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1. Crédito e Financiamento 

O que explica a baixa demanda de crédito pelos consumidores 

 
29 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Trata-se do conhecido fenômeno de aversão do consumidor ao crédito muito caro, 
com vistas à redução do endividamento e do risco de inadimplência 
 

Entre janeiro e fevereiro, a demanda por crédito ao consumidor caiu 4%, 
segundo a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Entre os últimos 
12 meses até fevereiro de 2017 e os 12 meses anteriores, o recuo foi de 9,5%. Os 
resultados confirmam outros indicadores recentes da consultoria Serasa Experian, 
mostrando a redução do número de famílias que demandam empréstimos neste início 
de ano e distinguindo o crédito financeiro do crédito não financeiro – ou seja, 
concedido, em primeiro lugar, por estabelecimentos comerciais que dão prazo para os 
clientes pagarem as compras. 

Nos últimos 12 meses, a demanda por crédito financeiro diminuiu 14%, 
enquanto a demanda por crédito não financeiro caiu 6,7%. Trata-se do conhecido 
fenômeno de aversão do consumidor ao crédito muito caro, com vistas à redução do 
endividamento e do risco de inadimplência. 

O principal motivo para que as famílias reavaliem a decisão de tomar crédito 
parece estar na autorização de saque nas contas inativas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) administradas pela Caixa Econômica Federal. Caso se 
confirmem os números citados nos últimos dias (o valor dos saques no FGTS atingiria 
a casa dos R$ 35 bilhões), tratar-se-á de montante muito expressivo, correspondente 
a cerca de um terço do total das concessões de crédito às pessoas físicas no período 
de um mês. Em janeiro, as concessões totais a pessoas físicas foram de R$ 100 
bilhões. A redução da demanda de crédito ao consumidor no período de saques do 
FGTS é provável. 

Outro fator é que as pessoas passam a depender menos de crédito quando a 
inflação recua. Os acordos trabalhistas deste ano já revelam alguma recuperação da 
renda real, o que significa aumento do poder de compra dos salários, inclusive do 
salário mínimo. 

Nos períodos de juros altos, tendem a crescer as operações informais de 
crédito, seja entre pessoas físicas, seja entre clientes e fornecedores. O pagamento a 
prazo do conserto do automóvel ou dos serviços dentários é um dos exemplos de 
crédito informal. 

Os juros terão de cair muito para que consumidores com boa educação 
financeira voltem a tomar dinheiro emprestado em bancos. 

 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/03/27/internas_economia,857620/tax
as-de-juros-reais-tambem-estao-em-queda-diz-ilan.shtml 
 

Voltar ao índice  

 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/03/27/internas_economia,857620/taxas-de-juros-reais-tambem-estao-em-queda-diz-ilan.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/03/27/internas_economia,857620/taxas-de-juros-reais-tambem-estao-em-queda-diz-ilan.shtml
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2. Tributos 

Pacote fiscal do governo vai cortar gastos e reonerar folha salarial 

 
29 de Março de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Além de contingenciar até R$ 32 bilhões do orçamento, o governo deve elevar 
encargos de 54 setores econômicos que haviam sido beneficiados por 
incentivos tributários, como construção civil, tecnologia da informação e 
transportes 
 

A equipe econômica anunciará hoje os cortes no orçamento e as demais 
medidas para cobrir o rombo adicional de R$ 58,2 bilhões nas contas públicas 
e cumprir a meta fiscal deficitária de R$ 139 bilhões para 2017. A tendência é 
que o contingenciamento de gastos chegue a R$ 32 bilhões. Outros R$ 8 
bilhões seriam obtidos por meio da reoneração da folha de pagamento de 54 
setores, e mais R$ 8,6 bilhões viriam de depósitos judiciais de precatórios que 
não foram sacados. Além disso, o Executivo estima arrecadar até R$ 10 
bilhões com receitas extraordinárias de concessões e privatizações. 

Uma última reunião entre o presidente Michel Temer, o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, e o do Planejamento, Dyogo Oliveira, ocorrerá 
nesta tarde para bater o martelo sobre as medidas. Com isso, o governo 
espera não anunciar aumento de impostos, evitando desgastes adicionais à 
imagem do presidente. O chefe do Executivo já ouviu de empresários que não 
é o momento para elevar a carga tributária, uma vez que o país ainda luta para 
sair da recessão. Também já foi avisado por líderes de partidos da base aliada 
de que o Congresso dificilmente aprovará uma elevação de tributos. 

A reoneração da folha salarial ocorrerá em todos os setores que 
deixaram de ter a contribuição patronal à Previdência calculada sobre a folha 
de salários, como construção civil, tecnologia da informação, transportes, call 
centers e hotéis. Ela foi substituída por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre o 
faturamento. O aumento dos encargos ocorrerá em julho, depois de decorrido o 
prazo legal de 90 dias necessários para que entre em vigor uma medida 
provisória a ser publicada até amanhã. Em 2017, a renúncia com a 
desoneração da folha de pagamentos custará aos cofres públicos R$ 14,6 
bilhões, segundo dados da Receita Federal. 

