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1. Comércio 

Movimento do comércio cresce 2,5% em março, mas tem queda de 3,5% 
em 12 meses, diz SCPC 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Órgão espera que indicador para 12 meses volte a crescer até o fim do 1º 
semestre. 
 

O movimento do comércio aumentou 2,5% em março ante fevereiro, já 
considerando ajustes sazonais. De abril de 2016 até o mês passado, porém, o 
indicador acumula queda de 3,5% na comparação com o 12 meses anteriores. 

Os dados são da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao 
Crédito) e foram divulgados nesta terça-feira (18). Em fevereiro, o indicador 
havia registrado queda de 1%. 

O movimento do varejo vem se recuperando desde novembro. O órgão 
espera que até o término do primeiro semestre o indicador volte a ficar positivo 
para 12 meses, "com a perspectiva de melhoria do cenário econômico, como a 
diminuição de preços e juros, aumento do consumo das famílias e dos 
investimentos". 

Por setor 
Dos cinco setores analisados dentro do varejo, quatro apresentaram alta 

no movimento no mês, já considerando ajustes sazonais, e um ficou estável. 
O segmento de móveis e eletrodomésticos foi o que apresentou o maior 

crescimento, de 5,9%. A categoria "outros artigos" aparece na sequência, com 
3,7%. 

Depois vêm a de supermercado, alimentos e bebidas (1%) e a de 
tecidos, vestuários e calçados (0,6%). A de combustíveis e lubrificantes não 
apresentou variação. 

No acumulado de 12 meses, sem ajustes sazonais, todos os setores 
apresentam recuo. O mais forte foi observado em tecidos, vestuários e 
calçados (8,7%), seguido por combustíveis e lubrificantes (5%); móveis e 
eletrodomésticos (2,9%); supermercados, alimentos e bebidas (2,6%); e outros 
artigos do varejo (2,4%). 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/movimento-do-comercio-cresce-25-em-
marco-mas-tem-queda-de-35-em-12-meses-diz-scpc.ghtml 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/movimento-do-comercio-cresce-25-em-marco-mas-tem-queda-de-35-em-12-meses-diz-scpc.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/movimento-do-comercio-cresce-25-em-marco-mas-tem-queda-de-35-em-12-meses-diz-scpc.ghtml
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Vendas da Páscoa têm queda de 1,7%, aponta indicador da Serasa 
Experian 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Páscoa 2017 
mostra que, durante a semana da data, de 10 a 16 de abril, as vendas caíram 
1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (21 a 27 de março de 
2016). No final de semana da Páscoa (14 a 16 de abril), a queda foi maior: 
4,7% em todo o país na comparação com o final de semana equivalente ao do 
ano anterior (25 a 27 de março). 

Na cidade de São Paulo, o movimento foi inverso ao restante do país: as 
vendas realizadas na semana da Páscoa cresceram 2,6% ante a mesma 
semana do ano passado. No final de semana da data, as vendas tiveram alta 
queda de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o desempenho das 
vendas da Páscoa deste ano foi menos negativo do que no ano passado, 
inclusive sendo positivo na cidade de São Paulo. Isto sinaliza que poderá 
ocorrer uma recuperação das vendas do varejo, voltando ao território positivo 
ainda neste semestre. O forte recuo da inflação e o atual movimento de 
redução das taxas de juros deverão impulsionar este movimento. 

Metodologia 
O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio tem como base 

uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa Experian. 
Foram consideradas as consultas realizadas no período de 10 a 16 de abril de 
2017 e comparadas às consultas realizadas de 21 a 27 de março de 2016; e as 
do período de 14 a 16 de abril de 2017, em comparação às do período de 25 a 
27 de março de 2016. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-da-pascoa-tem-queda-de-
17-aponta-indicador-da-serasa-experian/ 
 
 

 
Voltar ao índice 
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2.  Serviços - Bancos 

BC deixa porta aberta para corte maior no juro 

 

19 de Abril de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Ata da reunião do Copom mostra que banco já via espaço para corte acima de 
1 ponto na Selic, mas 'fatores de risco' ainda sugeriam cautela 
 

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central, divulgada ontem, deixou a porta aberta para a intensificação 
dos cortes de juros no Brasil nos próximos meses. 

