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1. Crédito e Financiamento 

Custo bancário e inadimplência encarecem crédito, diz presidente da Febraban 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: Administradores 
 
A inadimplência, de acordo com a Febraban, ainda é o principal fator de 
encarecimento na concessão de empréstimos bancários 
 

O custo bancário é quatro vezes maior no Brasil do que na maioria dos países 
de economia relevante, e a inadimplência ainda compromete a expansão do crédito a 
pessoas físicas e jurídicas, disse nesta quarta-feira (3) o presidente da Federação 
Brasileira dos Bancos (Febraban), Murilo Portugal, em audiência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) sobre spreads bancários – taxa adicional de risco 
cobrada no mercado financeiro. 

- Vinte e três por cento é lucro dos bancos, 77% são custos da inadimplência, 
administrativos, tributários e regulatórios – afirmou Murilo Portugal. 

A inadimplência, de acordo com a Febraban, ainda é o principal fator de 
encarecimento na concessão de empréstimos bancários, seguida dos custos 
administrativos, operacionais, tributários, impostos, compulsórios e encargos fiscais 
que compõem o spread - de 4,4% do total de ativos de crédito, no Brasil, contra 1,1% 
em outros países. 

- Os custos da inadimplência são elevados porque o Judiciário demora 
bastante a decidir, e existe certo viés na legislação e na jurisprudência em favor do 
devedor inadimplente, mesmo para créditos com garantia. Apenas 16% dos créditos 
garantidos são recuperados no Brasil. A média de outros países na recuperação de 
crédito de insolvência é de 69%. Além disso, o tempo médio no Brasil são quatro anos 
na recuperação de crédito, nos outros países é de um ano e oito meses – afirmou. 

Outro fator importante que eleva o custo da inadimplência é o “descasamento” 
que existe entre as regras do Banco Central e as regras da legislação tributária no 
Brasil, um dos poucos países do mundo com tributação indireta sobre a intermediação 
financeira, o que pode gerar um custo adicional de 8% nos empréstimos a pessoas 
físicas, disse o presidente da Febraban. 

Murilo Portugal afirmou ainda que os lucros bancários no Brasil “não são assim 
tão sensacionais”, quando comparados com a taxa de lucros das mil empresas mais 
rentáveis do país em 2015. Na lista, os bancos aparecem em sexto lugar, com 14,5% 
de retorno sobre patrimônio líquido, já incluídos os ganhos no ramo de previdência e 
seguros. 

- Desde 2005 até 2015, os bancos flutuaram entre o quinto e o 15º lugar em 
termos de rentabilidade. Os dados colocam um pouco de dúvida de que a principal 
causa do spread elevado no Brasil é a concentração bancária e a falta de 
competitividade. É verdade que a concentração é alta na indústria bancária no mundo 
todo, mas não é mais concentrada no Brasil, onde ela é média, abaixo do Canadá, 
Japão, Reino Unido, França e Espanha – afirmou. 

Murilo Portugal ressaltou que tanto a Febraban como os bancos associados 
compartilham com o objetivo de reduzir os spreads bancários, e observou que há 
consenso de que tanto as taxas de juros como os spreads são elevados no Brasil. 

- Mas temos que ter um diagnóstico: Por que são elevados aqui? Por que os 
bancos estatais praticam o mesmo spread dos bancos privados? Por que os bancos 
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estrangeiros praticam aqui spread mais elevados do que em outros países? Por que 
os bancos estrangeiros resolveram deixar o varejo e não conseguiram praticar aqui o 
custo mais baixo do que em outros países? A resposta para todas essas perguntas é 
que os custos da intermediação financeira no Brasil são mais elevados que a média 
praticada em países mais relevantes – afirmou. 

Para redução do spread e dos custos administrativos, o presidente da 
Febraban sugeriu a adoção de contratos por meios eletrônicos remotos, a melhora no 
marco legal do empréstimo consignado privado, o aperfeiçoamento da Lei de 
Falências e a inclusão de duplicatas em registro eletrônico de ativos, entre outras 
medidas. 

- Os bancos brasileiros são sólidos, bem provisionados e estão preparados 
para ampliar o financiamento à economia, na medida em que a demanda por crédito 
aumente, sempre com base em análise prudente de risco, que tem servido aos bancos 
e ao país – afirmou. 

Expansão do crédito 
Chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel apontou a 

expansão do mercado de crédito nos últimos anos, que representava 25% do Produto 
Interno Bruto (PIB), em 2001, e alcançou 50%, em 2016. No crédito imobiliário, o salto 
foi de 3% para 10%, no mesmo período. 

- Com a expansão do credito estamos ampliando o perfil de tomadores de 
empréstimo, significa lidar com perfis diferenciados e com riscos variáveis. O risco 
está implícito em todos os contratos de certa maneira. Custos mais baixos implicam 
taxas mais elevadas nas outras modalidades, há um subsidio implícito nessas 
operações, que fica por conta dos bons pagadores – afirmou. 

Maciel destacou avanços na redução da taxa de juros real – de 25% ao ano, no 
final dos anos 90, e hoje em torno de 4,5%. A redução, afirmou, contribuiu também 
para a expansão da oferta de crédito. 

- A tendência clara é de recuo, e ações contribuíram para isso, como a Lei de 
Falências, a alienação fiduciária, o registro de gravames, o cadastro positivo, a 
portabilidade e outras medidas no campo da educação financeira, isso tudo serviu 
para reduzir a taxa de juros em termos reais – afirmou. 

Representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Pinheiro 
Castelo Branco lembrou que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, que alcança 
32%, em um conjunto heterogêneo de operações no sistema financeiro. 

- O spread bancário corresponde a 24% contra 6,2% da média mundial. 
Alguma coisa é diferente no Brasil. Setenta e quatro por cento do empréstimo é do 
spread. Nosso ponto é muito fora da curva. O custo tributário está presente até 
indiretamente, quando trabalhamos com custo associado das operações financeiras. O 
custo administrativo é menos de dez por cento. O grosso está na inadimplência. O 
custo final fica com os devedores, ele é socializado – afirmou. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/custo-bancario-e-inadimplencia-
encarecem-credito-diz-presidente-da-febraban/118675/ 
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2.  Comércio 

73% vão comprar presentes no Dia das Mães, mostra pesquisa 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo estimativas do SPC Brasil e da CNDL, aproximadamente 109 milhões 
de brasileiros devem presentar alguém neste Dia das Mães, o que deve injetar 
quase R$ 14 bilhões nos setores do comércio e serviços. 
 

