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1. Tributos 

Ganho com fim da desoneração é menor, dizem economistas 

 
09 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Segundo estudo, receita estimada pelo governo, de R$ 4,8 bilhões este ano, 
pode não se confirmar 
 

Ao anunciar o fim da desoneração sobre a folha de pagamento para a 
maioria dos setores, a partir de julho, o governo argumentou que iria recuperar 

uma receita de cerca de R$ 4,8 bilhões neste ano. O resultado, no entanto, 
pode não ser tudo isso. Um estudo sobre o desempenho desse incentivo e os 
impactos do mercado de trabalho sobre a arrecadação estima que a receita 

para os cofres públicos tende a ser menor: na hipótese mais otimista, serão R$ 
3,2 bilhões a mais no caixa do governo neste ano, e outros R$ 7, 8 bilhões em 

2018. 
O prognóstico consta do estudo “Desembarque da desoneração da folha 

de salários”, assinado pelos economistas Vilma da Conceição Pinto, 

pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), e José Roberto Afonso, professor do mestrado do Instituto do 

Direito Público (IDP). 
Para fazer o prognóstico, os autores levaram em consideração a série 

histórica de quanto o governo vinha perdendo com o benefício. Acompanhando 

a relação entre a estimativa de renúncia e a renúncia que efetivamente 
ocorreu, o levantamento apurou que houve uma crescente discrepância entre 

os valores: a estimativa foi sucessivamente se tornando superior ao resultado 
de fato. 

Segundo o estudo, no acumulados em 12 meses, até novembro do ano 

passado, a previsão era de que haveria R$ 17,3 bilhões de renúncia. A soma 
do informado na planilha da desoneração, porém, foi menor: R$ 15 bilhões. 

Como esse valor vinha caindo e alguns setores continuam a ter o benefício da 
desoneração sobre a folha, os estudiosos apontam que um valor cada vez 
menor vai entrar nos cofres públicos no futuro. A conclusão: “A renúncia no 

presente não é mais tão grande quanto já foi no passado”, diz Vilma. Os 
autores tiveram dificuldade de aprofundar o levantamento porque a Receita 

Federal parou de divulgar dados mais amplos. 
Trabalho e renda. Segundo o estudo, há mais de uma razão para 

explicar o fenômeno. Algumas delas são técnicas: mudanças de alíquotas e 

base de cálculo. Mas o que chamou a atenção foi o impacto de questões 
ligadas ao emprego e à renda. 

“Houve um processo de substituição, que aparece nas estatísticas: no 
início da recessão, demitiram primeiro quem ganhava mais e ocuparam a vaga 
com quem ganhava menos; houve expansão de autônomos, de pessoa 
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jurídica, incluindo a expansão de uma nova moda, o MEI (Microempreendedor 
Individual). Com isso, a base de salário despenca”, diz Afonso. 

Os autores alertam que o trabalho regular, com carteira assinada, está 
caindo no mundo inteiro. No caso brasileiro, a recessão e o alto custo de 
contratação, uma das mais caras do mundo, aceleram o processo, com efeitos 

sobre a arrecadação do setor público que ainda não foram dimensionados. 
PARA LEMBRAR: 

Desoneração foi criada no governo Dilma 
A desoneração da folha de pagamentos é um dos benefícios mais 

polêmicos do governo de Dilma Rousseff. Foi criado em 2011, sob o argumento 

de que iria incentivar a geração de empregos ao reduzir o custo para empregar. 
Basicamente, o que se fez foi trocar a contribuição patronal de 20% sobre a 

folha de pagamentos para a Previdência por alíquotas sobre a receita bruta das 
empresas.  

