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1. Comércio - Varejo 

IAV-IDV projeta crescimento de 2,7% nas vendas do varejo 

 
27 de Abril de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

O IAV-IDV (Índice Antecedente de Vendas do Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo) de março fechou com queda real (já descontada a 
inflação) de 1,6%, em comparação com o mesmo período de 2016. A boa 
notícia é que o setor estima crescimento para os próximos meses de 2,7% em 
abril, 3,8% em maio e 3,9% em junho, na comparação anual. Vale ressaltar a 
importância do IAV-IDV, que consegue antecipar de 30 a 40 dias a tendência de 
resultados da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. 

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte 
pelas vendas de super e hipermercados, foodservice, drogarias e perfumarias, 
apresentou queda de 6,2% nas vendas realizadas em março, na comparação 
anual. No entanto, as projeções para os próximos meses sinalizam crescimento 
real de 2,3% em abril, 2,0% em maio e 3,1% em junho. 

O setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, livrarias e 
artigos esportivos, apresentou, em março, crescimento real de 3,3% na 
comparação anual. A expectativa para os próximos meses é positiva, com 
projeções de crescimento de 2,6% em abril, 4,9% em maio e 4,2% em junho, 
sempre em relação aos mesmos períodos do ano anterior. 

O setor de bens duráveis teve forte aumento real em março, de 10,7%, 
em relação ao mesmo mês do ano anterior. A projeção dos associados para os 
próximos meses é de crescimento de 3,7% em abril, 7,6% em maio e 5,9% em 
junho. 

A inflação acumulada dos segmentos em 12 meses, em março de 2017, 
segundo o IBGE, foi de 3,64% para a categoria de bens não duráveis e de 
2,65% para a de semiduráveis. Já para os duráveis houve deflação de 0,01%. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/iav-idv-projeta-
crescimento-de-2-7-nas-vendas-do-varejo 
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Varejo vê sinais de retomada, mas impacto dos saques do FGTS segue 
tímido 
 

30 de Abril de 2017 
Fonte: G1 

 
Queda da inflação e dos juros contribuem para aumento do movimento, mas 
recuperação ainda é lenta. Segundo Serasa, atividade do comércio avançou 
0,6% em março. 
 

Ainda que recuperação continue lenta, os indicadores do comércio 
varejista apontam para um aumento das vendas após o início dos saques das 
contas inativas do FGTS. Lojistas e analistas ouvidos pelo G1 ressalvam, 
entretanto, que ainda há dúvidas sobre o ritmo de retomada e que continua 
tímido o impacto desse dinheiro extra que está entrando na economia brasileira 
no consumo das famílias. 

Segundo a Serasa Experian, a atividade do comércio cresceu 0,6% em 
março, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, entretanto, o movimento caiu 1,9%. 

A Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, informou que as 
categorias que tiveram mais compras em março foram celulares, televisores e 
móveis. Considerando apenas a operação de lojas físicas, a receita da Via 
Varejo subiu 2,5% no 1º trimestre sobre um ano antes comparando apenas 
lojas que já estavam abertas (mesmas lojas). 

Nos supermercados, as vendas reais (descontada a inflação) subiram 
4,49% em março na comparação com fevereiro, mas no 1º trimestre ainda 
houve queda acumulada de 1,4% na comparação anual, segundo a associação 
que representa o setor, Abras. 

Para o economista-chefe da Serasa, Luiz Rabi, a alta das vendas em 
março se deve mais à queda da inflação e das taxas de juros, e à melhora dos 
níveis de confiança do consumidor. “Como os saques do FGTS somente 
iniciaram em 10 de março e ainda são escalonados segundo o mês de 
nascimento, não se notou impacto significativo na quitação das dívidas ainda, 
quanto menos no varejo”, avalia. 

A segunda fase dos saques das contas inativas do FGTS, que começou 
no dia 8 de abril, terá o maior volume previsto de saques. De todos os 
trabalhadores que podem retirar o benefício, 26% estão no lote de abril. E a 
maioria dos saques disponíveis já foram feitos, segundo a Caixa. Desde o dia 
10 de março, cerca de 15,1 bilhões dos R$ 18,1 bilhões previstos já foram 
sacados. Até julho, a estimativa é que o valor possa chegar a R$ 43 bilhões. 