Embora tenha reduzido a Selic (taxa básica da economia) em 1 ponto 
porcentual na semana passada, para 11,25% ao ano, o BC avalia que a 
conjuntura atual já permitiria cortes maiores. 

No cenário favorável estão a inflação sob controle e a atividade em 
recuperação. No texto de ontem, contudo, o Copom justificou o corte de 
apenas 1 ponto porcentual lembrando da "continuidade das incertezas" e dos 
"fatores de risco que ainda pairam sobre a economia". 

Entre os riscos, o BC citou a reforma da Previdência, que é considerada 
fundamental para a sustentabilidade das contas públicas. "Esse processo pode 
ser longo e envolve incertezas", afirmaram os diretores do BC. 

Para eles, as reformas e os ajustes são importantes para garantir a 
queda da inflação e, em paralelo, a baixa da Selic. 

Sustentabilidade. No Brasil, a menor taxa de juros da história, de 7,25% 
ao ano, foi registrada no governo Dilma Rousseff, entre 2012 e 2013. Em várias 
ocasiões, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, defendeu o corte de juros, mas a 
visão é de que não adianta reduzir a Selic sem que haja condições para isso. 

Entre economistas do mercado financeiro, a percepção é a de que um 
corte de 1,25 ponto da taxa pode ocorrer no próximo encontro do Copom, em 
maio. Isso dependerá, no entanto, da reforma da Previdência. 

"Com aprovação da reforma, há queda do juro estrutural, como o BC 
está sinalizando", disse o economista-chefe do Banco ABC Brasil, Luis Otavio 
Leal. 

Leonardo Monoli, sócio gestor da Jive Asset Management, vai na mesma 
linha e avalia que o corte pode ficar acima de 1 ponto, dependendo da 
Previdência. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37491917 
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3.  Serviços – Mobilidade Urbana 

Aplicativo brasileiro de mobilidade urbana inicia operação em SP após 
Norte e Nordeste 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O aplicativo brasileiro de transporte urbano Yet Go vai iniciar suas 
operações na cidade de São Paulo no final de abril, depois de ingressar há 
cerca de quatro meses em outras regiões do país, sobretudo em cidades do 
Norte e Nordeste. 

A companhia afirma que tem 30 mil motoristas e 100 mil clientes 
cadastrados no país e deve ampliar a competição em um mercado que já é 
atendido por empresas internacionais como a norte-americana Uber e a 
espanhola Cabify, além da brasileira 99. 

A Yet Go diz que seu sistema de cobrança é baseado na localização do 
passageiro e que considera o preço médio do combustível para calcular o valor 
da corrida. A companhia também aplica limite de motoristas cadastrados por 
localidade. 

"Temos um limite de cadastro por cidade. Quando ele é atingido não 
aceitamos mais cadastros, para que os motoristas tenham uma média de 
ganho diária relevante", disse em comunicado à imprensa o fundador e diretor 
de operações da Yet Go, Alberto de Souza Júnior. 

A empresa fez acordo com a companhia de aluguel de veículos Movida 
para oferecer aos motoristas aluguel de carro por "preço diferenciado". A 
companhia não deu detalhes sobre a parceria. 

A companhia vai iniciar operações na maior cidade do país em meio a 
discussões em Brasília de legislação para regular o setor que atravessa rápido 
crescimento no Brasil. No início do mês, a Câmara dos Deputados aprovou 
projeto de lei que ameaça o modelo de negócios do Uber e de outros 
aplicativos de transporte ao ampliar as exigências regulatórias sobre os 
serviços. 