Os recursos extraordinários de R$ 10 bilhões podem entrar nos cofres 
públicos por meio da concessão de três hidrelétricas em poder da Cemig. 
Ontem, a Advocacia Geral da União conseguiu derrubar liminar que mantinha a 
usina de São Simão com a estatal mineira. Na semana passada, o mesmo 
ocorreu com a de Miranda, e o governo espera retomar também a de Jaguara. 
A intenção é relicitar a concessão das três hidrelétricas. 

Complacência 
Reservadamente, a equipe econômica não descarta que tenha que 

aumentar impostos nos próximos meses. “O espaço para cortar gastos é 
mínimo e temos que contar com a sorte de que as receitas extraordinárias que 
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estamos prevendo vão se concretizar”, diz um integrante da equipe econômica. 
No mercado, a complacência em relação ao governo já não é tão grande como 
há algumas semanas, pois, apesar da promessa de um ajuste rigoroso, não 
houve corte de gastos. Tanto que os deficits continuaram crescentes. 

De acordo com o presidente Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU), Otávio Vieira da Cunha Filho, se o setor for reonerado, as 
empresas terão que repassar o aumento de custos aos consumidores por meio 
de elevação de tarifas. 

A possibilidade de mudança da meta fiscal do governo também está no 
radar dos analistas, avalia Fábio Klein, especialista em finanças públicas da 
Tendências Consultoria. Segundo ele, uma elevação do deficit seria uma 
sinalização ruim para o mercado. “O que vai falar mais alto é a realidade. 
Teremos um cenário mais claro no meio do ano. Se o governo contingenciar 
R$ 30 bilhões, terá de fazer um esforço fiscal adicional de mais de R$ 28 
bilhões. Isso não é trivial”, comentou. 

 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/03/29/internas
_economia,584407/pacote-fiscal-do-governo-vai-cortar-gastos-e-reonerar-folha-
salarial.shtml 

 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Empresários do comércio estão mais confiantes que consumidores 

 
28 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
A recuperação da confiança dos empresários tem implicações diretas para a 
atividade 
 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
atingiu 99,9 pontos em março, maior nível em dois anos. O indicador não só 
encostou nos 100 pontos que separam os campos positivo e negativo, como 
cresceu 6,4% em relação a fevereiro e 23,6% comparativamente a março de 
2016. É um indício de que os comerciantes estão menos pessimistas com a 
situação presente e mais otimistas com a situação futura, em contraste com as 
famílias. 

A recuperação da confiança dos empresários tem implicações diretas 
para a atividade. Significa maior disposição de contratar pessoal e de investir, 
com reflexos positivos para a economia. Os comerciantes refletem, em 
especial, as expectativas de queda da inflação, que permite preservar o poder 
de compra dos salários, e de queda dos juros, favorecendo a redução do custo 
de capital e as compras a prazo dos consumidores, enquanto reduz o interesse 
das classes mais capitalizadas pelos juros pagos pelos bancos aos 
aplicadores. 

Um dos subíndices do Icec, o Icaec, que avalia as condições correntes, 
alcançou 68,2 pontos em março, avanço de 16,7% em relação a fevereiro e de 
54,4% em um ano. Embora continue no campo negativo, o item que mais 
cresceu foi o que avalia a percepção com a melhora da economia (+29,9% em 
relação a fevereiro e +125,6% comparativamente a março de 2016). 

A recuperação do Icec foi liderada pelo indicador de expectativas, com 
147,6 pontos em março, alta de 4% em relação a fevereiro e de 20,2% em 
relação a março de 2016. Os empresários acreditam mais no setor em que 
atuam e nas próprias empresas. É improvável que se repita a situação de 
2016, quando milhares de empresas fecharam as portas. 

A liberação das contas inativas do FGTS também foi mencionada pelos 
empresários do comércio para justificar a melhora das expectativas. Mas o 
processo de recuperação, enfatizaram, não será curto, por causa do 
desemprego e da postura cautelosa do consumidor. Um bom indício disso está 
na Intenção de Consumo das Famílias (ICF), da CNC, de 78,2 pontos em 
março, apenas 1,4 ponto melhor do que em fevereiro. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresarios-do-comercio-estao-
mais-confiantes-que-consumidores,70001716547 

 
Voltar ao índice 
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4. Comércio - Supermercados 

Vendas nos supermercados ficam estáveis nos dois primeiros meses do ano 

 
28 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
As vendas do setor supermercadista caíram 0,07% nos dois primeiros meses 

deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado, o que, segundo o 
presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, 
mostra estabilidade do indicador. 

Em fevereiro, a queda real nas vendas (descontada a inflação) foi de 1,93% em 
relação a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2016, houve alta de 4,56%. No 
acumulado de 12 meses, a Abras registra crescimento de 5,02%. 

“Isso mostra uma estabilidade, considerando que, no ano anterior, fevereiro 
teve 29 dias e, neste, 28. Podemos dizer que estamos praticamente estáveis, 
estagnados, andando de lado, mas não caindo mais. Estamos no porão do poço, e 
não deve ter mais subsolo aí”, comparou. 