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas (Ibre/FGV), mostra que apenas 9,6% dos que têm valores a receber 
planejam usar o dinheiro do FGTS para consumo. A maioria (41,2%) planeja 
quitar dívidas e outros 24% pretendem poupar. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/varejo-ve-sinais-de-retomada-mas-
impacto-dos-saques-do-fgts-segue-timido.ghtml 

Voltar ao índice 
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2.  Serviços 

Confiança de Serviços recua e interrompe sequência de três altas em 2017 

 
28 de Abril de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getulio Vargas caiu 1,1 
ponto em abril, para 84,2 pontos, interrompendo a sequência de três altas em 2017. 
Na métrica de médias móveis bimestrais , o índice continua em alta, de 1,7 ponto.  

“A primeira queda do ICS no ano parece sinalizar, antes de tudo, um ajuste na 
avaliação do setor sobre as condições de negócios. De maneira geral os indicadores 
permanecem em patamar historicamente baixo, e com distanciamento considerável 
nas avaliações sobre as condições correntes e futuras, o que sinaliza a possibilidade 
de o nível de atividade real se manter moderado nos próximos meses. Destaque-se 
ainda que a acentuação da queda dos indicadores de mercado de trabalho afeta 
particularmente este setor, que depende basicamente da demanda doméstica” avalia 
Silvio Sales, consultor do FGV/IBRE. 

A queda da confiança em abril estendeu-se a 9 das 13 principais atividades 
pesquisadas e foi motivada por movimentos distintos em seus dois componentes: 
houve melhora da percepção atual e piora das expectativas. O Índice de Situação 
Atual (ISA-S) subiu 2,2 pontos, para 76,6 pontos, e o Índice de Expectativas (IE-S) 
recuou 4,3 pontos, para 92,1 pontos. 

A principal contribuição para a variação do ISA-S em abril veio do indicador de 
percepção sobre a Demanda Atual, com alta de 3,0 pontos, para 77,0 pontos. Entre os 
indicadores integrantes do Índice de Expectativas (IE-S), o destaque negativo foi o de 
Demanda Prevista, que variou -8,0 pontos, para 90,2 pontos. O NUCI do setor de 
serviços subiu 0,3 ponto percentual (p.p.) em abril, para 82,5%. 

Política e Expectativas 
Mensalmente, um quesito da Sondagem procura identificar os fatores que 

estão limitando a melhora do ambiente de negócios. Neste quesito, é reservado um 
espaço para que as empresas descrevam fatores que considerem importantes e que 
não estejam listados entre as opções de resposta oferecidas no questionário. A 
FGV/IBRE agregou as respostas livres deste quesito em grupos temáticos e 
apresenta, no gráfico abaixo, a evolução recente da frequência de respostas 
relacionadas ao tema “Clima Político”. O gráfico mostra que, em abril, houve um 
aumento de 1,5 ponto percentual na proporção de empresas citando a política como 
fator limitativo. O resultado sugere que o aumento da incerteza política pode ter 
contribuído para a calibragem no Índice de Expectativas 
 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3
&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015BB42464266F50 
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3.  Serviços - Bancos 

Bancos terão que oferecer canais para denúncia de práticas ilícitas 

 

27 de Abril de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os bancos terão de disponibilizar um canal para que seus funcionários, 

colaboradores, clientes e fornecedores possam comunicar indícios de práticas 
ilícitas nas instituições. A determinação está em resolução aprovada hoje (27) 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O prazo para a implementação da 
diretriz é de 90 dias. 

Segundo o Banco Central (BC), a norma incorpora às regras vigentes os 
princípios estabelecidos pelo Comitê de Basileia, uma organização 
internacional que congrega autoridades de supervisão bancária com o objetivo 
de fortalecer o sistema financeiro. “A medida representa mais uma etapa do 
processo de alinhamento a recomendações internacionais”, destacou o BC em 
nota. 

Renegociação 
Também na reunião desta quinta-feira, o CMN autorizou a renegociação 

de operações ou parcelas de crédito rural de custeio e investimento em função 
da estiagem em municípios de Minas Gerais, situados na região de 
abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). 

A renegociação vale para operações vencidas ou a vencer no período de 
1º de janeiro de 2016 a 29 de dezembro deste ano, inclusive aquelas já 
prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais ou 
cooperativas de produção agropecuária. 