No entanto, a desoneração foi estendida e passou a atender 56 setores, 

com impacto de mais de R$ 20 bilhões por ano nos cofres públicos, sem que 
houvesse uma avaliação mais aprofundada entre o volume financeiro da 

renúncia e os benefícios sociais que geravam. Em 2015, houve um início de 
mudança. Foram reduzidos os número de beneficiários e alteraram-se as 
regras e as alíquotas. O governo atual praticamente extingue a renúncia. A 

partir de julho, 50 setores voltarão a pagar alíquota de 20% de contribuição 
previdenciária. Ficaram de fora da reoneração os setores de transporte, 

construção civil, obras e comunicação. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ganho-com-fim-da-desoneracao-

e-menor-dizem-economistas,70001768805 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Sobe a proporção de consumidores que pretendem escolher o presente 

de Dia das Mães pelo preço 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Já aqueles que vão priorizar o desejo das presenteadas diminuiu, mostra 
pesquisa da Boa Vista SCPC. 
 

A proporção de consumidores que pretende escolher o presente de Dia 
das Mães pelo preço aumentou em 2017, enquanto os que irão focar no desejo 

da pessoa que irá recebê-lo diminuiu. O dado é de uma pesquisa divulgada 
nesta segunda-feira (8) pela Boa Vista SCPC. 

Segundo o estudo, para 43% dos consumidores o preço é o elemento 

mais relevante para a decisão de compra do presente de Dia das Mães. Isso 
significa que o valor dos itens é a questão mais citada pelas pessoas em 2017. 

No ano passado, essa proporção era de 26%, na terceira resposta mais 
frequente. 

Em 2016, a principal influência para a decisão sobre o presente era o 

desejo das mães. No entanto, em 2017 essa questão passou para a quarta 
posição na lista de preocupações dos consumidores. Neste ano,12% dizem 

que pretendem se basear no que as mães querem ganhar para escolher o 
presente - contra 31% em 2016, em primeiro lugar na lista de respostas mais 
citadas. 

Já a preocupação com a qualidade dos produtos cresceu de uma no 
para outro. No Dia das Mães de 2016, 9% dos consumidores diziam que essa 

era sua principal preocupação na hora de escolher um presente. Neste ano, 
essa proporção subiu para 20%, sendo a segunda resposta mais citada, depois 
do preço. 

Neste ano, a utilidade do presente para as mães passou a ser uma 
preocupação menor. Em 2016, 28% diziam que iriam escolher o que comprar 

para a data especial de acordo com a necessidade das presenteadas. Neste 
ano, a proporção caiu para 20%. 

Maioria das mães espera receber presente 

A pesquisa mostra ainda que 74% das mulheres que têm filhos esperam 
receber algum tipo de presente na data comemorativa. 

Entre os filhos, 82% pretendem usar parte do salário para compra do 
presente. Outros 6% dizem que vão precisar tirar dinheiro da poupança para 
isso, enquanto 5% dizem que farão uso de empréstimos. Já os que querem 

suar recursos de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para comprar presentes para as mães são 3% dos entrevistados. 

 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/sobe-a-proporcao-de-
consumidores-que-pretendem-escolher-o-presente-de-dia-das-maes-pelo-

preco.ghtml 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/sobe-a-proporcao-de-consumidores-que-pretendem-escolher-o-presente-de-dia-das-maes-pelo-preco.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/sobe-a-proporcao-de-consumidores-que-pretendem-escolher-o-presente-de-dia-das-maes-pelo-preco.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/sobe-a-proporcao-de-consumidores-que-pretendem-escolher-o-presente-de-dia-das-maes-pelo-preco.ghtml
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Atividade do comércio recua 0,2% em abril 

 

08 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 

 
O movimento dos consumidores nas lojas de todo o país caiu 0,2% em 

abril, já descontados os ajustes sazonais. Em relação ao mesmo mês do ano 
passado, o recuo da atividade varejista também foi de 0,2%. Os dados são do 
Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, divulgado hoje (8). 

Apesar do recuo dos juros e da inflação, o movimento dos consumidores 
no varejo ainda se mostra enfraquecido, sobretudo pelo quadro ainda 

desfavorável do nível de emprego do país, segundo os economistas da Serasa 
Experian. 

Dos seis setores do comércio varejista pesquisados, três tiveram 

elevação no movimento em abril: veículos, motos e peças (alta de 2,6%); 
tecidos, vestuário, calçados e acessórios (2%) e material de construção (0,9%). 