Todas as regiões do país registraram queda nas vendas dos supermercados 
em fevereiro. No Nordeste, as vendas caíram 3%; no Sudeste, 1,80%; no Centro-
Oeste, 1,43%; no Norte, 0,99%; e no Sul, 0,54%. 

Produtos 
O preço da cesta de produtos Abrasmercado, que analisa 35 produtos de largo 

consumo, caiu 1,49%, passando de R$ 479,64 em janeiro para R$ 472,51 em 
fevereiro. No acumulado de janeiro e fevereiro, o valor da cesta subiu 3,57%. 

Entre os itens com maiores altas estão o xampu (4,13%), a farinha de 
mandioca (1,38%), o sal (0,99%) e o açúcar (0,90%). As maiores quedas ficaram com 
o feijão (-10,84%), a cebola (-9,96%), a batata (-8,06%) e o frango congelado (-
6,22%). 

Índice de Confiança 
De acordo com o Índice de Confiança do Supermercadista, os empresários do 

setor estão mais otimistas com o cenário macroeconômico. Na pesquisa de fevereiro, 
o índice ficou em 56,1 pontos, o que aponta para uma perspectiva positiva na 
comparação com dezembro do ano passado (50,5 pontos). 

“A tendência é de crescimento moderado, de acordo com vários indicadores 
como o desemprego, que é o que ainda está segurando o crescimento mais forte, mas 
sabemos que, em termos econômicos, quando o desemprego começa a ficar alto, ele 
é o último índice a ser recuperado em uma crise”, disse Sanzovo. 

Carne Fraca 
Segundo o presidente da Abras, apesar de ser muito cedo para uma avaliação, 

o setor ainda não registrou quedas perceptíveis na vendas de carnes depois da 
Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. “Houve algumas dúvidas, o consumidor 
questionou algumas marcas, substituiu momentaneamente, mas, a cada dia, que 
passa fica mais claro que não existe risco de saúde pública.” 

 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/vendas-nos-supermercados-
ficam-estaveis-nos-dois-primeiros-meses-do-ano 
 

Voltar ao índice 
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5. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo devem cair 3,6%, mas tendência é de recuperação, diz 
entidade 

 
27 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O volume de vendas do varejo nacional deve cair 3,6% entre setembro 

do ano passado e setembro deste ano, de acordo com estimativa do Instituto 
de Economia da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).  Apesar da 
previsão de queda, a estimativa indica uma recuperação de 3 pontos 
percentuais em um ano. No período anterior (setembro de 2015 a setembro do 
ano passado), o volume de vendas do comércio varejista brasileiro recuou 
6,6%. 

“A perspectiva é de uma recuperação lenta do varejo nos próximos 
meses, mas ainda no campo negativo. O aumento do desemprego, a queda na 
renda do trabalhador e a escassez de crédito dificultam uma retomada mais 
rápida”, disse o presidente da ACSP e da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo, Alencar Burti. 

Segundo Burti, o ano de retomada do setor varejista será 2018, quando 
taxas expressivas de crescimento devem voltar a ser registradas. “O ano de 
2017 é de transição: estamos superando os efeitos da crise. No ano que vem, 
tudo sinaliza para tempos melhores.” 

Para o professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da 
Fundação Getulio Vargas Antonio Porto, a variação do volume de vendas do 
varejo será mais positiva que a expectativa da Associação Comercial porque a 
economia está se recuperando, com melhorias visíveis para o mercado interno. 

“O consumidor está com mais segurança, o empresário está com mais 
segurança. Há queda de juros, perspectiva de recuperação de emprego, 
porque já se começou a gerar um pouco de emprego. Não chega a crescer 
muito porque a queda no ano anterior foi tão grande que zerou até setembro. 
Não vejo queda continuada, vejo recuperação.” 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/vendas-do-varejo-
devem-cair-36-mas-tendencia-e-de-recuperacao-diz-entidade 
 

 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços 

Em janeiro, setor de serviços cai 2,2% frente a dezembro de 2016 

 
29 de Março de 2017 

Fonte: IBGE 
  

No mês de janeiro de 2017, o setor de serviços apresentou recuo de 
2,2% no volume de serviços prestados, frente ao mês imediatamente anterior, 
na série livre de influências sazonais, após ter registrado crescimento de 0,7% 
em dezembro e de 0,0% em novembro. Na série sem ajuste sazonal, no 
confronto com igual mês do ano anterior, o setor apontou queda de 7,3%. Com 
esses resultados, a taxa acumulada no ano ficou em -7,3% e em 12 meses, -
5,2%. A publicação completa da PMS pode ser acessada aqui. 

Na série livre de influências sazonais, o segmento de Serviços de 
informação e comunicação apresentou crescimento de 5,5%, enquanto que os 
demais segmentos registraram recuos, na seguinte ordem: Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (-14,5%), Serviços prestados 
às famílias (-3,6%), Outros Serviços (-3,0%) e Transportes, serviços auxiliares 
dos transportes e correio (-0,7%). O agregado especial das Atividades 
turísticas apresentou recuo de 11,0%, na comparação com o mês 
imediatamente anterior. 