O colegiado fez ainda ajustes em uma resolução de 2001 que trata de 
contingenciamento de crédito para o setor público, a fim de oficializar 
alongamento das dívidas dos estados. O alongamento, cujos prazos e 
carências foram alterados em fevereiro, faz parte de acordo entre a União e os 
estados. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/bancos-terao-que-
oferecer-canais-para-denuncia-de-praticas-ilicitas 
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4.  Serviços – Cartão de Crédito 

Saldo financiado no cartão de crédito atingiu R$ 130 bilhões em março 

 
27 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Em março, o saldo financiado nos cartões de crédito utilizados em 
operações com parcelamento pelo lojista e período de graça (compras para 
pagamento em 30 dias) cresceu 9,8% em relação ao mesmo período de 2016. 
O total no mês chegou a R$ 129,8 bilhões, o que representa 72,2% de todo o 
volume de recursos movimentados por cartões de crédito no período. 

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs), o resultado mostra que o consumidor usa cada vez 
mais o cartão como meio de pagamento e financiamento, em compras à vista e 
parceladas. Esta foi a maior expansão do indicador desde julho de 2015. O 
levantamento é feito pela associação com base nos dados do Banco Central do 
Brasil. 

As operações com juros cobrados pelos emissores dos cartões atingiram 
R$ 50 bilhões, o que representa 27,8% do saldo de cartões no mês de março. 
O uso dos cartões com juros vem caindo gradativamente ao longo do período 
analisado. 

Inadimplência 
Segundo a Abecs, a inadimplência no setor de cartões de crédito fechou 

março em 7,5%, com queda de 0,2 ponto percentual em relação ao mês 
anterior, atingindo o menor patamar desde julho de 2015. 

Taxa de juros 
Segundo levantamento da Abecs, a taxa de juros do rotativo do cartão 

de crédito teve queda de 39% na primeira semana do mês de abril – de 3 a 7 
de abril –, em comparação com o mesmo período de março, chegando a 
296,3% ao ano (12,2% ao mês). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/saldo-financiado-no-
cartao-de-credito-atingiu-r-130-bilhoes-em-marco 
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5.  Serviços - Internet 

Brasil bate recorde de ativações de 4G no mês de março 

 
28 de Abril de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

Em abril, o Brasil bateu recorde de ativações mensais em banda larga 
4G, com 4,7 milhões de novos acessos. É o melhor desempenho desde que a 
tecnologia de quarta geração começou a ser utilizada no país, em março de 
2013. 

Ao todo, já existem no Brasil 71,3 milhões de acessos 4G, segundo 
balanço de março da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), o 
que representou um crescimento de 119% nos últimos 12 meses. Desde março 
de 2016, 39 milhões de novas conexões 4G foram ativadas. 

A expansão também foi significativa na cobertura do 4G no Brasil.  As 
redes de quarta geração estão instaladas em 1.814 municípios, com 
crescimento de 280% em relação a março do ano passado. A cobertura atual 
supera em mais de cinco vezes a meta de expansão definida nos editais, de 
288 municípios. Com esse crescimento, o 4G já alcança cidades onde moram 
75,7% dos brasileiros. 

As redes de 3G, por sua vez, já estão instaladas em 4.995 municípios, 
que concentram 98,2% da população brasileira. Também no 3G a cobertura 
atual supera a obrigação, que é de 3.668 municípios. 

Consideradas a banda larga fixa e móvel, os dados de março de 2017 
mostram um total de 226,7 milhões de acessos no País. Destes, 27,2 milhões 
são em banda larga fixa, segmento que cresceu 5,3% desde março  do ano 
passado, com 1,3 milhão de novos acessos. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasil-recorde-ativacoes-4g-
marco/ 
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6.  Serviços - Telecomunicações 

Número de clientes de banda larga fixa cresce e passa de 27 milhões 

 
01 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil  
 

Ao contrário de outros serviços do setor de telecomunicações, o número 
de clientes de banda larga fixa continua crescendo no país. Nos últimos 12 
meses, a base de assinantes aumentou 5,28%, e entre fevereiro e março deste 
ano o serviço cresceu 1,06%. Segundo a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), atualmente, o país tem 27,17 milhões de 
assinantes de banda larga fixa. 