Sete em cada 10 brasileiros pretendem comprar presente no Dia das 
Mães, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em toda as capitais. 

O Dia das Mães é a segunda data comemorativa mais importante para o 
varejo nacional, perdendo apenas para o Natal. 

A maior parte dos compradores está receosa para aumentar gastos na 
comparação com o ano passado, procurando manter o orçamento livre de 
dívidas. Apenas 10% desses consumidores disseram que têm a intenção de 
desembolsar mais com os presentes. A maior parte (38%) planeja gastar a 
mesma quantia que em 2016, enquanto 27% pensam em diminuir. Os 
consumidores que não vão comprar presentes representam 25% da amostra e 
os indecisos são 2%. 

Segundo estimativas do SPC Brasil e da CNDL, aproximadamente 109 
milhões de brasileiros devem presentar alguém neste Dia das Mães, o que 
deve injetar quase R$ 14 bilhões nos setores do comércio e serviços. 

A necessidade de economizar é a razão mais mencionada por aqueles 
que pretendem gastar menos no Dia das Mães, citado por 46% dos 
entrevistados. Outras justificativas são dificuldades financeiras (29%), o cenário 
econômico instável e aumento da inflação (23%) e o endividamento (14%). 

Dentre a minoria que pretende aumentar os gastos com presentes, o 
desejo de comprar um produto melhor (43%) e o encarecimento dos presentes 
(40%) são os mais mencionados. Apenas 20% disseram que vão gastar mais 
porque tiveram melhoria na renda. 

Muitos dos consumidores que pretendem comprar presentes já 
extrapolaram o limite de endividamento. Três em cada 10 (28%) entrevistados 
declararam ter atualmente alguma conta em atraso, percentual que sobe para 
32% entre as pessoas da classe C. Outros 12% dos consumidores admitiram 
ter o hábito de gastar mais do que podem para presentear as mães e 3% 
chegaram a ficar com o nome sujo por causa das compras realizadas na 
mesma data do ano passado. 

Maioria vai pagar à vista 
O pagamento a vista será o meio mais utilizado por 65% dos 

consumidores, sendo que em 58% dos casos o pagamento será em dinheiro e 
em 6%, no cartão de débito. O cartão de crédito será usado por 23% dos 
entrevistados, seja em parcela única (7%), em várias parcelas (14%) ou no 
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cartão de loja (2%). Entre os que dividirão as compras, a média é de quatro 
prestações por entrevistado. 

Considerando a soma de todos os presentes adquiridos, o gasto médio 
do brasileiro deve girar em torno de R$ 127, sendo que a classe C o valor cai 
para R$ 112. Mais da metade (52%), contudo, não sabe o quanto irá gastar 
com os presentes, o que evidencia o comportamento cauteloso do consumidor. 

A maioria (52%) dos consumidores acredita que os produtos estão mais 
caros do que em 2016, sendo a crise econômica (65%) o principal motivo 
mencionado. Há ainda 30% de entrevistados que creditam o aumento dos 
preços ao fato de ser uma data comemorativa. Apenas 5% estão com a 
percepção de preços mais baixos neste ano. 

A maioria (63%) dos consumidores deve comprar apenas um único 
presente, principalmente os consumidores da classe C (66%). Os que vão 
comprar dois presentes para agradar as mães representam 23% da amostra e 
somente 5% vão comprar três presentes ou mais. 

Roupas e perfumes lideram 
Neste ano, os produtos mais procurados serão as roupas (26%), 

perfumes (20%), calçados (11%), cosméticos (8%) e flores ou chocolates (7%). 
Produtos com ticket médio mais elevado, como eletrodomésticos e 
smartphones, tiveram apenas 5% e 3%, respetivamente, das preferências. 

Quanto aos locais de compras, os shopping centers são os destaques, 
com preferência de mais de um quarto (25%) dos entrevistados. As lojas de rua 
(20%), lojas de departamento (7%), shopping populares (7%) e revendedores 
de cosméticos (4%) completam a lista. Somente 3% vão usar a internet para 
comprar o presente das mães e 24% ainda não se decidiram sobre onde 
realizar as compras. Para escolher o local, os fatores mais decisivos são o 
preço (61%), a qualidade dos produtos ofertados (38%) e as promoções e 
descontos (32%). 

A pesquisa ainda revela que os entrevistados manifestaram a intenção 
de presentear não apenas as próprias mães, citadas por 71%, como também 
as esposas (16%), sogras (11%), filhas (6%) e avós (6%). O destaque entre 
gêneros é que, além das próprias mães, as mais presenteadas pelas mulheres 
serão as sogras (16%), ao passo que entre os homens, as esposas (31%). 

 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/73-vao-comprar-presentes-
no-dia-das-maes-mostra-pesquisa.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços - Bancos 

Bancos cobram IOF irregular ao renegociar 

 

05 de Maio de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
O consumidor que vai renegociar um crédito deve tomar muito cuidado. 

Embora seja vedada a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) no processo de renovação de um empréstimo, há situações em que o 
tributo reincide, de forma irregular, denunciou o servidor público Laércio 
Franzon, 51 anos. Em fevereiro deste ano, ele pegou crédito com o Bradesco 
para quitar outros dois empréstimos, que tinha tomado anteriormente. Mas se 
deparou com um IOF no valor de R$ 10,4 mil. 

A cobrança incidiu não apenas sobre o valor efetivamente liberado na 
renovação, mas também sobre os saldos devedores não quitados dos 
empréstimos anteriores, o que é vedado, segundo a Instrução Normativa 
1.609/2016 da Receita Federal. O texto impede que o IOF complementar sobre 
o saldo não liquidado de uma operação anterior seja tributado em 
prorrogações, renovações e novações de operações de créditos com prazo de 
vencimento superior a um ano. 

Situações como a de Laércio não são incomuns. Nos últimos três anos, 
o Banco Central (BC) recebeu 122 reclamações de assuntos relacionados a 
IOF, sendo 92 registradas somente em 2016. Em 2017, as demandas 
aumentaram. No primeiro trimestre, a autoridade monetária contabilizou 38 
queixas. 