No entanto, a retração no período foi puxada pelos segmentos supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas (queda de 0,6%); móveis, eletroeletrônicos 
e informática (-1,2%) e combustíveis e lubrificantes (-3,7%). 

No acumulado do quadrimestre, de janeiro a abril, o resultado de 2017 
foi 2,2% menor que no mesmo período do ano passado. Todos os segmentos 

varejistas recuaram nestes primeiros quatro meses do ano: supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas registraram queda de 3,7%; móveis, 
eletroeletrônicos e informática (-12,5%); combustíveis e lubrificantes (-3,6%); 

veículos, motos e peças (-10,4%); tecidos, vestuário, calçados e acessórios (-
11,5%) e material de construção (-13,7%). No acumulado de 12 meses, a 

retração geral na atividade do comércio é de 4,5%. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/atividade-do-

comercio-recua-02-em-abril 
 

 
 

Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Varejo volta a crescer, com lucro 

 
09 de Maio de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Os primeiros meses deste ano mostram um cenário mais positivo para o 
comércio, após dois anos consecutivos de retração. Grandes empresas que 
dependem dos gastos do consumidor apresentaram aumento de receita e de lucro de 
janeiro a março. 

Um grupo de nove companhias de capital aberto Grupo Pão de Açúcar, Via 
Varejo, Raia Drogasil e Magazine Luiza, Lojas Renner, Hering, Restoque, a empresa 
de shoppings Multiplan e atacadista de medicamentos Profarma teve aumento de 
14,8% na receita líquida no primeiro trimestre do ano, em relação a igual período de 
2016, alcançando R$ 25,76 bilhões. O lucro líquido pulou de R$ 78,8 milhões para R$ 
595 milhões (o lucro líquido dos controladores subiu 175%, para R$ 506,1 milhões), 
segundo levantamento do Valor Data. 

A reação não foi sentida apenas por grandes companhias com ações em bolsa. 
As vendas do setor de varejo óptico, que encolherem 7% no ano passado, para R$ 
16,9 bilhões, voltaram a crescer no primeiro trimestre deste ano, de acordo com a 
Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (Abióptica). "Foi o melhor trimestre dos 
últimos cinco anos", disse Ronaldo Pereira, presidente da Óticas Carol. 

"Os números de 2017 não refletem mais aquela catástrofe de 2016. 
Começamos a ver reação em vestuário e material de construção, por exemplo. 
Também há sinais mais positivos em eletroeletrônicos", disse Fabio Bentes, 
economista da Confederação Nacional do Comércio (CNC). 

Analistas de bancos observam que a liberação do saldo das contas inativas do 
FGTS tem impactado positivamente as vendas. Entre os dias 10 de março e 3 de 
maio, a Caixa Econômica Federal (CEF) registrou o pagamento de mais de R$ 16,6 
bilhões relativos às contas inativas do FGTS. E a partir desta sexta-feira, segundo a 
CEF, mais 7,6 milhões de pessoas terão direito a sacar mais de R$ 10,8 bilhões. 

A analista do Citi Paola Mello, que conversou com gerências de grandes 
varejistas, relatou que depois de um duro início de ano (janeiro e fevereiro), março foi 
um grande ponto de inflexão no crescimento da receita. "Abril parece estar seguindo o 
mesmo caminho, o que nos faz acreditar que a recuperação do consumo doméstico no 
Brasil agora tem um impulso real", escreveu ela, em um relatório. 

Para maio, o BB Investimentos espera uma tendência ascendentes de 
resultados entre as varejistas, impulsionada por uma possibilidade de perspectivas 
melhores para o Dia Das Mães, que acontece no domingo. A Confederação Nacional 
do Comércio prevê que as vendas relacionadas a esse dia, um dos mais importantes 
para o varejo, cresçam 3,8% neste ano. Em 2016, caíram 8,5%, diz o Serasa. 
 
http://www.valor.com.br/empresas/4961524/varejo-volta-crescer-com-lucro 

 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Alimentação 

Cesta básica sobe em todas as capitais do país em abril 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
O preço da cesta básica subiu em todas as capitais do país no mês de 

abril. As maiores altas foram registradas em Porto Alegre (6,17%), Cuiabá 
(5,51%), Palmas (5,16%), Salvador (4,85%) e Boa Vista (4,71%). 