De fevereiro para março deste ano, os maiores crescimentos 
percentuais foram registrados em Mato Grosso, que teve aumento de 5% na 
base de clientes; no Amapá, com 4% de crescimento; e em Santa Catarina, 
com 3,85%. Nos últimos 12 meses, todos os estados apresentaram 
crescimento. 

No ano passado, a banda larga fixa foi o único serviço de 
telecomunicações que registrou crescimento no Brasil, com acréscimo de 
4,33% no número de clientes. Enquanto isso, a telefonia móvel perdeu 5,33% 
de usuários e a TV paga teve uma redução de 1,63% no número de 
assinantes. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/clientes-banda-larga-fixa-cresce/ 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Após liberação da Justiça, empresas aéreas ainda não têm previsão para 
começar cobrança extra de bagagens 

 
30 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Pela nova regra, companhias podem cobrar taxas adicionais por bagagens 
despachadas em voos nacionais e internacionais. Hoje, serviço está embutido no 
preço da passagem. 
 

Após decisão da Justiça Federal do Ceará na sexta-feira (28) que liberou a 
cobrança extra no despacho de bagagem, as companhias aéreas ainda não têm 
previsão de quando colocarão em prática as novas regras. 

O juiz Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara Federal, derrubou a liminar que 
suspendia a cobrança extra por despacho de bagagem nas companhias aéreas. 

Na prática, isso significa que as empresas estão liberadas, desde sábado (29), 
a vender passagens nas quais cobra pela bagagem, segundo a Agência Nacional de 
Aviação Civil, responsável pela norma. 

A Gol informou que está "reavaliando o assunto internamente e assim que 
houver uma decisão comunicará os seus clientes. As regras de despacho de bagagem 
por enquanto continuam as mesmas." 

A Latam disse que “segue a legislação do setor” e que não definiu quando vai 
colocar em prática os valores. 

A Azul limitou-se a dizer que segue o posicionamento da Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas (Abear) e também não informou quando colocará em prática a 
cobrança extra de bagagens. 

Já a Avianca Brasil informou que manterá a mesma decisão do mês passado 
de não cobrar por despacho de bagagens, pois prefere estudar essa questão mais 
profundamente durante os próximos meses. 

As companhias aéreas já haviam divulgado em fevereiro e março os preços 
que cobrariam pelo despacho de bagagens. No entanto, as companhias aéreas não 
informaram se manterão os mesmos valores anunciados. 

Em fevereiro, a Gol informou que o valor cobrado por mala seria maior de 
acordo com a quantidade de itens que cada passageiro despachar. "A primeira será 
mais barata que a segunda, que será mais barata do que a terceira. E assim por 
diante", afirmou a Gol, em comunicado. 

A Latam informou em março que passaria a cobrar partir de R$ 50 por mala 
despachada em voo nacional. Para voos na América do Sul, a cobrança só seria feita 
pela segunda bagagem despachada. Em outros voos internacionais, o despacho seria 
gratuito em até duas malas com o limite de 23 quilos cada. 

A Azul disse no mês passado que criaria uma nova classe tarifária 
promocional, mais barata que a atual, para os passageiros que viajarem sem mala 
despachada. Se eles quiserem levar uma mala de até 23 kg, terão de pagar uma tarifa 
de R$ 30. 

Pelas novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as empresas 
aéreas podem cobrar taxas adicionais pelas bagagens despachadas em voos 
nacionais e internacionais. O limite de peso de bagagem de mão passa de 5 para 10 
quilos. Na prática, a medida permite que as empresas criem suas próprias regras 
sobre o despacho de bagagens. 
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Hoje, esse serviço não tem taxa extra e está embutido no preço da passagem - 
o custo pelo transporte de bagagem é diluído nos preços dos bilhetes de todos os 
passageiros, independente se viajam apenas com bagagem de mão ou se despacham 
mais de uma mala. Os passageiros podem despachar um volume de até 23 kg nos 
voos nacionais e dois volumes de até 32 kg nos internacionais. 

Abear e Anac 
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou em nota no 

sábado que a cassação da liminar “é um avanço que vai beneficiar os consumidores e 
alinhar o Brasil a práticas internacionais há muito tempo consolidadas”. 