Renata Pedro, técnica da Proteste Associação de Consumidores, 
recomendou que as pessoas prestem a denúncia no BC ou acionem a Justiça. 
"Como a instrução normativa veda, o banco não pode cobrar o IOF sobre os 
saldos anteriores não pagos", afirmou. 

"Tentei resolver e não consegui", contou Laércio, que pretende entrar 
com uma ação na Justiça."O pior é o sentimento de impunidade. O banco não 
respeita as leis", lamentou. 

Em nota, o Bradesco comunicou que os impostos retidos nas operações 
são destinados aos órgãos arrecadadores e destacou que entraria em contato 
com o cliente para prestar os esclarecimentos necessários. O BC explicou que 
as reclamações registradas são demandas em que foram citados ao mesmo 
tempo os termos cobrança, IOF e saldo. "Assuntos relacionados a impostos 
são de competência da Receita Federal". 

O Fisco justificou que o IOF deve ser cobrado sobre todo o valor 
colocado à disposição até completar o período de um ano. "Numa operação no 
valor de R$ 10 mil contratada por 365 dias, em que houve amortização parcial, 
ainda haverá tributo a ser cobrado caso venha a ser prorrogada até completar 
o período previsto", informou. 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37943007 

 
Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Publicidade e Propaganda 

Anúncio em mídia tradicional tem mais apelo que na digital 

 
05 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Segundo pesquisa da Kantar Media, 50% dos consumidores acessam 
meios digitais ao menos uma vez ao dia, mas quando o assunto é consumo de 
publicidade, a mídia tradicional - como TV e rádio- ainda são os favoritos em 
países como Brasil, China, França, Reino Unido e Estados Unidos. 

De acordo com estudo, a TV, por exemplo, impacta 97% dos 
entrevistados. "A visão do público em relação à publicidade varia de acordo 
com a forma de mídia usada pelas marcas", afirma, em nota, CEO da Kantar 
IBOPE Media, Orlando Lopes. 

Segundo a pesquisa, boa parte dos consumidores percebe de forma 
mais positiva a publicidade em plataformas tradicionais do que nos formatos 
online: 75% dos entrevistados declararam gostar, achar divertido ou não se 
incomodar com publicidade offline. Esse número cai para 61% quando se trata 
de anúncios online. Os formatos de mídia que possuem a maior proporção de 
entrevistados alegando que geralmente gostam de anúncios são cinema (37%), 
e TV (33%). "Consumidores são receptivos à publicidade, mas o impacto 
excessivo em plataformas digitais enfraquece os esforços de marketing das 
marcas". 71% dos entrevistados afirmam que veem o mesmo anúncio diversas 
vezes e os consideram repetitivos. "A frequência excessiva e o uso não 
sofisticado de redirecionamento, podem ser algumas das razões pelas quais 
20% dos adultos conectados bloqueiam anúncios." 
 
http://www.dci.com.br/servicos/anuncio-em-midia-tradicional-tem-mais-apelo-
que--na-digital-id622816.html 
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5.  Serviços – Software e TI 

Apps de carona apostam em descontos e aprimoram serviço para atrair 
consumidor 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Usuário pode se beneficiar de promoções e até de planos mensais para 
economizar 
 

As empresas de transporte individual privado 99, Easy e Cabify estão 
investindo em estratégias para atrair novos clientes e tentar crescer em um 
mercado antes dominado por taxistas no Brasil. As apostas vão desde os 
próprios veículos utilizados pelos motoristas - a 99, por exemplo, só permite 
carros com no máximo cinco anos de fabricação -, até pacotes mensais de 
descontos. 

As medidas buscam oferecer alternativas à Uber, forte concorrente no 
ramo, cujos esforços recentes miram desde a entrega de comida até o 
transporte aéreo. As novas estratégias sucedem, inclusive, o reposicionamento 
de empresas, que antes ofereciam apenas serviços de táxi.   

Para o professor do Insper, Paulo Furquim de Azevedo, a tendência é 
que os aplicativos de transporte privado substituam o uso do carro. "Daqui a 
cinco anos, vai ter gente que vai deixar de ter um automóvel, principalmente 
jovens de 18 anos, 19 anos. Algumas dessas pessoas não vão nem tirar a 
carteira de motorista, nem comprar um automóvel, porque vão se apoiar nesse 
sistema", prevê Azevedo, que destaca que o uso moderado dos serviços 
permite economizar diante dos custos para manter um veículo próprio.  

A Easy (antiga Easy Taxi) lançou no fim do mês passado três 
modalidades de plano mensal, em uma estratégia inspirada em serviços como 
Netflix e Spotify. A adesão é pelo próprio aplicativo e a cobrança é feita 
automaticamente no cartão de crédito cadastrado na plataforma. O plano 
Bronze, o mais barato, custa R$ 24,99 por mês e permite 10 corridas com R$ 4 
de desconto fixo em cada viagem. O plano Prata contempla 20 corridas com 
desconto fixo de R$ 5 em cada uma e custa R$ 49,99 por mês. Já o plano 
Ouro, mais caro, custa R$ 99,99 por mês e dá direito a 30 viagens com 
desconto fixo de R$ 6 em cada uma. Os três primeiros meses de uso são 
gratuitos para qualquer modalidade.   

Fernando Matias, Diretor de Marketing da empresa, explica: "A ideia é 
que, com esse plano, a gente consiga dar uma experiência melhor para o 
passageiro e, consequentemente, passe a fazer mais corridas”. Além disso, em 
uma iniciativa na capital paulista, a empresa oferece desconto de R$ 20 ao 
motorista que tiver sido multado. "O objetivo dessa ação é conscientizar as 
pessoas de que faz mais sentido usar um serviço de táxi ou de transporte 
privado do que ter um carro próprio", diz o executivo da Easy. 

Para a 99 (antiga 99Taxis), um dos principais objetivos é atrair clientes 
para o seu serviço de carona particular, o 99 Pop. Porta-voz da companhia, 
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Ricardo Kauffman afirma que o aporte de US$ 100 milhões recebido no início 
do ano da empresa chinesa Didi Chuxing, também de transporte particular, está 
sendo utilizado para impulsionar esse serviço.  