O projeto deu às cidades maior poder para regular esses aplicativos, que 
deixariam de ser um serviço privado para passar a ser um serviço de transporte 
público, gerando críticas de motoristas, usuários e do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
 
http://www.dci.com.br/servicos/aplicativo-brasileiro-de-mobilidade-urbana-inicia-
operacao-em-sp-apos-norte-e-nordeste-id619356.html 
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4.  Serviços – Planos de Saúde 

Mercado de planos de saúde perde 1 milhão de beneficiários, diz IESS 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
IESS mostrou uma queda de 1% sofrida no mercado de planos de saúde médico-
hospitalares em março, com 47,6 milhões de beneficiários a menos 

 
De acordo com a Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) elaborada 

pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e informações da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o mercado de planos de saúde médico-
hospitalares voltou a cair em março, com retração de 1%, o que representa o 
encerramento de 47,6 milhões de beneficiários. 

“Não há qualquer indicação de que o mercado irá mudar a tendência e retomar 
o crescimento nos próximos meses. Enquanto a situação econômica do País não 
mudar e, principalmente, o saldo de empregos voltar a crescer, provavelmente não 
teremos aumento significativo no total de beneficiários”, avaliou o superintendente 
executivo do IESS , Luiz Augusto Carneiro, acerca da queda nos planos de saúde. 

Carneiro ainda alertou sobre os números de beneficiários, que segundo ele, 
devem ser analisados sempre com base na variação de 12 meses. “A variação mensal 
costuma ser imprecisa, pois além de ignorar comportamentos sazonais, os dados 
costumam ser corrigidos depois pela ANS”, completou. 

Vale lembrar que se comparado ao terceiro mês do ano passado, o decréscimo 
foi de 2%, ou seja, houve o rompimento de 978,2 mil vínculos. Em relação ao Estado 
de São Paulo, cerca de 493,6 mil beneficiários se desfizeram de seus planos de saúde 
durante o período pesquisado, o que representa um recuo de 2,7%. 

Por outro lado, a região Norte foi a única do País a apresentar um aumento no 
total de beneficiários. Entre março deste ano e o mesmo mês do ano passado, a 
região registrou 3,7 mil novos vínculos, com uma leve alta de 0,2%. 

Segundo a pesquisa, o resultado foi ocasionado pelo mercado de planos de 
saúde no estado do Amazonas, aumento de 6,3%, sendo firmados assim, cerca de 
32,3 mil novos vínculos. 

Planos odontológicos 
No que se diz respeito ao total de beneficiários de planos exclusivamente 

odontológicos, o número segue crescente. Nos 12 meses encerrados em março de 
2017, houve acréscimo de 7,7%, ou seja, o firmamento de 1,6 milhão de novos 
vínculos. 

Levando em consideração o total de beneficiários desse plano em especifico, a 
pesquisa do IESS apontou que aproximadamente metade se concentra na região 
Sudeste. Com isso, a região registrou 821,4 mil novos vínculos, subindo 6,9%. Destes, 
690,5 mil são Estado de São Paulo, com impulso de 9,9%. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-04-18/planos-de-saude-iess.html 
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5.  Serviços - Telecomunicações 

Aberta consulta pública sobre canais de distribuição obrigatória na TV 
Paga 

 
18 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
A proposta tem como foco os canais comunitários e, em menor medida, os 
canais universitários. 
 

Com o objetivo de promover o debate público e receber contribuições 
sobre os canais de distribuição obrigatória pelas prestadoras de TV por 
assinatura, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) está com consulta pública 
até o dia 16 de junho.  

A proposta tem como foco os canais comunitários e, em menor medida, 
os canais universitários. O objetivo é regulamentar o credenciamento de 
entidades programadoras de canais de distribuição obrigatória e da veiculação 
de publicidade nestes canais, conforme o estabelecido na Agenda Regulatória 
da Ancine para o biênio 2017-2018.  