Segundo a entidade, as empresas nacionais poderão oferecer a possibilidade 
de adquirir bilhetes com preço equivalentes ao tipo de bagagem que transporta. 
Assim, quem viaja sem bagagem pagará menos e quem despacha bagagens pagará 
apenas por aquilo que transporta. 

A entidade entende que as companhias poderão fazer promoções e diferenciar 
suas tarifas, o que acirrará a concorrência e beneficiará os passageiros. 

Segundo estudos da Agência Nacional do Aviação Civil (Anac), 35% dos 
passageiros hoje transportados viajam sem bagagem e o peso médio da bagagem 
despachada em voos domésticos é de 11,5kg. 

Em nota, a Anac informou que desde o dia 29 de abril as empresas aéreas 
poderão praticar a venda de passagens com diferentes franquias de bagagem 
despachada ou até mesmo sem a franquia para passageiros que optarem por não 
utilizar o serviço. 

"A ANAC entende que isso trará mais transparência, competitividade e 
benefício ao usuário do transporte aéreo. A bagagem de mão continua com no mínimo 
10kg por passageiro, respeitando as dimensões e eventuais restrições estipuladas por 
cada companhia aérea. Para passagens compradas anteriormente valem as regras do 
contrato, especialmente a de franquia de bagagem, mesmo que o voo ocorra após 
essa data", informou. 

Para a Anac, as novas regras já são praticadas praticamente no resto do 
mundo, "onde a oferta de passagens com diferentes perfis torna o mercado ainda mais 
competitivo e, consequentemente, traz a possibilidade de passagens mais atraentes e 
adequadas aos interesses dos consumidores", o que trará mais liberdade aos 
passageiros de escolher um bilhete que atenda às suas necessidades. A Anac diz 
acompanhará o mercado e as práticas das companhias aéreas e que a própria 
regulamentação possui uma cláusula de revisão, se for necessário. 

 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/apos-liberacao-da-justica-cias-
aereas-ainda-nao-tem-previsao-para-comecar-cobranca-extra-de-bagagens.ghtml 
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8.  Emprego 

IBGE: total de desempregados cresce e atinge 14,2 milhões 

 
28 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A taxa de desocupação no país continua em alta e o país tem agora 14,2 
milhões de desempregados no trimestre encerrado em março, número 14,9% 
superior ao trimestre imediatamente anterior (outubro, novembro e dezembro 
de 2016) – o equivalente a 1,8 milhão de pessoas a mais desocupadas. 

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) divulgada hoje, no Rio de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com os resultados do primeiro 
trimestre. No trimestre encerrado em fevereiro, o Brasil tinha 13 milhões de 
desempregados. 

Segundo o IBGE, a taxa de desocupação fechou março  em 13,7% com 
alta de 1,7 ponto percentual frente ao trimestre outubro/dezembro de 2016, 
quando o desemprego estava em 12%. Em relação aos 10,9% da taxa de 
desemprego do trimestre móvel de igual período do ano passado, a alta foi de 
2,8 pontos percentuais. Essa foi a maior taxa de desocupação da série 
histórica, iniciada no primeiro trimestre de em 2012. 

Em relação ao primeiro trimestre móvel do ano passado, a alta da taxa 
de desocupação chegou a 27,8%, o que significa que mais 3,1 milhões de 
pessoas estão procurando. 

População ocupada recua 
A população ocupada do país no trimestre móvel encerrado em março 

ficou em 88,9 milhões de pessoas, recuando tanto em relação ao trimestre 
imediatamente anterior (outubro, novembro e dezembro) quanto ao primeiro 
trimestre móvel do ano passado. 

Os números da Pnad Contínua divulgados hoje pelo IBGE indicam ainda 
que, em relação ao último trimestre de 2016, a queda foi de 1,5%, ou menos 
1,3 milhão de pessoas ocupadas, enquanto em relação aos três primeiros 
meses de 2016 a retração chegou a 1,9%, ou menos 1,7 milhão de pessoas. 

Ao fechar o trimestre encerrado em março com uma população ocupada 
de 88,9 milhões de pessoas, os dados do desemprego registram também outro 
recorde negativo desde o início da série histórica em 2012. Este é o menor 
contingente de pessoas ocupadas desde o primeiro trimestre daquele ano, 
quando a população ocupada era de 88,4 milhões de pessoas. 

