutura e da oferta de serviços relacionados ao segmento de Negócios, 
Eventos e Incentivos na América do Sul e Central, Caribe e México. O formato 
do evento é caracterizado por encontros pré-agendados nos quais os 
expositores contam com, no mínimo, seis reuniões diárias com compradores 
internacionais – selecionados dentre um grupo restrito de profissionais 
qualificados – mas também poderão agendar suas próprias reuniões com 
representantes de associações profissionais internacionais que organizam 
congressos de caráter itinerante e periódico. 
 
https://novo.brasilturis.com.br/embratur-abre-inscricao-para-expositores-mice-
apresentarem-seus-produtos-na-alemanha-e-chile/ 

 
Voltar ao índice  

 



 
Informativo SCS  

 

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

  11 
“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.” 
 

6. Bem-Estar do Consumidor 

Alimentos, conta de luz e cigarros pressionam inflação, aponta FGV 

 
23 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a acelerar na terceira 

prévia de março com variação de 0,39%, resultado 0,04 ponto percentual acima do 
registrado na segunda apuração do mês (0,35%). Entre a primeira e a segunda 
pesquisa do mês, a taxa tinha apresentado uma a diferença de apenas um ponto 
percentual ao passar de 0,34% para 0,35%. 

O levantamento é feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV) em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília e Porto Alegre. 

Em quatro das oito grupos pesquisados, foram constatados aumentos no ritmo 
de remarcação de preços com destaque para alimentação com alta de 0,42% ante 
0,25%.Os itens que mais pressionaram essa classe de despesa foram os laticínios, 
que ficaram 1,02% mais caros sobre um aumento de 0,57%. 

Em habitação, o índice subiu de 0,72% para 0,94%, ainda sob a influência, 
principalmente, da conta de luz (de 2,91% para 4,62%). No grupo despesas diversas, 
a taxa passou de 0,70% para 0,80%, com a pressão vinda dos cigarros (de 0,94% 
para 1,32%) e, em saúde e cuidados pessoais, houve alta de 0,61% sobre uma 
elevação anterior de 0,56%. Neste último grupo, o motivo foi a correção de preços dos 
artigos de higiene e cuidado pessoal (de 0,17% para 0,76%). 

Transportes têm queda de preços 
Em sentido oposto, ocorreu queda de 0,03% em transportes, após uma 

variação de 0,23%, no levantamento da segunda prévia. O recuo foi provocado, 
principalmente, pela redução no preço da gasolina (de -0,34% para -1,22%). Já em 
comunicação foi verificada uma desaceleração (de -0,51% para -0,77%), puxada pela 
tarifa de telefone residencial (de -2,05% para -2,96%). 

O aumento também foi menos intenso em vestuário (de 0,25% para 0,12%) 
com variação de preços das roupas em baixa (de 0,08% para -0,30%). Em educação, 
leitura e recreação , a taxa recuou de -0,12% para -0,18%, um reflexo da perda de 
velocidade nos reajustes dos ingressos para shows e outros eventos em salas de 
espetáculos. 

Os itens que mais pressionaram a inflação no período foram tarifa de energia 
elétrica (4,62%), plano e seguro saúde (1%), condomínio residencial (1,25%), 
refeições em bares e restaurantes (0,46%) e leite tipo longa vida (2,39%). 

Os que ajudaram a compensar esses aumentos foram gasolina (-1,22%), tarifa 
de telefone residencial (-2,96%), passagem aérea (-12,19%), etanol (-2,20%) e maçã 
(-9,33%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/alimentos-conta-de-luz-e-
cigarros-pressionam-inflacao-aponta-fgv 
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7. Emprego 

Mais emprego ou precarização? Os possíveis impactos da lei da 
terceirização, que está nas mãos de Temer 

 
23 de Março de 2017 

Fonte: BBC Brasil 
 
Após uma manobra que desengavetou um projeto parado há quinze anos no 
Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou a ampla liberação da 
terceirização do trabalho no país. A nova legislação agora depende apenas da 
sanção do presidente Michel Temer para entrar em vigor. 
 

Segundo o entendimento atual da Justiça do Trabalho, apenas as 
chamadas "atividades meio" podem ser terceirizadas hoje no país - ou seja, 
uma empresa de sapatos não pode terceirizar as atividades diretamente 
ligadas à produção dos calçados, mas pode contratar trabalhadores de outras 
empresas para desempenhar funções auxiliares, como limpeza e segurança. 

Se a nova lei aprovada no Congresso entrar em vigor, qualquer atividade 
de uma empresa poderá ser terceirizada. A expectativa agora é que o Senado 
vote outra proposta de liberação da terceirização que seria menos danosa ao 
trabalhador. Se isso acontecer, Temer poderá optar entre as duas ou fazer uma 
mix de ambas as propostas, vetando alguns pontos de cada uma delas. 