As menores elevações foram observadas em Goiânia (0,13%) e São 

Luís (0,35%). Os dados, divulgados hoje (8), são da Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, feita mensalmente pelo Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 
Em Porto Alegre, foi registrada a cesta mais cara (R$ 464,19), seguida 

por Florianópolis (R$ 453,54), Rio de Janeiro (R$ 448,51) e São Paulo (R$ 

446,28). Rio Branco (R$ 333,18) e Aracaju (R$ 363,87) foram as cidades com 
os menores valores. 

No acumulado dos primeiros quatro meses de 2017, 11 capitais 
registraram queda no preço da cesta, com destaque para Rio Branco (-
13,33%), Manaus (-5,34%) e Maceió (-4,32%). No entanto, em 16 capitais 

houve aumento, sendo os mais expressivos em Fortaleza (7,33%), Recife 
(5,97%) e Teresina (4,84%). 

No acumulado dos últimos 12 meses (de março de 2016 a abril de 
2017), 20 cidades registraram alta na cesta. Os aumentos mais expressivos 
foram observados em Natal (10,28%), Fortaleza (9,85%) e Porto Alegre 

(8,73%). As reduções ocorreram em sete capitais, com destaque para Belém (-
3,49%), Macapá (-3,28%) e Rio Branco (-3,11%). 

Segundo o Dieese, em abril o salário-mínimo necessário para a 
manutenção de uma família deveria ser R$ 3.899,66, ou 4,16 vezes o salário-
mínimo oficial, de R$ 937,00. O cálculo considera a determinação 

constitucional de que o mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de 
um trabalhador e da família dele, com alimentação, moradia, saúde, educação, 

vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. 
Comportamento dos preços 
O tomate registrou aumento nas 27 capitais, em abril. As altas variaram 

entre 5,61%, em Belém, e 64,69%, em Porto Alegre. Segundo o Dieese, o fim 
da colheita da safra de verão e o clima mais ameno foram os fatores que 

reduziram a oferta e elevaram o valor do fruto. 
A batata também apresentou alta em todas as capitais, com destaque 

para os aumentos em Florianópolis (37,84%), Cuiabá (29,91%), Porto Alegre 

(26,64%) e Curitiba (26,40%). De acordo com o Dieese, as chuvas reduziram a 
oferta do tubérculo. A maior demanda pelo produto, na Semana Santa, fez com 

que o preço da batata crescesse em todas as capitais. 
O leite teve aumento de preço em 20 capitais, com destaque para as 

elevações em Recife (8,81%), Cuiabá (4,85%), Natal (2,44%) e Palmas 
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(2,30%). As retrações mais expressivas foram registradas em Boa Vista (-
3,65%) e São Luís (-3,09%). 

Já o preço do arroz diminuiu em 23 capitais, com variações entre -
7,36%, em Campo Grande, e -0,25%, em Teresina. Em São Paulo, o preço do 
grão não variou, e houve elevação em Manaus (0,32%), Fortaleza (0,63%) e 

Belém (2,84%). Segundo o Dieese, os estoques abastecidos da indústria e a 
baixa demanda dos centros consumidores fizeram com que o preço do arroz 

diminuísse em abril. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/cesta-basica-sobe-

em-todas-capitais-do-pais-em-abril 
 

 
Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Cartão de Crédito 

No primeiro mês da nova regra do cartão, juros do rotativo caem quase à metade 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 
Dado da Abecs considera os 5 maiores bancos; taxa média do cheque especial e do 
empréstimo pessoal também diminuiu, segundo o Procon-SP. 
 

No primeiro mês das novas regras do rotativo do cartão de crédito, as taxas de 
juros da modalidade dos principais bancos caíram praticamente pela metade, segundo 
pesquisa divulgada nesta segunda-feira (8) pela Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). 