Como participar  
Para oferecer contribuições na consulta é preciso se cadastrar no 

Sistema de Consultas Públicas da Ancine. Dúvidas sobre o funcionamento do 
mecanismo devem ser encaminhadas para ouvidoria.responde@ancine.gov.br. 
O conteúdo da Notícia Regulatória pode ser consultado na internet, sem a 
necessidade de cadastro. 
 
http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/04/aberta-consulta-publica-sobre-canais-
de-programacao-de-distribuicao-obrigatoria-na-tv-paga 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Franquia de bagagem é subsídio cruzado, afirma presidente da Anac 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Presidente da Anac destacou que quem não despacha bagagem paga por quem 
despacha. Novo regulamento sobre bagagens está suspenso por liminar. 
 

O sistema atual de franquia de bagagem, que obriga as empresas aéreas a 
despacharem 23 quilos de bagagem de todos os passageiros, cria um sistema de 
subsídio cruzado, afirmou o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), 
José Ricardo Botelho, durante audiência na Comissão de Defesa do Consumidor da 
Câmara. 

Botelho destacou que no sistema atual, quem não despacha paga pelo direito 
de quem despacha mala. “Onde fica o direito de quem não quer levar a bagagem? 
Essa distorção que existe hoje em razão desse normativo causa o chamado subsídio 
cruzado”, disse. 

O presidente da Anac voltou a defender a resolução da agência que liberava as 
empresas aéreas a cobraram por mala despachada e aumentava para 10 quilos a 
franquia de bagagem de mão. Botelho afirmou que só o Brasil e a Venezuela obrigam 
as empresas aéreas a despacharem bagagem. “Quem viaja aqui sem levar 
absolutamente nada não tem direito a uma tarifa menor. Paga o mesmo que quem 
transporta os 23 quilos”, destacou Botelho. 

A resolução da Anac, que trata de outros pontos na relação entre as 
companhias e os consumidores, entrou em vigor no dia 14 de março, mas uma liminar 
da Justiça de São Paulo suspendeu a cobrança pela bagagem. 

O regulamento também está sendo contestado por um projeto de decreto 
legislativo, que pede a suspensão de toda a resolução da Anac, aprovada em 
dezembro de 2016. O projeto de decreto legislativo foi aprovado no Senado, mas 
ainda precisa ser votado no plenário da Câmara para passar a valer. 

Com a liminar, continua valendo a regra que obriga as companhias a 
despacharem 23 quilos em voos nacionais e duas bagagens de 32 quilos em voos 
internacionais. 

Venda casada 
Durante a audiência na Câmara dos Deputados, o secretário da Secretaria 

Nacional do Consumidor (Senacon), Arthur Luis Mendonça Rollo, afirmou que 
cobrança por bagagem despachada pode ser caracterizada como uma venda casada. 
Segundo Rollo, não há como o passageiro ser transportado por uma empresa aérea e 
sua bagagem por outra. 

Rollo afirmou ainda que o transporte de bagagem é um direito costumeiro. 
“Anos de costume não se mudam em uma penada”, afirmou. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/franquia-de-bagagem-e-subsidio-cruzado-afirma-
presidente-da-anac.ghtml 

 
Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/economia/noticia/franquia-de-bagagem-e-subsidio-cruzado-afirma-presidente-da-anac.ghtml
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7.  Serviços – Turismo 

Pesquisa revela que 44% dos brasileiros nunca fizeram turismo no país 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
O levantamento, encomendado pelo Ministério do Turismo, traçou o perfil dos turistas 
brasileiros e apontou um enorme potencial de desenvolvimento do setor 
 

O Brasil é repleto de belos destinos turísticos prontos para serem visitados, 
mas uma parcela significativa da população ainda não teve a oportunidade de 
descobrir seu próprio país. A conclusão é resultado de uma pesquisa encomendada 
pelo Ministério do Turismo que identificou que 44,4% dos brasileiros nunca viajou a 
turismo pelo país. Um mercado que deverá ser ampliado a partir das mudanças 
propostas pela Pasta com o plano Brasil + Turismo, um pacote de medidas para 
fortalecer o setor. 