Entenda abaixo quais podem ser as consequências da ampliação da 
terceirização no país. 

Aumento do emprego ou precarização das condições de trabalho? 
Críticos da ampliação da terceirização dizem que esse modelo vai 

provocar a precarização das condições de trabalho. 
Segundo estudo feito pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) e o 

Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) 
a partir de dados de 2013 do Ministério do Trabalho, terceirizados trabalham 
em média três horas a mais por semana que os contratados diretos, ao mesmo 
tempo em que ganham salários em média 25% menores. 

Além disso, também costumam sofrer mais acidentes de trabalho, 
aponta a pesquisa. 

Outro estudo, publicado em nota técnica do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica aplicada) a partir de dados de 2007 a 2012 do Ministério do 
Trabalho, estimou uma diferença menor entre os salários. 

De acordo com esse levantamento, terceirizados ganham em média 
17% a menos que os contratados. Os autores da pesquisa, porém, concluem 
que outros fatores impactam essa diferença, como disparidades no nível de 
escolaridade dos trabalhadores, idade, gênero, cor, tempo de serviço, entre 
outras. Quando excluídos esses fatores, calculam, a diferença cai para 3% em 
média. 
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O deputado Laércio Oliveira (SD-SE), relator da proposta na Câmara, 
contesta o argumento de que a terceirização promove uma precarização das 
condições de trabalho. 

Segundo ele, o objetivo dela é permitir que companhias contratem 
serviços de empresas especializadas em determinadas atividades, 
aumentando a eficiência da produção. Isso, segundo ele, vai melhorar o 
desempenho delas, possibilitando a geração de mais empregos. 

"Terceirização não é precarização, é eficiência. Precarização é falta de 
emprego. Situação que o país vive hoje por uma legislação ultrapassada. Isso 
que é precarização", afirma Oliveira. 

"O que estamos fazendo, o que o governo Michel Temer está fazendo, é 
modernizando as relações de trabalho no Brasil para que a gente consiga, em 
curto prazo, resolver o problema do desemprego", reforçou. 

De acordo com o deputado, a terceirização não traz qualquer perda de 
direitos ao trabalhador, pois os terceirizados são contratados com carteira 
assinada. 

Os críticos à ampliação da terceirização, por sua vez, dizem que o único 
fator que de fato gera emprego é o crescimento econômico. Segundo eles, 
eventuais economias geradas pela terceirização para as empresas serão 
convertidas em aumento das margens de lucro, e não em mais contratações. 

"Levamos a proposta de que a nova lei estabelecesse que o trabalhador 
terceirizado tivesse o mesmo salário do contratado direto. Não foi aceita a 
proposta, e nem seria, pois justamente na diferença salarial entre o terceirizado 
e o trabalhador contratado diretamente que há essa margem de lucro da 
empresa intermediadora", afirma Germano Silveira, presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). 
 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39375305 
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Para analistas, projeto não livra empresas de normas fixadas pela CLT 

 
24 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Ainda que exista autorização expressa em lei para a ampla terceirização, na 
prática a norma não dará segurança para que as empresas possam substituir todos os 
trabalhadores registrados. A análise de especialistas é que o Projeto de Lei nº 
4.302/1998, aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados, não livra as 
empresas de cumprir normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e enfrentar 
processos na Justiça. Atualmente, nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) 
tramitam mais de 50 mil processos sobre o tema. 

"A proposta de lei tem um caráter de generalidade, por isso quem vai delimitá-
la será a Justiça do Trabalho", avalia a desembargadora aposentada e ex-presidente 
do TRT de São Paulo, Maria Aparecida Pellegrina, hoje sócia do Pellegrina & Monteiro 
Advogados. 

Um dos principais pontos levantados por advogados e magistrados é a 
possibilidade de o empregado ainda que terceirizado obter o vínculo com a companhia 
contratante dos serviços.  

Isso poderia ocorrer se o terceirizado demonstrasse que cumpria ordens, 
horários e normas internas da tomadora de serviços, assim como a habitualidade 
(comparecer ao menos três vezes por semana ao local de trabalho). Esses requisitos, 
além da pessoalidade, estão previstos nos artigos 3º e 4º da CLT. 

"Se um banco terceiriza os seus caixas, por exemplo, mas eles recebem 
ordens do gerente da agência, têm horário para entrar e sair estabelecido pela 
instituição", fica caracterizado o vínculo", exemplifica a professora e advogada Dânia 
Fiorin Longhi. De acordo com ela, o próprio texto do projeto diz que esse terceirizado 
precisa estar subordinado à à prestadora de serviços. 