Além de uma ação pontual realizada em abril, a 99 ainda prepara outro 
pacote de promoções na categoria Pop, segundo Kauffman: "No mês de maio, 
a 99 vai participar de forma bastante ativa do Maio Amarelo, uma campanha 
internacional de segurança no trânsito." O executivo não revela datas, mas 
complementa que também haverá ações de educação no trânsito, elaboradas 
em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. 

A espanhola Cabify, que completa um ano de atividade no Brasil em 
junho, executa no País um plano de investimentos da ordem de US$ 200 
milhões e está presente, por enquanto, em oito cidades: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Santos e Campinas. 

Uma das ações financiadas por esse plano foi uma promoção feita em 
parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo, que recebia R$ 
0,50 a cada corrida realizada por usuários da Cabify. Os clientes, por sua vez, 
obtinham 20% de desconto em viagens por meio de um código promocional. A 
ação durou até o último dia 1° de maio, porém o líder de Marketing da empresa 
em São Paulo, Pedro Falkenbach, sugere que a estratégia de oferecer preços 
menores pode continuar. “A gente usa desconto como um tipo de chamariz, 
mas diferencia com qualidade no atendimento e com carros mais novos”, diz.   

Frente às estratégias das concorrentes, a Uber também lançou 
novidades nos últimos dias. Além dos descontos promocionais, também foi 
lançado um novo recurso no aplicativo que permite que o passageiro converse 
por mensagem com o motorista. Antes a comunicação só era possível via 
telefone. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,apps-de-carona-apostam-
em-descontos-e-aprimoram-servico-para-atrair-consumidor,70001763665 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços - Telecomunicações 

Ociosidade, vandalismo e custos altos desmotivam manutenção de 
orelhões 

 
05 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 
Dos 780 mil terminais de uso público (TUPs) instalados, 194 mil estão 
inoperantes; dona da concessão na maior parte do território, Oi tem ônus anual 
de R$ 280 milhões com obrigação 
 

Dos 790 mil terminais de uso público (TUPs) - ou orelhões - existentes 
no Brasil, pelo menos 194 mil (ou 24,8% do total) não funcionam. Os 
percentuais são ainda maiores no Norte (51,9% dos aparelhos em 
manutenção) e Nordeste (48,5%). Para as teles, ociosidade e custos de 
manutenção são as principais causas. 

Manter orelhões em locais com pelo menos 100 habitantes é uma 
obrigação das concessionárias de telefonia fixa, como é o caso da Oi em quase 
todo o País. Segundo informações enviadas pela empresa ao DCI, R$ 300 
milhões anuais são gastos com a manutenção dos TUPs, que, em 
contrapartida, geram receita anual de R$ 20 milhões - ônus de R$ 280 milhões. 

"Hoje, cerca de 68,2% dos orelhões da Oi não geram chamadas 
tarifadas e cerca de 29,9% não são sequer utilizados. Apenas 0,04% da planta 
de telefones públicos da Oi gera receita suficiente para o pagamento do seu 
próprio custo de manutenção", afirmou a empresa, por meio de nota. Segundo 
dados da Anatel, 31,3% dos TUPs da Oi estão em manutenção. A companhia 
ainda pontua que 16% dos TUPs foram, mensalmente, alvo de vandalismo ao 
longo do ano passado. 

No caso da Telefônica - concessionária no Estado de São Paulo e 
responsável por mais de 178 mil orelhões (8,3% em manutenção) -, 25% dos 
TUPs sofreram algum tipo de vandalismo ano passado. "Em 2016, 70% dos 
telefones públicos da Vivo no estado tiveram utilização menor que 1 crédito por 
dia (equivalente a uma chamada de dois minutos) e 30% não foram utilizados", 
afirmou a empresa. 

Concessionária em 87 municípios nos estados de Minas Gerais, São 
Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, a Algar informou que 2.022 solicitações de 
reparo na base da empresa (cerca de 12,7 mil) foram feitas em abril. No 
mesmo mês de 2016 foram 2.197 pedidos. Ainda segundo a tele, a minutagem 
média diária dos orelhões foi de 2,2 minutos em janeiro. 

Já a Sercomtel (concessionária em dois municípios paranaenses) 
apresenta o menor percentual de aparelhos quebrados, de acordo com dados 
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): apenas 0,06%. "O número 
de TUPs da Sercomtel em manutenção é considerado baixo, porque 
mensalmente, em média, são realizadas manutenções preventivas em 97% 
dos orelhões", afirmou o diretor de operações da empresa, Flávio Borsato. 
Ainda assim a Sercomtel gastou R$ 1,434 milhão em 2016 com a manutenção 
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e mais R$ 258 mil no primeiro trimestre deste ano. De acordo com a empresa, 
os TUPs da Sercomtel realizam uma média de 9,77 chamadas mensais. 

"O problema é que do ponto de vista econômico sai mais barato para a 
concessionária não receber nada pelo orelhão do que consertá-lo", afirma 
Eduardo Tude, da consultoria especializada Teleco. "Antes, a vantagem dos 
TUPs estava na ligação para fixos. Hoje é mais barato ligar do celular, pois 
cada vez menos gente usa [a telefonia fixa]". Segundo dados da Anatel, havia 
41,7 milhões de linhas fixas ativas em janeiro, contra 242 milhões móveis. 

Já o coordenador do Grupo de Pesquisa em Telecomunicações da 
Universidade Federal do Ceará (Gtel/UFC), Rodrigo Cavalcanti, lembra que 
"ainda existem bolsões no Nordeste e principalmente no Norte onde há 
demanda e um papel residual a ser cumprido pelo TUP." Pequenos municípios 
com baixa atratibilidade econômica, distritos mais afastados e rodovias se 
encaixam na categoria. "Não devemos eliminar por completo o telefone 
público", afirma Cavalcanti. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/-ociosidade,-vandalismo-e-custos-altos-
desmotivam----manutencao-de-orelhoes-id622814.html 
 

 
Voltar ao índice 
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7.  Capacitação e qualificação 

Plataforma de ensino online do Ministério do Turismo já tem mais de 3,4 
mil inscritos 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Lançado há um mês, curso de extensão Brasil Braços Abertos é totalmente 
gratuito e disponibiliza 80 horas de aula 
 

Iniciadas há um mês, as inscrições para o Brasil Braços Abertos, 
plataforma digital de ensino à distância, já contabiliza 3.418 inscritos nas 27 
Unidades da Federação do Brasil. Os interessados poderão se inscrever até 30 
de setembro e contarão com 80 horas de aulas online em diferentes módulos 
como: sustentabilidade, educação ambiental, turismo acessível e línguas, entre 
outros. 