“Acredito que com o melhor aproveitamento turístico das orlas, o aumento do 
número de voos, e a melhoria na qualidade do atendimento aos turistas, algumas 
medidas propostas dentro do Brasil + Turismo, teremos um número maior de 
brasileiros viajando pelo país”, afirmou o ministro Marx Beltrão. 

Para metade dos que afirmaram viajar a turismo - 49,4% - a periodicidade é de 
uma vez ao ano, enquanto 13,8% dizem que viajam uma vez a cada seis meses. 
Quando o questionamento é referente ao meio de transporte mais usado nas últimas 
viagens, constatou-se um empate técnico - uma vez que a margem de erro do estudo 
é de dois pontos percentuais para mais ou para menos entre carro (39,5%) e ônibus 
(38,2%). O avião é utilizado por 20,6% dos entrevistados. 

Em relação à hospedagem, quase metade dos brasileiros optou por hotéis, 
resorts ou pousadas (48,2%), enquanto 35% preferiram usufruir da hospitalidade da 
casa de parentes. Já para se locomover entre as atrações dos destinos turísticos as 
formas mais usadas foram ônibus (31,7%), carro próprio (27,1%) e táxi (13%). 

TRABALHO - Quando o assunto é viagem a trabalho, apenas um em cada 
quatro brasileiros já viajou a trabalho pelo Brasil e esse tipo de viagem não é tão 
frequente. Segundo 28,2% dos entrevistados elas são raras ou sem frequência e 
18,7% disseram que elas ocorrem uma vez por ano. 

Para fazer o trajeto os meios de transporte mais usados foram carro e ônibus - 
40,2% e 38,5% - respectivamente. O avião foi utilizado em 14% das viagens. Para a 
hospedagem, 74,2% optaram por hotéis, resorts ou pousadas, enquanto 10,3% 
escolheram ficar na casa de parentes. 

SOBRE A PESQUISA - Foram entrevistadas 2.002 pessoas com 16 anos ou 
mais, no período de 17 a 23 de março de 2017. A margem de erro é de 2 pontos 
percentuais, com intervalo de confiança de 95%. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7713-pesquisa-
revela-que-44-dos-brasileiros-nunca-fizeram-turismo-no-pa%C3%ADs.html 
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8.  Emprego 

Medo do desemprego afeta varejo 

 
17 de Abril de 2017 

Fonte: O DIA  
 
Venda no comércio em fevereiro teve queda de 3,2%, aponta IBGE 
 

O medo do desemprego — que já atinge 13 milhões de pessoas no país, 
segundo o IBGE — tem impacto direto no comércio varejista, que registrou no 
mês de fevereiro queda de 3,2% no volume de vendas. É 23ª taxa negativa 
consecutiva quando comparada a igual período do ano anterior. 

“As pessoas estão restringindo os gastos, inclusive com alimentação”, 
aponta Marco Quintarelli, consultor de varejo do grupo Azo. A afirmativa do 
especialista é embasada pela última pesquisa divulgada pelo IBGE. Apenas 
nos dois primeiros meses deste ano, o comércio varejista acumula uma 
redução de 2,2% nas vendas e queda de 5,4% na taxa acumulada nos últimos 
12 meses, conforme a pesquisa do instituto. 

Ainda segundo o levantamento, o setor de hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo tiveram queda de 0,5%. 
Para Quintarelli, a retração neste segmento, sinaliza que as pessoas estão 
priorizando compras menores. “O consumidor tem optado por comprar em lojas 
de redondeza somente para repor o que faltou na dispensa”, avalia. 

De acordo com o especialista, a tendência é que os indicadores de 
vendas do comércio retomem fôlego à medida que forem gerados mais postos 
de trabalho. “As pessoas evitam gastar mais que o necessário para ter uma 
reserva em caso de desemprego”, diz Quintarelli.  