 A advogada Cássia Pizzotti, sócia da área trabalhista do Demarest Advogados 
afirma que a lei deve trazer novos investimentos para o Brasil e aumentar 
contratações. "Assessorei um caso recente de uma empresa que estrangeira que ia se 
estabelecer no Brasil com 20 mil empregados mas desistiu quando soube que a 
terceirização não era regulamentada por lei". Porém, de acordo com Cássia, a norma 
não deve permitir que fraudes aconteçam.  

" A mudança não é tão radical quanto parece. Houve a aprovação de uma 
terceirização de forma mais abrangente porque ela passa a ser lícita em qualquer 
atividade, mas isso não significa que se possa terceirizar irrestritamente, violando o 
que dispõe a CLT".  

A única discussão que a proposta, se sancionada, finalizará no Judiciário é se 
os terceirizados estão na atividade-meio ou atividade-fim, segundo Cássia. Hoje são 
esses os termos que a Justiça do Trabalho utiliza para permitir ou não a terceirização. 
A terceirização da atividade fim ou a principal é vedada pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) por meio da Súmula nº 331. 

 Com a possibilidade da terceirização ser aprovada, alguns setores como 
promoção de vendas, logística, teleatendimentos ou televendas terão mais segurança 
para usar esse meio de contratação, segundo a advogada. Uma fábrica de maionese 
não precisa contratar como empregado uma pessoa que faz promoção de vendas no 
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supermercado ou uma indústria pode terceirizar a produção de embalagens de seu 
produto. 

Por outro lado, a advogada Maria Aparecida Pellegrina avalia que a 
terceirização de 100% dos funcionários de uma empresa poderá ser considerada 
fraude pela Justiça do Trabalho. E que situações como essas deverão ser observadas 
pelos sindicatos. 

Professor de Direito do trabalho do Damásio Educacional Leone Pereira, sócio 
do PMR Advogados, ressalta que tudo dependerá da interpretação da Justiça do 
Trabalho e do Supremo Tribunal Federal (STF) com relação à nova lei. "Cada juiz 
poderá declarar a inconstitucionalidade da lei nos processos que julga, há essa 
possibilidade e as entidades devem ir ao Supremo", diz.  

Um impacto direto da norma é a precarização das condições de trabalho, 
segundo o professor. Uma empresa de siderurgia situada em Carapicuíba, por 
exemplo, que tem como piso salarial para a categoria estabelecido pelo sindicato de 
R$ 1.700, pode decidir terceirizar sua mão de obra para outra cidade que tenha o piso 
mais baixo. 

A professora Dânia lembra, porém, que a Justiça do Trabalho tem aplicado em 
discussões sobre terceirização o que se chama de teoria do salário equânime. Nesses 
caso, os magistrados equiparam a remuneração dos terceirizados a dos contratados 
que exercem as mesmas funções. 

Para Leone Pereira, a nova norma traz ainda mais insegurança ao trabalhador 
do que o projeto discutido no Senado. Isso se deve ao fato de haver a 
responsabilidade subsidiária, como a Justiça do Trabalho vem aplicando hoje e não 
solidária. "Esse projeto de lei desampara o trabalhador. Seria melhor a 
responsabilidade solidária, que eu posso escolher por quem responde pela 
integralidade da dívida. Com a subsidiária vai demorar mais no processo para chegar 
na tomadora", diz. 

 O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra), Germano Silveira de Siqueira, afirma que foi aprovado o pior dos projetos 
em tramitação que regulamentam a terceirização. "Esse projeto não traz nenhuma 
garantia aos trabalhadores e segurança jurídica para as empresas por trazer conceitos 
abstratos, e deve aumentar a demanda na Justiça do Trabalho", diz. Siqueira acredita 
que o presidente da República, Michel Temer, deve vetar o projeto na integralidade ou 
parcialmente. Caso isso não ocorra, afirma que a entidade estuda ir ao Supremo 
contra a norma.  

Entre as críticas afirma que a proposta não prevê equivalência salarial entre 
terceirizados e empregados, não estabelece regras para evitar acidentes de trabalho e 
permite a terceirização ampla, o que deve gerar precarização. Segundo ele, hoje são 
aproximadamente 12 milhões de trabalhadores terceirizados e 35 milhões de 
contratados diretamente, números que podem ser invertidos com a aprovação do 
texto.  