Na terceira semana de abril, as taxas dos cinco maiores emissores de cartão 
foram de 456,6% ao ano para 233,9% ao ano, em média. Considerando os juros ao 
mês, a queda foi de 15,4% para 10,6%. 

Pela nova regra do o cartão de crédito, em vigor desde o dia 3 de abril, os 
clientes passaram a ter restrições para fazer o pagamento mínimo da fatura e acessar 
o crédito rotativo. Diferente do que ocorria antes, quem optar por pagar o valor mínimo 
da fatura não poderá fazer essa opção por vários meses consecutivos. Entenda como 
funciona. 

A restrição foi criada para coibir o uso do rotativo e obrigar os bancos a 
oferecer uma solução de parcelamento para o cartão de crédito com juros mais 
baratos. 

Metodologia 
A pesquisa da Abecs usa metodologia diferente da divulgada pelo Banco 

Central. A Abecs considera apenas o juro das cinco maiores instituições financeiras 
emissoras de cartão, enquanto o BC contempla todos os emissores. 

Outra diferença é que os dados da Abecs consideram apenas o juro do 
rotativo, enquanto o BC considera também o juro cobrado de pagamentos atrasados. 
Ainda não há dados disponíveis no Banco Central para o mês de abril. 

Empréstimo pessoal e cheque especial 
Em maio, a taxa média de juros do empréstimo pessoal e do cheque especial 

também diminuíram, segundo pesquisa do Procon-SP. 
Entre os bancos pesquisados, a taxa média registrada para o cheque especial 

foi de 13,53% ao mês para 13,48%. A maior taxa foi verificada no Santander, com 
15,35%, e a menor, no Safra, de 12,6%. 

Para o empréstimo pessoal, a taxa média foi de 6,4% ao mês para 6,37%. O 
Santander também se destacou com a maior taxa para essa modalidade de crédito 
entre os bancos pesquisados, com 7,89%, e a Caixa Econômica Federal com a menor, 
de 5,7%. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/no-primeiro-mes-da-nova-regra-do-
cartao-juros-do-rotativo-caem-quase-a-metade.ghtml 
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6.  Serviços – Meios de Pagamento 

Menos transtorno no pagamento de boleto vencido 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Não será mais preciso pedir a emissão da segunda via do documento ao 

credor como é hoje 
 

Poder pagar boleto vencido em qualquer banco, que estava previsto 

para março e foi adiado para julho, facilitará a vida do consumidor. Não será  
mais preciso pedir  a emissão da segunda via do documento ao credor como é 

hoje. 
Pena que a Federação dos Bancos, a Febraban decidiu fazer a 

implantação de forma escalonada, só atingindo boletos de  valores mais baixos 

(inferior a R$ 200), a partir de 11 de dezembro. 
Inicialmente a medida valerá para valores iguais ou superiores a R$ 50 

mil, de 10 de julho em diante, até a integração total do sistema no final do ano. 
Apenas a partir de 11 de setembro boletos vencidos com valores iguais ou 
superiores a R$ 2 mil poderão ser pagos em qualquer banco ou em 

correspondentes bancários. Em outubro valerá para pagamento  igual ou acima 
de R$ 500. Para valores menores  ou acima de R$ 200, só a partir de 13 de 

novembro. E  em dezembro será adotado finalmente para boleto vencido de 
qualquer valor. 

A partir da adoção das novas medidas o comprovante de pagamento 

trará mais dados como juros, multa, desconto, etc, além das informações do 
beneficiário e pagador. A rede bancária não mais aceitará boletos de 

pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador. 
Pelo novo sistema haverá cruzamento de informações para evitar 

inconsistências de pagamento, identificação do CPF do pagador do boleto.  A 

expectativa é de maior transparência na relação com o consumidor, com mais 
controle de boletos facultativos enviados sem autorização do cliente. E deve 

acabar com a possibilidade de pagamento em duplicidade. 
São pagos anualmente no Brasil cerca de 3,7 bilhões de boletos 

bancários de venda de produtos ou serviços e ainda de doações. 

 
http://economia.estadao.com.br/blogs/claudio-considera/menos-transtorno-no-

pagamento-de-boleto-vencido/ 
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7.  Serviços – Turismo 

Governo regulamenta transferência de áreas públicas para incentivar 

turismo 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Portaria prevê pagamento à União quando área for destinada a 
empreendimento com fins lucrativos. Orlas marítimas e de rios estão entre as 
áreas que poderão ser concedidas. 