Em termos de composição da taxa global de volume, sem ajuste 
sazonal, as contribuições dos segmentos foram as seguintes: Serviços 
profissionais, administrativos e complementares, com -3,2 pp; Serviços 
prestados às famílias, com -1,9 pp; Transportes, serviços auxiliares dos 
transportes e correio, com -1,1 pp; Outros serviços, com -0,9 pp e Serviços de 
informação e comunicação, com -0,2 pp. 

A receita nominal em janeiro registrou variação de -1,0% em relação a 
dezembro, na série livre de influências sazonais, e a variação sem ajuste 
sazonal ficou em -2,0%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A 
taxa acumulada no ano, sem ajuste sazonal, ficou em -2,0% e, em 12 meses, -
0,2%. 

Mato Grosso (31,1%), Alagoas (13,8%) e Piauí (12,6%) registraram 
crescimentos nos serviços em janeiro frente a dezembro 

Os resultados regionais do setor de serviços, em janeiro, mostraram as 
maiores variações positivas de volume, em relação à dezembro, no Mato 
Grosso (31,1%), Alagoas (13,8%) e Piauí (12,6%). As maiores variações 
negativas foram observadas em Roraima e Amapá (ambas com -13,1%), 
Sergipe (-12,8%) e Maranhão (-8,1%). 

Na comparação com janeiro de 2016, as maiores variações positivas 
foram registradas em Alagoas (14,7%), Piauí (8,1%) e Ceará (2,6%). As 
maiores variações negativas foram registradas em Rondônia (-25,6%), 
Tocantins (-24,5%) e Amapá (-24,4%). 

Pernambuco (16,1%) e Minas Gerais (12,1%) apresentaram maiores 
altas nas atividades turísticas 

Os resultados de volume de serviços, na comparação janeiro 
2017/dezembro 2016, segundo as Unidades da Federação selecionadas, por 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/servicos/pms/default.shtm
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ordem de variação, foram: Pernambuco (16,1%), Minas Gerais (12,1%), Santa 
Catarina (5,5%), Bahia (4,7%), Goiás (4,3%), Espírito Santo (3,7%) e Ceará 
(2,5%). As variações negativas foram registradas em São Paulo (-28,6%), 
Distrito Federal (-21,4%), Rio Grande do Sul (-8,9%), Rio de Janeiro (-4,0%) e 
Paraná (-1,5%). 

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, as variações 
positivas foram as seguintes: Pernambuco (19,8,%), Goiás (11,9%), Minas 
Gerais (5,7%) e Bahia (4,1%). As variações negativas foram as seguintes: 
Distrito Federal (-34,9%), São Paulo (-23,2%), Rio de Janeiro (-13,6%), Espírito 
Santo (-9,4%), Rio Grande do Sul (-7,6%), Ceará (-6,4%) e Paraná (-5,1%). 
 
 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnotici
a=3398 
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7. Serviços - Alimentação 

Alimento mais barato derruba inflação 

 
28 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Relatório do Credit Suisse atribui recuo de 2,1% nos alimentos à estagnação 
da economia, mudança no câmbio e clima; neste ano, por conta da Operação 
Carne Fraca, preço da carne pode puxar preço ainda mais para baixo, se 
embargos forem mantidos 
 

Segundo relatório do banco Credit Suisse, os últimos seis meses foram 
atípicos na história da inflação brasileira. Ocorreu deflação de 2,1% nos 
alimentos. Foi a primeira retração do gênero entre os meses de setembro e 
fevereiro desde 1991, ano em que se inicia a série história da inflação de 
alimentos. O relatório ainda diz que, neste ano, a queda no preço da carne 
também pode ajudar a puxar a inflação para baixo, se o embargo às 
exportações, decretado por vários países, com a Operação Carne Fraca, for 
mantido. 

A equipe do Credit fez as contas para medir o tamanho do impacto da 
queda no preço dos alimentos sobre a inflação total do Brasil. Em setembro do 
ano passado, a inflação oficial (medida pelo IPCA acumulado em 12 meses) 
estava em 8,5%. Em fevereiro deste ano, havia caído para 4,8%. Ou seja, entre 
setembro e fevereiro deste ano, o indicador recuou 3,7 pontos porcentuais. 
Desse total, 2 pontos porcentuais ficaram por conta dos alimentos. 

Segundo Iana Ferrão, economista do Credit Suisse, desde 1991, quando 
se inicia a série história da inflação de alimentos, nunca o indicador havia 
ficado no negativo nesta época do ano. Também não se havia visto uma 
retração tão forte. Em sua pesquisa, Iana identificou que em 2006 ocorreu um 
fenômeno parecido. Os preços caíram por seis meses consecutivos. No 
entanto, a queda não ocorreu na virada do ano, mas entre o primeiro e o 
terceiro trimestre, e a retração registrada foi praticamente a metade, 1,1%. 

Como matérias-primas agrícolas entram na composição de produtos em 
outros setores, o efeito se espalhou. Cerca de 40% da ração das galinhas, por 
exemplo, é milho. Então o frango ficou mais barato. Quase 25% da alimentação 
fora de casa sofre impacto do preço dos alimentos, assim, houve retração 
também na inflação no setor de serviços. “Vivemos um choque de oferta nos 
alimentos, só que é um choque positivo, que reduz os preços”, diz Iana. 