Os estados com maior número de inscrições são: São Paulo (621), Rio 
de Janeiro (514) e Minas Gerais (266). A iniciativa faz parte do conjunto de 
ações realizadas pelo Ministério do Turismo para incentivar a qualificação 
profissional no setor turístico, principalmente daqueles que estão na linha de 
frente do atendimento ao turista. 

“A qualificação profissional é uma das ações propostas no Brasil + 
Turismo, um pacote de medidas para fortalecer a atividade turística no Brasil. 
Com a promoção de cursos para melhorar a capacitação dos profissionais, 
mostramos que estamos alinhados com as demandas históricas do setor em 
melhorar o cartão de visitas do nosso país, que é o atendimento ao turismo”, 
afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

O aluno realizará o curso por meio de celular, tablet ou notebook e 
contará com videoaulas e jogos educativos. Os interessados podem acessar a 
plataforma pelo endereço brasilbracosabertos.turismo.gov.br. Os alunos 
inscritos para a edição de 2017 deverão finalizar o curso até o dia 30 de 
dezembro e terão direito a emitir o certificado de conclusão concedido pelo 
Ministério do Turismo. 

Os secretários municipais também poderão realizar o cadastro pelo link 
(http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/município) e indicar um servidor 
efetivo para atuar como gestor do curso. Até o momento, 19 municípios 
brasileiros de 14 estados já corroboraram o Termo de Compromisso. 

EXPERIÊNCIA - O canal “Braços Abertos” teve uma versão piloto 
durante os Jogos Rio 2016, que contou com a inscrição de 8,2 mil 
barraqueiros, quiosqueiros, ambulantes, trabalhadores do setor de 
hospedagem e outros profissionais de turismo. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7751-plataforma-
de-ensino-online-do-minist%C3%A9rio-do-turismo-j%C3%A1-tem-mais-de-3-
mil-inscritos.html 

Voltar ao índice 
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8.  Emprego 

Sul e Sudeste têm maioria das cidades com saldos de emprego mais 
elevados 

 
05 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Representantes de prefeituras veem melhora na atividade econômica e 
ressaltam importância de exportações; Norte e Nordeste, porém, encontram 
dificuldade com menor investimento público 
 

A lista das 40 cidades que registraram melhores saldos de emprego 
formal, entre janeiro e março deste ano, tem 34 municípios das regiões Sul e 
Sudeste do País. 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
mostram que cidades exportadoras e com participação relevante da indústria 
ocupam o topo do ranking de emprego. 

É o caso de Franca, no interior de São Paulo, onde as contratações 
superaram as demissões em 4.685 postos no primeiro trimestre. Segundo 
representante da prefeitura local, a produção de calçados é o principal gerador 
de trabalho na região. 

"Além de uma melhora das perspectivas para a atividade econômica, a 
indústria calçadista é beneficiada por um fator sazonal. Isso porque ocorrem 
várias admissões nos primeiros meses do ano, depois dos cortes em 
dezembro", diz Deyvid Alves da Silveira, diretor da divisão de indústria, 
comércio e serviços da secretaria de desenvolvimento de Franca. 

Ainda que o ritmo das contratações deva cair no segundo semestre, o 
entrevistado projeta que a cidade deve encerrar 2017 com um saldo positivo de 
2 mil vagas. 

O crescimento da exportação de calçados também beneficia a cidade 
neste ano. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (Mdic), houve aumentos nos embarques dos três principais produtos 
vendidos ao exterior pelo ramo industrial. Somadas, as variedades de calçados 
representaram 64% dos US$ 42,499 milhões do volume exportado por Franca 
de janeiro a abril. 

Situações semelhantes foram vistas em Blumenau e Joinville, as 
representantes mais bem colocadas de Santa Catarina no ranking de emprego. 
Com oito das 40 cidades que registram melhores dados neste ano, o estado 
lidera no País, empatado com o vizinho Rio Grande do Sul. 

Favorecidas por incrementos nos embarques de manufaturados, as 
vendas para estrangeiros dos dois municípios avançaram no primeiro 
quadrimestre do ano. 

"Grande parte da geração de vagas se deve à produção de fumo, da 
empresa Souza Cruz", diz Moris Kohl, secretário municipal de desenvolvimento 
econômico de Blumenau. 
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Ele calcula uma manutenção dos números positivos no mercado de 
trabalho para o segundo semestre. "Não teremos resultados como os 
anteriores à crise, mas serão melhores que os dos últimos anos." 

Já Richard Klymyszyn, gerente na secretaria de planejamento urbano e 
desenvolvimento sustentável de Joinville, destaca a fabricação de produtos 
metálicos e mecânicos. Os dados do Mdic indicam que a exportação de peças 
para veículos cresce em 2017. 

Apesar do desempenho positivo de algumas cidades do interior, quase 
todas as capitais de Sul e Sudeste marcam saldos negativos neste ano. A 
única exceção é Curitiba, onde foram acrescentadas 348 vagas no primeiro 
trimestre. 

Crise ao norte 
Nas regiões Norte e Nordeste, entretanto, a situação é pior. A primeira 

representante nordestina no Caged é Luis Eduardo Magalhães, cidade baiana 
que ocupa a 18ª colocação na lista. Depois, só na 53ª posição é encontrado 
outro membro da região - Dias d'Ávila, também na Bahia. Na região Norte, 
nenhum município aparece entre os 100 com melhores números de emprego. 

Professor de economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), 
Antônio Carlos Alves dos Santos explica que as regiões Norte e Nordeste 
dependem mais do investimento público, hoje enfraquecido, e têm economia 
menos diversificada, o que justifica os resultados piores durante a crise. 

Já no Centro-Oeste, 5 cidades figuram no top 40 do mercado de 
trabalho. Destaque para Cristalina, em Goiás, a melhor colocada. 