Com relação ao número de acidentes de trabalho no Brasil, de dez acidentes, 
oito acontecem com empregados terceirizados. "O projeto é muito preocupante. Ele 
permite que sua companhia aérea substitua sua equipe de pilotagem por uma 
terceirizada", afirma. 

 
http://www.valor.com.br/brasil/4912314/para-analistas-projeto-nao-livra-empresas-de-
normas-fixadas-pela-clt 
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8. Logística – Portos e Navegação 

Governo arrecada R$ 68 milhões com leilão do Porto de Santarém 

 
23 de Março de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Consórcio Porto Santarém foi o responsável por arrematar os dois terminais de 
combustíveis 
 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) leiloou, na 
manhã desta quinta-feira (23), dois terminais portuários do Projeto Crescer, do 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). As áreas STM 04 e STM 05 do 
Porto de Santarém (PA) foram arrematadas pelo Consórcio Porto Santarém, 
formado pela Petróleo Sabbá e Petrobras Distribuidora. O grupo terá que 
desembolsar um valor total de outorga de R$ 68,2 milhões. 

Pela regra, 25% será pago na assinatura do contrato e o restante será 
quitado em mais quatro parcelas. Os investimentos nos dois terminais somam 
R$ 29,8 milhões e serão destinados à ampliação dos tanques de 
abastecimento de gasolina, etanol e diesel. 

O Consórcio Porto Santarém arrematou o primeiro lote por R$ 18,2 
milhões, após uma rodada de lances a viva-voz em que disputou com outros 
dois concorrentes. No caso do segundo terminal, o consórcio foi o único 
proponente, tendo oferecido R$ 50,005 milhões. 

As áreas arrematadas já estão em operação e trabalham com 
movimentação e armazenagem de graneis líquidos de combustíveis, como 
gasolina, diesel e etanol, procedentes do Porto de Manaus. 

Além dos valores de outorga, o grupo terá de pagar um aluguel de R$ 
2,5 mil por mês pelo STM 04 e uma taxa de R$ 1,35 por tonelada 
movimentada. O STM 05 demandará um custo fixo mensal de R$ 25 mil e um 
valor de R$ 5,40 por tonelada movimentada. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/governo-arrecada-r-68-
milhoes-com-leilao-do-porto-de-santarem 
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9. Curtas 

Páscoa: metade do brasileiro pretende presentear; comércio deve mover 
R$ 6,4 bi 

 
23 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Metade dos consumidores brasileiros (51%) pretende presentear alguém 

nesta Páscoa, alta de 2 pontos percentuais na comparação com o mesmo 
período do ano passado, de acordo com pesquisa realizada pela Federação do 
Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ)/Ipsos. Essa parcela 
equivale a cerca de 77,8 milhões de brasileiros. 

O gasto médio com a aquisição de todos os presentes ficará em R$ 
82,41, também em alta face o valor apontado no levantamento de 2016 (R$ 
74,98). O valor representa uma injeção de R$ 6,4 bilhões na receita do 
comércio brasileiro. 

Entre os que irão presentear, as opções preferidas continuam sendo os 
ovos de chocolate (81%) e os bombons (24%). Quando perguntados sobre as 
formas de pagamento, 89% informaram que pretendem pagar à vista e 7% 
parcelado. 

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 11 de fevereiro, com amostra 
de 1.200 entrevistados no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, 
Belo Horizonte, Florianópolis, Salvador, Recife e em mais 64 cidades 
brasileiras. 
 

BB prepara clientes para não perder espaço na onda de digitalização dos 
bancos 

 
24 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 

O Banco do Brasil instalou redes Wi-Fi em mais de 300 agências do 
País nos três primeiros meses do ano. O objetivo é acostumar seus clientes ao 
uso do aplicativo da instituição em smartphones e tablets. Até setembro, serão 
mil agências com acesso ao Wi-Fi. Ao ampliar seu esforço na digitalização, o 
BB visa a reduzir custos para atingir suas metas de resultado neste ano. O 
banco fechará 402 agências neste primeiro trimestre. 
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10. Feiras 
 
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 24/03/2017 – ABRIN 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
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 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FEIRA TRÊS LAGOAS FLORESTAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Arena Mix 
Cidade: Três Lagoas – MS 
28/03/2017 até 31/03/2017 – FIMMA BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Fundaparque- Parque de Eventos 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FOTOGRAFAR 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/03/2017 até 02/04/2017 – SALÃO DO ARTESANATO 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
30/03/2017 até 30/03/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY SP 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Hotel Pullman SP Vila Olímpia - Centro de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
01/04/2017 e 02/04/2017 – HABITASERV 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Fiep 
Cidade: Curitiba - PR 
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01/04/2017 até 03/04/2017 – ESTÉTICA IN SÃO PAULO 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/04/2017 até 05/04/2017 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte Dallas, Master e Nabhan. 
Cidade: Cianorte – PR 
 
03/04/2017 até 07/04/2017 – FEIPLASTIC 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 –FEIRA DA FLORESTA 
Setor: Agronegócio 
Local: Complexo expogramado 
Cidade: Gramado - RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