O comportamento dos preços da comida foi tão inesperado que, na 
média, desde setembro, os analistas de mercado acabaram prevendo inflação 
mais alta do que a efetivamente se viu. Para Iana, é difícil que os preços 
continuem caindo e tende a ocorrer uma recomposição já a partir deste mês. 
Assim, o relatório prevê que, no primeiro trimestre de 2017, haverá deflação de 
alimentos de 0,5. 

Clima. Iana atribui a queda dos preços dos alimentos a três fatores: 
estagnação da economia, que reduz consumo e aumenta oferta; mudança no 
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câmbio, que deixa as importações mais baratas; e principalmente clima 
favorável às colheitas, no Brasil e no mundo. O preço de vários tipos de 
alimentos ficaram mais em conta, desde frutas, verduras e tubérculos de 
pequenos produtores até as grandes matérias-primas agrícolas, como milho e 
soja, que têm cotação internacional. 

Para o ano, a carne pode dar uma nova contribuição para o recuo da 
inflação de alimentos. Os embargos às exportações, decretados por vários 
países após a Operação Carne Fraca, tendem a elevar a oferta n o mercado 
interno e reduzir os preços. O impacto seria da ordem de 0,3 ponto porcentual 
na inflação do ano. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,alimento-mais-barato-derruba-
inflacao,70001716527 
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8. Serviços - Bancos 

Caixa tem lucro de R$ 4,1 bilhões em 2016 

 

28 de Março de 2017 
Fonte: Agência IN 

 
A Caixa Econômica Federal teve lucro de R$ 4,1 bilhões em 2016, sendo 

R$ 691 milhões no quarto trimestre do ano. Segundo balanço divulgado hoje 
(28) pela instituição, o resultado representa queda de 43% em relação aos 7,2 
bilhões de lucro registrados em 2015. 

O índice de inadimplência chegou ao final do ano passado em 2,88%, 
uma redução de 0,7 ponto percentual em 12 meses. 

Crédito 
A carteira de crédito cresceu 4,4%, ao longo de 2016, registrando saldo 

de R$ 709,3 bilhões. Com isso, o banco tem 22,4% de participação no 
mercado. A principal linha, o crédito habitacional, teve expansão de 5,6%, 
fechando o ano com saldo de R$ 406,1 bilhões, o que representa 67% do 
mercado. 

As contratações para compra de imóveis chegaram a R$ 81,8 bilhões no 
ano, dos quais R$ 62,9 bilhões foram viabilizados com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

As operações de crédito comerciais tiveram retração de 4% em 12 
meses, totalizando R$ 191 bilhões. A queda foi puxada pela redução das 
operações com pessoa jurídica, que caíram 7,4%. 

Por outro lado, o crédito consignado cresceu 7,2%, alcançando um saldo 
de R$ 63,9 bilhões em 2016. De maneira geral, o crédito para pessoa física 
teve redução de 0,8%. 

As captações totais tiveram expansão de 4,5% em 12 meses, somando 
R$ 984,1 bilhões. A alta foi influenciada principalmente pelo crescimento de 
4,1% na poupança (segmento em que a Caixa detém 38% do mercado) e de 
27,7% pela emissão de títulos CDB. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/caixa-tem-lucro-de-r-
41-bilhoes-em-2016 
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9. Serviços - Telecomunicações 

Tráfego de dados móveis vai mais que dobrar no Brasil até 2021 

 
27 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
 
O alto crescimento do número de smartphones, e por tabela dos 

usuários móveis, o tráfego de vídeo, a velocidade da rede 4G e a Internet das 
Coisas (IoT) deve mais que dobrar o volume do tráfego de dados móveis nos 
próximos cinco anos. 

Essa é a conclusão da última edição do Cisco Visual Networking Index 
(VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast, que apresenta as projeções de 
crescimento mundial do tráfego móvel. Segundo o estudo, até 2021, a 
população global terá mais telefones celulares (5,5 bilhões) do que contas 
bancárias (5,4 bilhões), água canalizada (5,3 bilhões) e telefones fixos (2,9 
bilhões). 

Até 2021, a Cisco projeta que o tráfego de dados móveis atingirá os 
seguintes marcos: 

O tráfego de dados móveis vai representar 20% do tráfego IP total — em 
relação a apenas 8% do tráfego IP total em 2016; 

1,5 dispositivo móvel per capita, o que deve totalizar quase 12 bilhões de 
dispositivos móveis conectados (em relação a 8 bilhões de aparelhos 
conectados e 1,1 per capita em 2016), incluindo módulos M2M; 

A velocidade de conexão nas redes móveis triplicará de 6,8 Mbps em 
2016 para 20,4 Mbps até 2021; 

Conexões máquina-a-máquina (M2M) vão representar 29% (3,3 bilhões) 
do total de conexões móveis — acima do patamar de 5% (780 milhões) em 
2016. M2M será o tipo de conexão móvel com crescimento mais rápido, já que 
aplicações de Internet das Coisas (IoT) ainda continuam ganhando força em 
ambientes empresariais e de consumo; 

4G suportará 58% do total de conexões móveis até 2021 — acima do 
nível de 26% em 2016, e será responsável por 79% do tráfego total de dados 
móveis; 

O número total de smartphones (incluindo phablets) será mais de 50% 
dos dispositivos e conexões globais (6,2 bilhões) — acima de 3,6 bilhões em 
2016; 

No Brasil, o tráfego de dados móveis terá um crescimento duas vezes 
mais rápido que o tráfego IP entre 2016 e 2021; e 77% das conexões móveis 
no País serão conexões “inteligentes” até 2021, em relação a 52% em 2016. 