Sobre o quadro da região, o professor indica que a supersafra deste ano 
deve favorecer os dados de mercado de trabalho nos próximos meses. A 
melhora não será tão grande, no entendo, por causa da forte mecanização do 
setor agropecuário, que reduz a demanda das empresas do segmento por mais 
mão de obra. 

Entre janeiro e março, o Brasil fechou 64.378 postos de trabalho formais. 
O melhor resultado foi visto no Sul, com criação de 63.522 vagas, e o pior, no 
Nordeste, com redução de 106.277 postos. 
 
http://www.dci.com.br/economia/-sul-e-sudeste-tem-maioria-das-cidades-com--
saldos-de-emprego-mais-elevados-id622835.html 
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9. Franquias 

Redes de franquias investem até 100% da verba de marketing em mídias digitais 

 
02 de Maio de 2017 

Fonte: Sua Franquia 
 

Investir em ferramentas da internet é umas das principais estratégias de 
marketing usadas por franqueadores para atrair futuros franqueados, novos clientes e 
divulgação institucional da marca. Entre as opções de ferramentas mais comuns estão 
o Google AdWords e os posts patrocinados em redes sociais como o Facebook, 
ambas ferramentas acessíveis para todos os portes de empresas, mesmo em casos 
de verba de publicidade reduzida.   

De acordo com Rodrigo Rodrigues, head de soluções de marketing do Google, 
o AdWords se adequa às necessidades do empreendedor independentemente do 
tamanho da empresa, pois o retorno será sempre equivalente ao investimento. Por 
exemplo, se uma empresa investir R$ 1.000,00 por mês no Google AdWords você terá 
um retorno X, se você investir R$ 10.000,00 por mês, muito provavelmente deve ter 
como retorno algo próximo a 10X. E quanto mais otimizada suas campanhas 
estiverem, maior será seu retorno. 

Rodrigues observa que, apesar funcionar como um leilão – quem dá um lance 
maior tem mais chance de aparecer no topo, o valor é apenas um dos fatores 
considerados para definição da ordem dos anúncios. Além do valor que a empresa 
está disposta a pagar por clique, também é considerado o índice de qualidade do seu 
site (e das suas campanhas), e a adaptabilidade do seu site a dispositivos móveis. 

Ciente disso, a rede Premiapão, especializada na venda de publicidade em 
saquinhos de pão, investe 100% de sua verba de propaganda em marketing digital e, 
assim, registrou um aumento de 20% no número de interessados na marca e, todo 
mês, pelo menos um novo franqueado é conquistado. “Trata-se de uma ferramenta 
cara, mas que traz resultados. É necessário dominar bem suas funções para 
conseguir um melhor desempenho, além de estar sempre mensurando resultados para 
melhorar os indicadores”, relevou Raphael Mattos, diretor executivo da rede. 

Considerando a importância que é ter o público-alvo bem definido e 
segmentado, Frederico Abrahão, da rede Direito de Ouvir, indica que o Google 
AdWords é importante para a divulgação do seu negócio, pois além de trazer 
resultados reais, possibilita levar conteúdo certo a quem está procurando um serviço 
ou produto. “Com o Google AdWords é possível gerenciar os resultados da campanha 
sozinho, pagando apenas quando o anúncio for clicado ou tiver algum tipo de 
interação com o internauta, isso dá segurança e independência para o empreendedor”, 
diz. Em 2016, a Direito de Ouvir teve um crescimento de 85% em comparação ao ano 
anterior, focando apenas no digital, essa ferramenta é uma das variáveis responsáveis 
pela grande aderência das franquias da marca. 

Na mesma linha, a rede de lojas Viggo começou a investir em marketing digital 
emjulho do ano passado, visando expandir a marca pelo sistema de franquias, com a 
meta de abrir 20 lojas até 2020 em todo país. “De lá para cá, obtivemos um 
crescimento de 190% de acessos ao site e 20% de retorno via AdWords com 
candidatos interessados no nosso modelo de negócio, oriundos de diferentes 
localidades do País. Quanto às redes sociais, ampliamos nosso número de seguidores 
em 113% no Facebook, além de termos obtido um volume 70% superior na 
interatividade”, relata Diogo Oliveira, diretor de marketing da marca. 

Franqueado e franqueador 
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Segundo, Jairo Amaral, especialista de Marketing Digital da rede CNA, os 
investimentos em mídia digital já representam cerca de 30% da verba publicitária da 
marca. “Utilizamos a mídia de performance para a geração de lead e obtermos 
potenciais alunos para nossas escolas”, explica. Nesta rede, o franqueador é 
responsável pelas grandes ações de divulgações nacionais e regionais, mas o 
franqueado também pode realizar ações independentes. Para isso, o CNA investe em 
capacitação por meio de treinamentos presenciais e a distância para que franqueados 
e equipes também possam realizar suas ações locais, com maior efetividade, de 
acordo com sua necessidade e potencial de investimento.  

Já na rede Master House Manutenções e Reformas, todo investimento em 
AdWords é voltado para o cliente final. Com isso, os franqueados podem utilizar a 
ferramenta também para colocar em prática o marketing local. “Mas, é a franqueadora 
quem gerencia e executa todos os anúncios por meio de uma conta única. Ao final de 
cada mês encaminhamos um relatório de desempenho das campanhas aos 
franqueados”, esclarece Allan Comploier, diretor e fundador da rede. 

Estratégia e resultados 
A estratégia de marketing digital varia de acordo com o segmento de atuação 

de cada rede, alguns investem mais, outros menos. De todo seu investimento de 
mídia, a rede de restaurantes Spaziale aplica 50% em mídias digitais: plataforma de 
GPS Waze, AdWords e posts patrocinados em redes sociais. “Sem dúvidas, para 
nosso modelo de negócio, o que chama o cliente nos momentos próximos à refeição é 
o Facebook”, aponta William Pirola, diretor de marketing da rede. Para a franqueadora, 
o AdWords apresenta resultados de leads mais focados no negócio, enquanto os 
leads gerados pelo Facebook são mais amplos e não muito direcionados. Ou seja, 
ambas plataformas têm seus pós e contras, então é importante testar qual a sua 
campanha e público alvo. 