Este nível de ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população 
em idade de trabalhar) chegou a recuar 53,1% no trimestre de janeiro a março 
deste ano, com queda de 0,9 ponto percentual, quando comparado ao nível do 
trimestre imediatamente anterior, de 54%. Em relação ao nível do mesmo 
trimestre de 2016, quando o nível de ocupação era de 54,7%, houve retração 
de 1,7 ponto percentual. 
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Carteira assinada 
O aumento crescente das taxas de desemprego no país vem refletindo 

no número de pessoas com carteira de trabalho assinada, que fechou o 
trimestre móvel encerrado em março também com o menor contingente já 
observado na série histórica. 

Segundo os dados da pesquisa, o número de empregados com carteira 
de trabalho assinada fechou março em 33,4 milhões de pessoas, recuando em 
ambos os períodos de comparação: frente ao trimestre outubro/dezembro de 
2016, o recuo foi de 1,8%, ou menos 599 mil pessoas com carteira assinada. 
Já em relação ao trimestre janeiro/ março do ano passado, a queda foi de 
3,5%, ou menos 1,2 milhão de pessoas. 

Rendimento 
Apesar do número recorde de pessoas desocupadas no país, o 

rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro manteve-se estável no 
trimestre encerrado em março: R$ 2.110. No trimestre anterior o rendimento 
era de R$ 2.064 e, no primeiro trimestre do ano passado, de R$ 2.059. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/ibge-total-de-
desempregados-cresce-e-atinge-142-milhoes 
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Setores ligados à exportação começam a mostrar recuperação do 
emprego 

 
02 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

 
Mais da metade dos segmentos registrou no 1º trimestre do ano geração de 
vagas maior do que o total de postos fechados, aponta estudo da 
Confederação Nacional do Comércio (CNC) com base no Caged 
 

Os primeiros sinais de recuperação do emprego com carteira assinada 
começam a aparecer. Um estudo feito pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, aponta que, dos 25 
segmentos monitorados no cadastro, 13 melhoraram o desempenho no 
primeiro trimestre: o saldo de vagas passou de negativo para positivo em 
relação ao mesmo período do ano anterior ou ficou mais positivo na mesma 
base de comparação. 

O ponto em comum nesses segmentos que melhoraram o desempenho, 
de acordo com a CNC, é sua ligação com o comércio externo. Mais voltados à 
exportação – principalmente o agronegócio –, eles se beneficiam da 
recuperação que vem sendo apresentada há algum tempo na balança 
comercial. 

A retomada, porém, ainda é incipiente. O saldo total de postos de 
trabalho, levando-se em conta todos os 25 segmentos do Caged, ainda 
encerrou o primeiro trimestre no terreno negativo, com 64,4 mil vagas 
fechadas. No entanto, esse resultado negativo foi bem menor do que o 
registrado no mesmo período de 2016. No primeiro trimestre do ano passado, 
entre abertura e fechamento, o saldo negativo do emprego formal tinha sido de 
303,1 mil vagas. 

“O número geral é negativo, mas, quando colocamos a lupa, 
conseguimos enxergar alguma recuperação do emprego”, afirma Fabio Bentes, 
economista sênior da CNC e responsável pelo estudo. 

O grande destaque em relação às vagas foi para a indústria, que teve 
saldo positivo na geração de empregos em nove segmentos, e o agronegócio, 
com a geração líquida de 14 mil vagas. “A indústria foi o primeiro segmento a 
fazer o ajuste no emprego e agora começa a se recuperar”, observa Bentes. 

Mercado externo. O desempenho mais favorável do emprego no 
agronegócio e na indústria em relação aos serviços, que ainda patinam, está 
associado, na opinião do economista, ao aquecimento das exportações. 

Enquanto a produção industrial cresceu 0,3% no início deste ano, o 
preço médio das exportações brasileiras aumentou 21,3% no primeiro trimestre 
na comparação anual e mais que compensou o recuo do câmbio no mesmo 
período, explica Bentes. Por conta disso, as exportações de produtos básicos 
cresceram 39,1% no primeiro trimestre, enquanto as vendas externas de 
semimanufaturados aumentaram 14,9% e de manufaturados, 11,6%. 
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A tração das exportações na geração do emprego fica nítida no 
resultado do primeiro trimestre para a indústria calçadista. De acordo com os 
dados do Caged, o saldo da geração de vagas do setor calçadista somou 19,4 
mil no primeiro trimestre, o melhor desempenho entre os segmentos industriais.  