A explosão do volume de aplicações móveis e a adoção de 
conectividade móvel pelos usuários finais estão impulsionando o crescimento 
do 4G, que logo será seguido pelo crescimento do 5G. A previsão da Cisco e de 
outros especialistas da indústria é de implantações em larga escala de 
infraestruturas de 5G com início até 2020. 

“As operadoras de telefonia móvel precisarão contar com recursos 
inovadores para proporcionar alta velocidade, baixa latência e provisionamento 
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dinâmico que se esperam das redes 5G para acompanhar as novas tendências 
de serviços móveis com crescentes demandas dos assinantes e de aplicações 
de IoT”, explica Hugo Baeta, diretor do segmento de operadoras da Cisco 
Brasil. 

A pesquisa projeta ainda que as redes 5G serão responsáveis por 1,5% 
do tráfego total de dados móveis até 2021 e gerarão 4,7 vezes mais tráfego do 
que a conexão média 4G e 10,7 vezes mais tráfego do que a conexão média 
3G. 

 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/trafego-de-dados-moveis-dobrar-
brasil-2021/ 

 

Voltar ao índice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  16 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

 

10. Serviços – Turismo 

Turismo vai qualificar 10 mil jovens do ensino médio 

 
28 de Março de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
  
Serão ofertadas vagas em sete cursos nos eixos turismo, hospitalidade e lazer para 
jovens de 18 estados 
 

Pela primeira vez no país, o turismo será contemplado com cursos gratuitos 
para a formação de técnicos de nível médio para atender as necessidades do mercado 
de viagens. Com a inclusão do setor no MedioTec, modalidade do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), o Ministério do Turismo contará, 
ainda este ano, com 10 mil vagas para atender estudantes de escolas públicas 
brasileiras. 

Serão abertas inscrições em 172 municípios de 18 estados que manifestaram 
interesse dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Educação, órgão parceiro 
responsável pela definição da política e do público do MedioTec. Todas as regiões 
brasileiras foram contempladas. 

“Com este programa, o jovem sairá do ensino médio com uma profissão e terá 
condições de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho do turismo. É um grande 
avanço, pois é um caminho para resolver um dos principais gargalos ao 
desenvolvimento do setor, que é a carência de pessoal qualificado”, avalia o ministro 
do Turismo, Marx Beltrão. 

O MedioTec vai oferecer sete cursos (técnico em agenciamento de viagens, 
cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, restaurante e bar) nos eixos 
turismo, hospitalidade e lazer para estudantes que estejam preferencialmente 
cursando o 2º ano do ensino médio. O jovem terá aulas sobre processos de recepção, 
viagens, eventos, gastronomia, serviços de alimentação e bebidas e entretenimento. 

“O MedioTec é uma proposta nova, diferenciada, sem precedentes no setor de 
turismo. Significa que daqui a três anos o país terá 10 mil técnicos de nível médio 
especializados em assuntos do turismo, formados em cursos com carga horária de 
800 horas”, afirma a secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté 
Bezerra. 

A definição da oferta levou em conta a demanda apresentada pelos estados e 
a capacidade de atendimento do programa. Um dos pré-requisitos para seleção dos 
municípios contemplados é que estes estejam enquadrados nas categorias A, B ou C 
do Mapa do Turismo Brasileiro. 

A previsão é que as aulas comecem em agosto de 2017.  Os cursos são 
presenciais, em horários diferentes dos cursos regulares do ensino médio, e 
ministrados por entidades cadastradas pelo Ministério da Educação. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7643-turismo-vai-
qualificar-10-mil-jovens-do-ensino-m%C3%A9dio.html 
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11. Emprego 

Terceirização: quais são as lições da experiência internacional? 

 
28 de Março de 2017 

Fonte: BBC 
 
Após a aprovação, na semana passada, do projeto de lei que libera a ampla 
terceirização, o Brasil ficou a um passo de ter um mercado de trabalho mais flexível. 
Mas quais são os prós e contras da mudança e como isso funciona em países onde a 
medida já é uma realidade? 
 

Para buscar respostas, a BBC Brasil ouviu especialistas e órgãos nacionais e 
internacionais - como a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o autor da 
proposta original da reforma, a CUT (Central Única dos Trabalhadores), a Fiesp 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e as Nações Unidas - e consultou 
estudos sobre o tema e os modelos existentes em outros lugares do mundo. 