Na mesma linha, a rede de escolas de Minds Idiomas, aponta que os posts 
patrocinados em redes sociais também trazem mais retorno, porque palavras-chave 
relacionadas a cursos de inglês tem muita procura e se tornaram muito caras no 
AdWords. Mesmo assim, Renato Garcia, diretor de marketing da rede, observa que as 
mídias digitais ganham vantagem perante outras pois é possível ter controle total dos 
resultados, segmentar por cliente, além da facilidade de implementação. 

Quanto aos resultados das estratégias, há alguns dados bem interessantes no 
mercado de franquias. Só em 2016, 38% dos clientes da rede Home Angels vieram de 
mídias digitais e, por essa razão, investirá 40% do seu budget em mídias digitais este 
ano - percentual que representará R$ 2 milhōes. “Com o investimento, 1,7% das 
impressões viram cliques e, desses, 2,5% geram um formulário preenchido solicitando 
que um franqueado entre em contato e, assim, 30% das visitas no site viram clientes” 
diz Marco Imperador, sócio-diretor da rede. 

Por fim, Marco Giroto, fundador da SuperGeeks, indica que a taxa de 
conversão dos investimentos que a rede faz em mídias digitais gira em torno de 5% a 
10%, dependendo da ação que foi feita e da época do ano. “Algumas épocas são 
melhores que outras, mas já tivemos campanha com taxa de conversão de leads de 
20%. E, por sua vez, a taxa de conversão de leads para clientes ficam em torno de 
20%”, explica. 
 
https://www.suafranquia.com/noticias/especial/2017/05/redes-de-franquias-investem-
ate-100-da-verba-de-marketing-em-midias-digitais.html 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  19 

“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. Infraestrutura 

Governo quer mais participação privada em infraestrutura de estados e 
municípios 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, disse 
hoje (4), em São Paulo, que o governo prepara um programa para incentivar a 
participação privada em projetos de infraestrutura de estados e municípios. 

Segundo o ministro, para que isso ocorra, o governo federal irá auxiliar os 
entes federados na preparação dos projetos. “Estamos oferecendo aos municípios, 
principalmente, assistência técnica para elaboração dos estudos e preparação dos 
editais e estamos oferecendo a padronização de documentos para que eles adotem no 
processo e nas regras contratuais. Vamos oferecer recursos de financiamento para os 
municípios custearem as despesas dos estudos e para as empresas que comprarem 
as concessões fazerem os investimentos”, disse Oliveira. 

“A Caixa Econômica Federal vai colocar R$ 2 bilhões nesse programa e o 
Banco do Brasil também”, destacou. Oliveira descartou a participação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES) na iniciativa. 

A ideia, segundo o ministro, é estimular tanto privatizações como concessões à 
iniciativa privada. Entre os projetos que poderão fazer parte do programa, Oliveira 
citou terminais rodoviários, canais de mobilidade e áreas de estacionamento. “Pode-se 
ter gestão privada em uma quantidade grande de infraestrutura pública”, disse o 
ministro, que também deu como exemplo a privatização de parques públicos. 

“A ampliação do investimento privado em infraestrutura atende a vários 
objetivos. O primeiro deles é suprir a falta de recurso público para realizar esse 
investimento. Além disso, tem ganhos de eficiência na gestão dessa infraestrutura, 
melhora a qualidade dessa infraestrutura, e você tem também um efeito secundário 
que é, por demonstração e comparação, melhorar a gestão pública em áreas de 
infraestrutura semelhantes”, acrescentou Oliveira. Em São Paulo, o ministro deu uma 
palestra no evento Infraestrutura na América Latina e no Caribe – Experiência e Lições 
de Políticas para o Futuro, promovido pelo Banco Mundial. 

Prorrogação de concessões 
Oliveira elogiou a aprovação, ontem (3), pelo Senado, da Medida Provisória 

(MP) 752, que prevê a prorrogação e relicitação de contratos de concessão já 
existentes nos setores ferroviário, aeroportuário e rodoviário. “Até o momento, já tenho 
uma apresentação de projetos que remonta a R$ 20 bilhões em ferrovias, 
principalmente. Isso demonstra que essas alterações que o governo tem feito no setor 
de infraestrutura estão produzindo efeitos positivos e até rapidamente”, disse o 
ministro a jornalistas. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/governo-quer-mais-
participacao-privada-em-infraestrutura-de-estados-e 
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11.  Logística – Transporte Aéreo 

Anac oficializa regras para uso civil de drones no Brasil 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou na última terça-
feira, em reunião da diretoria da entidade, a regulamentação para a operação 
civil de aeronaves remotamente pilotadas, também chamadas de drones. Pelo 
regulamento, os equipamentos não poderão ser usados em uma distância 
menor que 30 metros horizontais de pessoas que não deram autorização, com 
exceção de operações de segurança pública ou defesa civil. 

A regra praticamente inviabiliza o uso dos equipamentos para sobrevoar 
cidades, inclusive para entrega de mercadorias, registro de imagens em shows, 
jogos de futebol e manifestações. De acordo com o superintendente de 
Aeronavegabilidade da Anac, Roberto Honorato, a restrição foi adotada para 
garantir a segurança das pessoas. 

“Nossa preocupação é com a segurança. Não pode passar nem acima 
nem lateralmente a menos de 30 metros”, explicou. Segundo Honorato, a 
prática será possível se, por exemplo, em um evento, as pessoas autorizarem 
o uso de drones na hora da venda dos ingressos. Os drones também não 
poderão transportar pessoas, animais e artigos perigosos. 

Segurança 
O diretor da Anac Ricardo Fenelon disse que os drones têm potencial 

para ser usados em setores como agricultura, segurança pública e mineração. 
“O principal objetivo da regulamentação é viabilizar e estimular esse novo 
mercado de aviação civil no Brasil, garantindo a segurança mínima nas 
operações”, ressaltou. 

A fiscalização das operações de drones será feita pela Anac em 
conjunto com órgãos de segurança pública. Quem operar os equipamentos de 
forma irregular poderá responder nas esferas administrativa, cível e penal. 
Todas as aeronaves deverão ser cadastradas na Anac, independentemente de 
o uso ser recreativo ou comercial. 