 
O governo publicou nesta segunda-feira (8) uma portaria que 

regulamenta a transferência, à iniciativa privada, de áreas da União com 
potencial turístico. A medida integra um plano para incentivar o turismo no 
Brasil. 

Entre as áreas que poderão ser concedidas pelo Ministério do Turismo 
estão orlas marítimas e margens de rios federais, onde seriam construídos, por 

exemplo, marinas, hotéis e resorts. 
As concessões poderão ser feitas de forma gratuita ou mediante 

pagamento. Mas a portaria, publicada no Diário Oficial da União, determina que 

a cessão seja onerosa, ou seja, com pagamento à União, quando a área for 
usada para construção de empreendimentos com fim lucrativo. 

O texto afirma ainda que, sempre que houver condições de 
competitividade, deverá haver licitação da área. 

O Ministério do Turismo será o responsável por indicar a existência de 

interesse turístico na área da União, mas caberá à Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, verificar a 

disponibilidade das áreas, "ficando a entrega sujeita à análise de conveniência 
e oportunidade." 

Também será responsabilidade do Ministério do Turismo pedidos de 

indenização e desapropriações, inclusive quando a empesa que receber a área 
tiver feito benfeitorias na propriedade. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-regulamenta-transferencia-de-
areas-publicas-para-incentivar-turismo.ghtml 
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8.  Logística – Portos e Navegação 

Com prazos maiores, governo espera mais R$ 20 bi para portos 

 
09 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Decreto amplia de 50 para até 70 anos prazo para exploração de portos em 

contratos assinados depois de 1993 
 

O governo federal estima em R$ 20 bilhões o montante de investimentos 

que serão “destravados” com o alongamento, de 50 para até 70 anos, dos 
contratos de concessão dos portos brasileiros e a desburocratização. Decreto 

promovendo essas mudanças deverá ser assinado amanhã pelo presidente 
Michel Temer, em solenidade no Palácio do Planalto. 

Pela regra atual, os contratos de concessão duram 25 anos, 

prorrogáveis por mais 25. Com o decreto, o prazo passa para 35 anos, 
podendo ser prorrogado várias vezes depois disso desde que o total não 

ultrapasse os 70 anos. Os alongamentos são condicionados a novos 
investimentos. 

“Esse foi o ponto que exigiu mais análise do governo”, disse ao Estado o 

ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa. O 
prazo mais longo e a possibilidade de a prorrogação ser feita de forma flexível, 

casada com os planos de investimento de seus períodos de amortização, 
exigiram profunda análise jurídica e atrasaram a edição do decreto, que estava 
prevista para janeiro. 

A prorrogação e o alongamento de prazos se aplicam aos contratos 
assinados pelo governo após 1993. Os anteriores a essa data, baseados numa 

legislação mais antiga, são objeto de disputa judicial. O governo entende que 
não cabe prorrogação, mas muitos arrendatários obtiveram esse direito na 
Justiça. 

Atualmente, muitos deles operam amparados por liminares. “Vamos 
continuar estudando esse assunto”, disse o ministro. A análise jurídica indicou 

que a situação desses contratos não poderia ser contemplada no decreto. Uma 
hipótese é propor um projeto de lei sobre o tema. 

Desburocratização. O decreto contemplou muitas propostas do setor 

privado para desburocratizar os negócios. Por exemplo: ele vai permitir que os 
Terminais de Uso Privado (TUPs) , que estão fora do porto organizado, possam 

expandir suas áreas em mais de 25% sem a necessidade de realizar uma 
audiência pública, como é exigido atualmente. 