A proposta, que agora está nas mãos do presidente Michel Temer para sanção, 
gerou polêmica. Críticos dizem que sua entrada em vigor provocaria a precarização 
das condições de trabalho, enquanto defensores afirmam que a nova regra poderia 
trazer mais segurança jurídica para as empresas e os atuais cerca de 12 milhões de 
trabalhadores terceirizados do país. 

Apesar de não haver consenso, os especialistas são unânimes em afirmar que 
a economia e as relações de trabalho mudaram, e que há necessidade de adaptação. 
A preocupação, segundo vários deles, é sobre as condições nas quais essas 
transformações são executadas e a vulnerabilidade dos trabalhadores diante delas. 

Caso seja sancionada, a legislação permitirá às empresas subcontratar 
funcionários para realizar as chamadas atividades-fim - as tarefas centrais na 
produção de bens e serviços. 

Desse modo, por exemplo, uma fábrica que monta eletrodomésticos poderá 
gerir toda a sua força de trabalho por meio de contratos terceirizados, evitando o 
vínculo empregatício com operários - hoje, só é permitido delegar a eles atividades-
meio, ou seja, serviços periféricos como limpeza, segurança e suporte. 

Além disso, pela regra proposta os contratos temporários poderão serão 
válidos por um semestre - hoje, é permitido um trimestre -, prorrogáveis por mais três 
meses, salvo acordo coletivo ou outra negociação. 

O modelo no mundo 
Na opinião do diretor da divisão de Globalização e Estratégias de 

Desenvolvimento da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 
Desenvolvimento, UNCTAD, Richard Kozul-Wright, o modelo proposto pelo Brasil se 
mostrou pouco eficaz em outros lugares do mundo. 

"Se a ideia é flexibilizar o mercado de trabalho para baixar os custos e fazê-lo 
mais competitivo, incentivando investimento estrangeiro direto, o que observamos em 
outros países é que esse modelo não é tão bem-sucedido", afirma. 

"A maioria do investimento estrangeiro direto não é atraído somente por mão 
de obra barata, apesar de casos específicos. Mas não acredito que esse seja o perfil 
do Brasil, de competir como uma economia de mão de obra barata como a China e 
outros países do Leste Asiático." 
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A pedido da BBC Brasil, a Organização Internacional do Trabalho se 
posicionou a respeito do tema. Segundo o diretor do órgão para o Brasil, Peter 
Poschen, a terceirização é uma "realidade", mas é necessário tomar algumas 
precauções. 

"Há que se verificar as condições em que são executadas, para que se 
garantam as condições de um trabalho decente", disse. 

A internacionalização do trabalho 
O fenômeno da fragmentação da produção por meio de contratos terceirizados 

se deve em parte à internacionalização do trabalho que ocorreu nas últimas três 
décadas - por meio da qual um produto passa por vários países desde a sua 
concepção até a venda. O processo é conhecido como Global Supply Chains, GCS 
em inglês (cadeias globais de valor, em tradução livre). 

O iPhone é um exemplo de produto com cadeia global de valor - é concebido 
na Califórnia e manufaturado na China com componentes vindos de diversos países, 
para depois ser exportado para o mundo todo. A fábrica onde o celular é montado não 
pertence à Apple e os empregados que ali trabalham não têm nenhuma associação 
com a empresa criada por Steve Jobs. 

Mas, em perspectiva, a participação em GCS traz prós e contras. Um estudo 
de 2013 da Organização Mundial do Comércio avalia o impacto positivo da redução de 
custos, mas alerta que os benefícios às vezes não são repassados aos trabalhadores. 

O documento afirma que, por um lado, é positivo por contribuir para a 
"expansão da produção e ganhos de economia de escala, por meio da redução de 
custos, além de permitir que empresas e nações se beneficiem da transferência de 
tecnologia e práticas de administração". 

Por outro lado, avalia que "enquanto a produtividade sobe, a participação 
avançada em cadeias globais não está associado com ganhos setoriais, o que sugere 
que os ganhos econômicos obtidos nem sempre são necessariamente repassados aos 
trabalhadores". 

Ou seja, o lucro resultante da otimização não se traduziria em salários maiores. 
Concepção x manufatura 
É exatamente a forma como se dá a regulamentação dos processos de 

terceirização, bem como a qualificação da mão de obra e o investimento em pesquisa 
e desenvolvimento, que determina a posição das economias globais entre as que 
agregam mais ou menos valor ao produto. 

No topo da pirâmide, estão os países ricos - responsáveis pela concepção, 
design e marketing do produto -, enquanto que na base estão os países pobres, 
responsáveis pelos insumos e manufatura. 

Embora admita a dificuldade de comparar diferentes países, Poschen afirma 
que é possível fazer algumas constatações. 

"Em geral, nos países desenvolvidos o trabalho terceirizado pode ser 
encontrado em todos os setores, com predominância nas ocupações de salários mais 
baixos. Já nos países em desenvolvimento o emprego terceirizado segue 
representando uma porção importante do emprego assalariado." 

"Tem havido uma proliferação dessa modalidade nos setores onde o emprego 
típico era mais comum, como no setor público ou no manufatureiro", observou. 