Exigências 
O regulamento divide os drones em três categorias, de acordo com o 

peso: aeronaves com peso superior a 150 quilos vão passar por processo de 
certificação similar ao existente para aeronaves tripuladas e devem ser 
cadastradas no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). Os controladores 
deverão ter mais de 18 anos e ter certificado médico-aeronáutico, licença e 
habilitação. 

Para drones com peso entre 25 quilos e 150 quilos, o regulamento 
estabelece requisitos técnicos que deverão ser seguidos pelos fabricantes. 
Também são exigidos idade mínima de 18 anos, certificado médico, licença e 
habilitação para o operador. 

Já os equipamentos com peso entre 250 gramas e 25 quilos terão que 
passar apenas por cadastro na Anac, se operados até 120 metros do solo. 
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Abaixo de 250 gramas não haverá nenhuma exigência na regulamentação, por 
causa do baixo potencial lesivo do equipamento. 

A Anac ainda não definiu como será o processo de habilitação dos 
operadores dos drones, mas provavelmente haverá exames de conhecimento. 

Quanto aos aeromodelos, usados para fins recreativos, os equipamentos 
acima de 250 gramas deverão ser cadastrados no sistema da Anac. Não há 
limite de idade para operar, mas serão requeridas licença e habilitação para 
quem pretender voar acima de 120 metros. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/anac-oficializa-regras-drones-
brasil/ 
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12.  Empreendedorismo 

Anvisa simplifica licenciamento sanitário 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: Administradores 
 
Redesimples permitirá que empresas de baixo risco obtenham alvará 
automaticamente 
 

Os pequenos negócios que forem classificados como de baixo risco sanitário 
terão o alvará de licenciamento sanitário emitido na mesma hora que fizerem a 
solicitação do documento via internet. A medida faz parte da Resolução 153/2017, da 
Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), e já está em vigor. São cerca de 200 
atividades de baixo risco que serão beneficiadas imediatamente. Entre elas estão 
hotéis, restaurantes, clubes, academias, salões de beleza, mercado e padarias. 

A determinação servirá apenas para as cidades que já utilizam a Redesimples. 
“Esse é um grande avanço para simplificar o processo de abertura de empresas no 
Brasil. Sebrae e Anvisa já estavam trabalhando nessa resolução há algum tempo. 
Essa norma é mais um passo que damos para implementação nacional da 
Redesimples”, afirma o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. 

Na norma estão estabelecidos todos os requisitos necessários para a obtenção 
da licença sanitária, e uma lista com a classificação das atividades que necessitam de 
licenciamento sanitário, divididas por grau de risco: baixo, alto e que dependem de 
informações complementares. Os estabelecimentos de baixo risco ficam dispensados 
de inspeções prévias. 

Redesimples 
A Redesimples é um sistema integrado de abertura e registro de empresa que 

tem como objetivo facilitar e agilizar o processo de formalização de empresas. Ela 
integra Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Órgãos de 
Licenciamento, Prefeituras e demais entidades envolvidas na formalização de 
empresas. O objetivo é estabelecer uma entrada única de dados cadastrais e 
documentos, extinguir a duplicidade de exigências feitas aos empresários/cidadãos e 
classificar as atividades empresariais de baixo risco, que poderão ser legalizadas sem 
necessidade de vistoria prévia por parte dos órgãos de licenciamento. 

A cidade de São Paulo já está adotando o sistema, e Alagoas já integrou todos 
os órgãos de licenciamento. Em Minas Gerais, o processo de registro de empresas é 
feito de forma inteiramente digital, sem a necessidade de protocolar documentos 
impressos. No Rio Grande do Sul, a Redesimples já reduziu em 70% o tempo de 
registro de empresas e, desde dezembro de 2015, é utilizada pelos donos de 
pequenos negócios do Distrito Federal, que abrem a empresa em até cinco dias. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/anvisa-simplifica-licenciamento-
sanitario/118687/ 
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13.       Curtas 

Inflação para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos recua em abril 

 
05 de Maio de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) do mês de abril 
apresentou variação de 0,11%, taxa 0,45 ponto percentual (p.p.) abaixo da apurada 
em março, quando o índice registrou variação de 0,56%. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 1,30%, no ano e, 3,64%, nos últimos 12 meses. 

Em abril, o IPC-BR registrou variação de 0,12%. A taxa do indicador nos 
últimos 12 meses ficou em 4,17%, nível acima do registrado pelo IPC-C1. 

Três das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram 
decréscimo em suas taxas de variação: Habitação (1,22% para -1,00%), Vestuário 
(0,11% para -0,65%) e Despesas Diversas (1,01% para 0,02%). Nestes grupos, os 
destaques partiram dos itens: tarifa de eletricidade residencial (5,75% para -7,83%), 
roupas (-0,27% para -0,73%) e cigarros (1,33% para 0,00%), respectivamente.  

Em contrapartida, os grupos: Saúde e Cuidados Pessoais (0,61% para 1,27%), 
Comunicação (-1,53% para 0,58%), Alimentação (0,60% para 0,71%), Transportes (-
0,15% para 0,12%) e Educação, Leitura e Recreação (-0,19% para -0,02%) 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, 
destacam-se os itens: medicamentos em geral (0,12% para 2,46%), tarifa de telefone 
residencial (-3,40% para -0,24%), hortaliças e legumes (3,97% para 14,42%), tarifa de 
transporte de van e similares (0,20% para 5,94%) e passagem aérea (-5,75% para -
4,10%), respectivamente. 

Empregador doméstico tem até hoje para pagar eSocial de abril 

 
05 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
O prazo para os empregadores domésticos fazerem o pagamento do Documento de 
Arrecadação do eSocial (DAE), referente ao mês de abril, termina hoje (5). O 
documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores relativas aos 
trabalhadores domésticos. Documentos gerados a partir dessa data serão calculados 
com multa de 0,33% por dia de atraso, lembra a Receita Federal. 
Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do eSocial na 
internet. 
Canais de atendimento  
Os empregadores domésticos têm à sua disposição, além do pagamento em guichê 
de caixa bancário, canais alternativos oferecidos pela rede bancária – como lotéricas, 
internet banking e canais eletrônicos de autoatendimento – para fazer o pagamento do 
DAE. 
Os canais alternativos oferecidos pela rede bancária devem ser priorizados, pela 
simplicidade e facilidade na sua utilização, orienta a Receita. 
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14. 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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