Setor de veículos teve alta  
O comércio varejista ampliado, que além do varejo inclui veículos, 

motos, partes e peças e material de construção teve variação de 1,4% para o 
volume de vendas em relação ao mês anterior, na série ajustada 
sazonalmente, e de 1% para receita nominal de vendas.  

Mas, quando a comparação é com fevereiro de 2016, o segmento teve 
redução de 4,2% para o volume de vendas. Nas taxas acumuladas, as 
variações para o volume de vendas foram de queda de 2,1% no ano e de 7,5% 
nos últimos 12 meses. 
 
http://odia.ig.com.br/economia/2017-04-17/medo-do-desemprego-afeta-
varejo.html 
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9.  Logística – Portos e Navegação 

Antaq leiloará área do Porto do Rio de Janeiro 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
 
Vencedor deverá investir R$ 93,1 milhões 
 

A Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) realizará na 
quinta-feira (20), na sede da Agência, em Brasília, a partir das 10h, leilão para 
arrendamento à iniciativa privada de área e infraestrutura públicas para a 
movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal, 
especialmente trigo, localizadas dentro do Porto Organizado do Rio de Janeiro 
(RJ). 

A área a ser leiloada tem 13.453 metros quadrados. O vencedor do 
leilão deverá investir R$ 93,1 milhões. O valor do contrato alcança R$ 515,8 
milhões. O prazo de vigência é de 25 anos, prorrogável por mais 25 anos. A 
movimentação mínima exigida no terceiro ano de contrato é de 682 mil 
toneladas. No vigésimo quinto ano, esse número deverá ser 918 mil toneladas. 

A arrendatária deverá pagar à administração do porto os seguintes 
valores do arrendamento: R$ 35.699,64 por mês, a título de valor do 
arrendamento fixo, pelo direito de explorar as atividades no arrendamento, 
incluindo a remuneração do poder concedente pela cessão onerosa da área do 
arrendamento; R$ 1,32 por tonelada de qualquer carga movimentada, a título 
de valor do arrendamento variável; pelo direito de explorar as atividades no 
arrendamento, incluindo a remuneração do poder concedente pela cessão 
onerosa da área do arrendamento. 

Conforme o edital, vence a proposta com maior valor de outorga. Caso o 
arrendamento receba duas ou mais propostas será realizado o leilão em viva-
voz. Participam da etapa à viva-voz as empresas classificadas entre as três 
maiores ofertas pelo arrendamento ou ainda aquelas cujo valor da oferta seja 
igual ou superior a 90% do valor de outorga da maior oferta. 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/antaq-leiloara-areas-porto-rio-de-janeiro 
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10.  Empreendedorismo 

Empreendedorismo: Brasil teve crescimento de 20% em abertura de empresas 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
Com mais de 12 milhões de desempregados País vive momento em que a criatividade 
pode ajudar muitas famílias a sobrevier a crise econômica 
 

Com mais de 12 milhões de desempregados no País muitos brasileiro veem no 
empreendedorismo uma forma de sobreviver a grave crise econômica atualmente 
vivida. O talento, por vezes nato do brasileiro justifica os números apurados por uma 
empresa de dados de mercado. 

A Unitfour identificou que o número de empresas abertas em 2016 cresceu 
20% ao se comparar com o ano de 2015. O levantamento sobre empreendedorismo 
compreende segmentos como segmentos EIRELI (Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada), EPP (Empresas Pequeno Porte), LTDA (Sociedade 
limitada), ME (Microempresa), MEI (Microempreendedor individual), e a S.A 
(Sociedade Anônima). 

A necessidade de se ter uma fonte de renda após a demissão foi o responsável 
pelos números apresentados no estudo, conforme enfatizou o diretor comercial da 
Unitfour, Rafael Albuquerque. “O aumento do desemprego tem encorajado o brasileiro 
a apostar em seu próprio negócio. Isso explica porque EIRELI e MEI são os tipos de 
empresa com maior taxa de abertura”, disse. 