O desempenho favorável do setor calçadista é confirmado por outro 
dado do Caged. A cidade de Franca, no interior do Estado de São Paulo e tida 
como a capital do calçado masculino, foi a que mais gerou vagas entre os 
municípios brasileiros – 4.685. Também a cidade de Birigui, no interior de São 
Paulo, polo de produção de calçado infantil, está no ranking entre os 
municípios brasileiros que mais abriram vagas. O saldo líquido do município no 
primeiro trimestre foi de 2.120 postos de trabalho. 

Outro recorte do estudo mostra a geração de emprego por faixa etária e 
nível de escolaridade. No primeiro trimestre deste ano, a geração líquida de 
postos formais de trabalho foi positiva apenas entre os trabalhadores mais 
jovens com até 24 anos de idade. Nessa faixa etária, o saldo foi de 175,3 mil 
vagas, um número 120% maior do que no mesmo período de 2016. 

Em relação ao nível de escolaridade, geração de vagas no mercado 
formal favoreceu os trabalhadores mais qualificados. De janeiro a março foram 
abertas 63,1 mil vagas para trabalhadores com nível superior completo e 
incompleto. “As contratações estão ocorrendo para os trabalhadores bons e 
baratos”, observa Bentes. Na questão salarial, o economista diz que, em 
média, o salário dos trabalhadores menos experientes é 52,5% menor do que o 
das pessoas com mais de 25 anos de idade. 

Com os resultados ainda negativos acumulados no primeiro trimestre e a 
perspectiva de crescimento de apenas 0,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) 
deste ano, Bentes projeta estabilidade para a geração liquida de postos formais 
de trabalho em 2017, depois de dois anos seguidos de fechamento de vagas. 
Em 2015, o saldo do Caged foi negativo em 1,5 milhão e, no ano passado, em 
1,3 milhão de vagas. 
 
Linkhttp://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setores-ligados-a-exportacao-
comecam-a-mostrar-recuperacao-do-emprego,70001759649 
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9.  Empreendedorismo 

Um prato cheio para as lojas de produtos saudáveis  

28 de Abril de 2017 
Fonte: No Varejo 

 
Estudo da Nielsen mostra que consumidor está cada vez mais preocupado com a 
saúde. E essa preocupação é uma oportunidade para o varejo. 
 

O Brasil, como outros países do mundo, enfrenta um grave problema: os 
índices de obesidade e sobrepeso infelizmente estão crescendo. Assim, também é 
crescente os índices de problemas de saúde associados à má alimentação, como 
doenças cardiovasculares e diabetes. Esses números assustaram não só o governo, 
que já está tomando providências, até mesmo para evitar os altos gastos com saúde 
pública, mas também a população em geral. 

Assim, a preocupação com a alimentação não é mais só uma questão estética, 
o brasileiro está de olho na própria saúde. Essa atenção se reflete diretamente no 
comportamento de compras do consumidor nacional. Prova disso é o crescimento no 
Brasil do mercado de orgânicos, que foi de 20% em 2016, em comparação com o ano 
anterior, segundo dados do Conselho Nacional da Produção Orgânica e Sustentável. 

Isso pode representar uma ótima oportunidade para os varejistas, que 
precisam ficar atentos ao que quer este consumidor que, antes de mais nada, está 
mais bem informado. De acordo com dados da Nielsen, 67% dos brasileiros preferem 
comprar em varejistas especializados para encontrar maior oferta de alimentos 
saudáveis. 

Oportunidades 
Redes de produtos especializadas em produtos naturais, como a Mundo Verde 

e a Natural da Terra, são a prova de que vale a pena investir neste mercado. A 
primeira, atualmente conta com 380 lojas espalhadas pelo país, oferecendo produtos 
que vão desde alimentos a complementos. De acordo com o site da empresa, as lojas 
recebem diariamente mais de 120 mil pessoas. Já o Natural da Terra tem a proposta 
de oferecer produtos de qualidade aliado a um bom atendimento e focou em bairros 
nobres da capital paulista. 