Além disso, a autorização para a instalação deles ganhará velocidade, 

porque o empreendimento será analisado paralelamente pelo ministério e pela 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A expectativa é que, 

com isso, a demora caia de um ano para três meses. 
Mesmo dando mais velocidade à análise e à aprovação, o governo vai 

estender o prazo para o início das operações dos TUPs, de três para cinco 

anos. Isso porque o prazo anterior era curto demais para a obtenção de 



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

licenças ambientais e desapropriações necessárias para a instalação do 
empreendimento. 

Os terminais localizados em portos públicos também terão seus 
investimentos facilitados. Os investimentos tidos como imediatos e urgentes 
poderão ser feitos antes de a Antaq concluir sua análise. Para tanto, será 

criado o Termo de Risco de Investimento (TRI), pelo qual o risco é do 
empreendedor. 

O decreto do presidente abre caminho também para que os terminais 
possam se expandir para áreas que não integravam o contrato original. Será 
possível, ainda, antecipar receitas de tarifas para investimentos em 

infraestrutura. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-prazos-maiores-governo-
espera-mais-r-20-bi-para-portos,70001768867 
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9.  Curtas 

Inflação pelo IPC-S avança em cinco das sete capitais pesquisadas 

 
09 de Maio de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 

 
O IPC-S de 07 de maio de 2017 registrou variação de 0,26%, 0,14 ponto 

percentual (p.p.) acima da taxa divulgada na última apuração. Cinco das sete 
capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação. 
 

Mercado de trabalho registra otimismo quanto a geração futura de 
emprego em abril 

 
09 de Maio de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação Getulio 

Vargas estabilizou-se em abril, em 100,5 pontos. A estabilização do indicador 
ocorre após uma sequência de três altas consecutivas, não sendo suficiente, 
portanto, para representar uma reversão da tendência de alta.  

O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) apresentou forte queda 
ao variar -3,2 pontos em relação ao mês anterior, atingindo 97,4 pontos – a 

maior queda desde setembro de 2008 (-3,6 pontos). No ano, o indicador já 
cedeu 6,2 pontos. 

“O índice Antecedente de Emprego (IAEmp) manteve-se em patamar 

positivo demostrando otimismo quanto a geração futura de emprego na 
economia. Ao mesmo tempo, o Índice Coincidente de Desemprego (ICD) 

apresentou forte retração nos últimos meses indicando alguma percepção de 
melhora na margem no mercado de trabalho. No entanto, o nível elevado do 
indicador mostra a grande dificuldade ainda sentida pelos consumidores no 

mercado de trabalho e que é corroborada pelo ICD e pelos dados oficiais. A 
expectativa de melhora nos próximos meses deve continuar enquanto o Bacen 

estiver reduzindo a taxa de juros, o que deve estimular a economia ao longo do 
ano. No entanto, a melhora da situação atual no mercado de trabalho ainda 
deve ser lenta. ”, afirma Fernando de Holanda Barbosa Filho, Economista da 

FGV/IBRE.  
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10. Feiras 

 
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 

 
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 

 
12/05/2017 até 21/05/2017 – EXPOAGRO 
Setor: Agronegócio 

Local: Parque de Exposições joão Humberto de Andrade Carvalho 
Cidade: DOURADOS - MS 

 
15/05/2017 até 19/05/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 

Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
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15/05/2017 até 19/05/2017 – AGROBALSAS 2017 
Setor: Agronegócio 

Local: Fazenda Sol Nascente 
Cidade: Balsas - MA 

 
15/05/2017 até 21/05/2017 – EXPO CURVELO 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 

Local: Agronegócio 
Cidade: Curvelo - MG 

 
16/05/2017 até 20/05/2017 – AGROBRASÍLIA 2017 
Setor: Agronegócio 

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci 
Cidade: Brasília - DF 

 
16/05/2017 até 19/05/2017 – HOSPITALAR 
Setor: Multisetores 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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