O executivo explicou o que leva a maior procura pela modalidade MEI e 
EIRELI. “O modelo MEI proporciona uma facilidade de se recolocar no mercado de 
maneira formal, legal e com tributação simples. Já o modelo EIRELI é composto por 
empresas com capital social maior, como as franquias, por exemplo, ao invés do 
brasileiro poupar para investir em imóveis e automóveis, abre uma franquia e vira dono 
do seu próprio negócio” . 

Por regiões 
O estudo apontou ainda que no ano passado o estado de Minas Gerais 

ultrapassou o de Goiás na abertura de empresas no segmento de EIRELI (Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada). São Paulo e Rio de Janeiro mantiveram a 
posição de líderes neste ranking, mantendo-se em primeiro e segundo lugar 
respectivamente. 

A região Norte do País registrou a maior variação de crescimento, com 42%, 
seguido por Nordeste e Sul, com 28% e 22%, respectivamente, em comparação ao 
ano de 2015.  Já região Sudeste se apresenta como responsável por 50% das 
aberturas de empresas em 2016, seguida pelo Nordeste, com 19%, e Sul, com 17%. 

“O Norte do Brasil figura como o último colocado no ranking de abertura, mas 
mostrou uma variação de crescimento incrível, em relação a 2015, superando regiões 
com maior capacidade econômica”, explica Albuquerque ao mencionar as regiões que 
mostram potencial para empreendedorismo. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-04-18/empreendedorismo-no-brasil.html 
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11. Curtas 

Inflação do aluguel, IGP-M acumula 3,48% em 12 meses 

 
19 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A segunda prévia de abril do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
acusou deflação (queda de preços) de 0,99%. A segunda prévia de março 
havia registrado 0,08%. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M 
acumula taxa de 3,48% em 12 meses. 

A queda da taxa entre março e abril foi puxada pelos três subíndices que 
compõem o IGP-M. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o 
atacado, teve deflação de 1,60% na segunda prévia de abril, ante uma deflação 
de 0,08% em março. 

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, caiu de 0,32% 
para 0,30% no período. Já o Índice Nacional de Custo da Construção recuou 
de uma inflação de 0,52% em março para uma deflação de 0,09%. 
 

Cai número de reclamações de consumidores sobre telefonia 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O número de reclamações de consumidores registradas na Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) caiu 16,1% em março, na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. No total, foram registradas 323,4 mil 
reclamações no terceiro mês de 2017. 

Segundo a Anatel, todos os principais serviços de telecomunicações 
apresentaram redução. A maior queda foi na telefonia fixa, com 27,5% a menos 
de reclamações. As reclamações sobre banda larga fixa caíram 20%, sobre TV 
por assinatura, 16,2% e sobre telefonia móvel, 8% 

No primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período 
do ano passado, a Anatel registrou redução de 15,2% nas reclamações dos 
serviços de telecomunicações. De janeiro a março de 2017 foram registradas 
933,1 mil queixas contra 1,1 milhão no primeiro trimestre de 2016. 
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12. Feiras 

 
14/04/2017 até 23/04/2017 – FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasilia – DF 
 
18/04/2017 até 20/04/2017 – MERCOSUPER 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expotrade Convention Center 
Cidade: Pinhais - PR 
 
20/04/2017 até 23/04/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 - EDIÇÃO 
RIOCENTRO 
Setor: Multisetores 
Local: Riocentro  
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
21/04/2017 até 24/04/2017 – HAIR BRASIL 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/04/2017 até 23/04/2017 – ARNOLD CLASSIC SOUTH AMERICA 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
25/04/2017 até 25/04/2017 – ZOOTECNIA DE PRECISÃO 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE AVES E 
SUÍNOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TRAVELWEEK 
Setor: Turismo 
Local: Fundação Bienal de São Paulo 
Cidade: São Paulo - SP 
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25/04/2017 até 27/04/2017 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – AVESUI AMÉRICA LATINA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 29/04/2017 – AUTOMEC 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TECNOTÊXTIL BRASIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/04/2017 até 27/04/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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