A pesquisa da Nielsen comprova esses números e mostra que os 
consumidores latino-americanos estão cada vez mais preocupados com os problemas 
de saúde e buscam alimentos locais, frescos e orgânicos. Eles exigem, por exemplo, 
que os alimentos tenham rótulos com mais informações sobre seus ingredientes e 
valores nutricionais, para que possam fazer escolhas mais saudáveis. Segundo o 
estudo, 76% dos brasileiros entrevistados disseram que leem os rótulos para verificar 
o conteúdo nutricional dos alimentos. 

Outros números da pesquisa: 
• 75% dos entrevistados modificam sua dieta para cuidar da saúde; 
• 63% buscam perder peso fazendo exercícios; 
• 80% selecionam ativamente alimentos que os ajudem a prevenir problemas 

de saúde; 
• 62% estão dispostos a pagar um preço maior por produtos que os ajudem em 

suas metas de saúde. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/04/28/um-prato-cheio-para-as-lojas-de-
produtos-saudaveis/ 
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10. Curtas 

Inflação pelo IPC-S fecha abril em queda 

 
02 de Maio de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O IPC-S de 30 de abril de 2017 apresentou variação de 0,12%1, 0,19 ponto 
percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 1,61%, no ano e, 4,17%, nos últimos 12 meses.  

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice 
apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Habitação (-0,09% para -0,69%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de -2,67% 
para -6,22%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Alimentação (1,00% para 0,69%), Educação, Leitura e Recreação (0,02% para -
0,19%) e Despesas Diversas (0,34% para 0,13%). Nestas classes de despesa, vale 
destacar o comportamento dos itens: frutas (-1,01% para -2,92%), passagem aérea 
(0,35% para -6,93%) e cartão de telefone (-0,34% para -1,27%), respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Comunicação (0,30% para 0,84%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,96% para 1,15%), Transportes (-0,20% para -0,14%) e 
Vestuário (-0,66% para -0,47%) apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. 
Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: tarifa de 
telefone residencial (-0,80% para -0,21%), medicamentos em geral (1,57% para 
2,67%), gasolina (-1,64% para -1,27%) e roupas (-0,73% para -0,43%), 
respectivamente.  

A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 07.05.2017, será 
divulgada no dia 08.05.2017. 
 

Comércio eletrônico aposta em alta de 11% das vendas para o dia das mães 

 
30 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 

O comércio eletrônico acredita que o Dia das Mães, segunda data mais 
importante para o varejo, será melhor neste ano. A Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm) vê possibilidade de crescimento de 11% nas vendas eletrônicas 
de 24 de abril a 12 de maio se comparado ao que foi comercializado no mesmo 
período de 2016. O giro deve alcançar R$ 2,5 bilhões. 

Mão aberta 
Os filhos também devem gastar mais. A expectativa da ABComm é de que, na 

média, sejam desembolsados R$ 307,00 este ano, valor acima do registrado no ano 
passado, de R$ 296,00. 
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11. Feiras 

 
29/04/2017 até 06/05/2017 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
Cidade: Uberaba - MG 
 
29/04/2017 até 07/05/2017 – FLIPOÇOS 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
01/05/2017 até 05/05/2017 – AGRISHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Rod. Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Km 321 - Ribeirão Preto 
Cidade: Ribeirão preto - SP 
 
02/05/2017 até 05/05/2017 – APAS 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
02/05/2017 até 07/05/2017 – FEIRA DO BEBÊ E DA GESTANTE - ESPIRITO 
SANTO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina 
Cidade: Serra - ES 
 
03/05/2017 até 06/05/2017 – EXPOZEBU DINÂMICA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Estância Orestes Prata Tibery Jr. 
Cidade: Uberaba - MG 
 
04/05/2017 até 14/05/2017 – EXPOINGÁ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
09/05/2017 até 11/05/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
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09/05/2017 até 11/05/2017 – EXPOARROZ 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: Pelotas - RS 
 
10/05/2017 até 13/05/2017 – BETT EDUCAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
10/05/2017 até 12/05/2017 – TECNOALIMENTOS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
11/05/2017 até 13/05/2017 – GREEN RIO 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Marina da Gloria do Rio de Janeiro 
Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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