Acesse a notícia completa no site da BBC. 
 
 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39413856 
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12. Logística  

Kassab diz que Correios correm 'contra o relógio' para evitar privatização 

 
28 de Março de 2017 

Fonte: G1 
  
'É uma constatação difícil. Sou contra a privatização, mas não há caminho', 
declarou. Segundo ministro, para não ser privatizada, estatal em crise precisa 
recuperar equilíbrio 'rapidamente'. 
 

O ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, 
afirmou nesta terça-feira (28), no Palácio do Planalto, que os Correios correm 
"contra o relógio" para evitar a privatização. 

Segundo Kassab, a estatal necessita de um profundo corte de gastos 
para não ser privatizada. "Não temos saída", declarou. Devido à crise 
financeira, os Correios abriram um plano de demissão voluntária e passaram a 
fechar agências pelo país. 

O ministro se diz contrário à privalização e afirma que o governo está 
fazendo "todo o esforço" para evitar. "É uma constatação difícil. Sou contra a 
privatização, mas não há caminho", declarou. 

Kassab disse que o governo não tem recursos para investir nos 
Correios. Segundo ele, ao assumir o ministério, o déficit anual da estatal era de 
R$ 2 bilhões. 

"Nós não temos saída: ou nós promoveremos o equilíbrio rapidamente 
ou nós vamos caminhar para um processo de privatização", declarou. 

De acordo com Kassab, a situação da empresa é resultado de "má 
gestão". 

"Má gestão é loteamento, corrupção, não encontrar receitas adicionais, 
não cortar para manter equilíbrio. A empresa corre contra o relógio", declarou. 

Kassab deu as declarações depois de participar, no Palácio do Planalto, 
da cerimônia de sanção da Lei de Revisão do Marco Regulatório da 
Radiodifusão. 

Em 10 de fevereiro, em entrevista ao G1, Kassab descartou qualquer 
venda de participação nos Correios durante o atual governo, mas disse que “no 
futuro, com certeza, vai ter participação de capital privado”. 

Na ocasião, ele afirmou que os Correios iriam reverter os sucessivos 
prejuízos registrados em 2015 e 2016. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/kassab-diz-que-correios-correm-contra-o-
relogio-para-evitar-privatizacao.ghtml 
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http://g1.globo.com/economia/noticia/correios-esperam-adesao-de-5-mil-em-pdv-e-planejam-fechar-200-agencias.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/correios-tem-novo-prejuizo-de-r-2-bilhoes-e-recebem-aval-para-pdv.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/correios-tem-novo-prejuizo-de-r-2-bilhoes-e-recebem-aval-para-pdv.ghtml
http://g1.globo.com/politica/noticia/temer-sanciona-lei-que-muda-regras-para-concessao-de-radio-e-tv.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/sem-lei-das-teles-pais-perde-ate-r-20-bilhoes-em-investimento-diz-kassab.ghtml


 

Informativo SCS  

 

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

  20 

“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.” 

 

13. Curtas 

Inflação da construção civil cai, mas acumula 5,87% em 12 meses 

 
28 de Março de 2017 
Fonte: Agencia Brasil 

 
O Índice Nacional de Custo da Construção –M (INCC-M) registrou 

inflação de 0,36% em março, abaixo do resultado de fevereiro (0,53%). 
Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o custo da construção civil teve 
um aumento acumulado de 5,87% em 12 meses. 

Em março, a maior alta de preços foi observada pela mão de obra, com 
uma inflação de 0,45%. Entre os componentes da mão de obra, as taxas de 
inflação foram as seguintes: auxiliar (0,47%), especializado (0,44%) e técnico 
(0,43%). 

Já o custo relativo a materiais, equipamentos e serviços teve uma 
variação de preços de 0,26%. A principal alta de custo foi observada nos 
equipamentos para transporte de pessoas (1,37%). 
 

 

Número de usuários de TV por assinatura volta a cair em fevereiro 

 
27 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou em 

fevereiro mais uma queda no número de assinantes de TV paga. No segundo 
mês do ano, a TV por assinatura tinha 18,6 milhões de clientes, o que 
corresponde a uma diminuição de 0,51% em relação a janeiro. Nos últimos 12 
meses, a redução chegou a 2,02%. 

Nenhuma tecnologia de TV por assinatura apresentou crescimento de 
janeiro para fevereiro de 2017, segundo a Anatel. No entanto, em 12 meses, a 
fibra óptica apresentou crescimento de 25,69% e todos os outros serviços 
apresentaram queda. Em termos absolutos, a maior redução foi registrada por 
usuários de satélite, serviço que perdeu 319.303 assinantes (-2,91%). 

No último mês, Sergipe liderou a redução percentual no número de 
usuários de TV paga, com uma queda de 3,67%, seguido de Pernambuco, com 
redução de 1,58%, e da Bahia, com diminuição de 1,15%. 
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14. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – AUTOCOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 07/04/2017 – LAAD DEFENCE & SECURITY 2017 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Riocentro Exhibition & Convention Center 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
04/04/2017 até 07/04/2017 – EXPO ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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