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1. Comércio 

Cliente de classe média e alta é maioria em atacarejos, conhecidos por 
preço baixo 

 

17 de Maio de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Hoje, famílias com renda mensal de até R$ 1,3 mil respondem por 11% da 
clientela, enquanto as de classes mais altas já representam 35%, diz pesquisa 

 
Os consumidores mais pobres e os empreendedores são minoria nas 

lojas de atacarejo, que misturam atacado com varejo e têm a proposta de 
vender alimentos, itens de higiene e limpeza com preços mais em conta do que 
nos hipermercados. Inicialmente, esse tipo de loja atraía predominantemente 

os pequenos empreendedores, como pizzaiolos, “dogueiros”, por exemplo, que 
conseguiam comprar grandes volumes de insumos para os seus negócios com 

preços menores. 
Mas, com a crise, o atacarejo ganhou força nos últimos anos em relação 

aos hipermercados e supermercados. E, ao contrário do que se supunha, 

conseguiu conquistar consumidores pessoas físicas, especialmente de maior 
renda, que vão à loja comprar itens para uso próprio. 

Pesquisa do instituto Data Popular para o Assaí, braço de atacarejo do 
Grupo GPA, revela que as famílias de menor renda com ganhos médios 
mensais de até R$ 1,3 mil respondem por 11% dos consumidores desse tipo de 

loja. Mais da metade dos clientes (54%) pertencem aos lares com renda média 
mensal entre R$ 1,9 mil e R$ 3,6 mil. Famílias com renda mais alta, entre R$ 

6,1 mil e R$17,3 mil, são 35%. 
A pesquisa nacional, feita em outubro de 2016 com 10 mil pessoas em 

mais de uma centena de lojas do Assaí, revelou também que os consumidores 

pessoas físicas são mais da metade da clientela. 
Dorival Mata-Machado, sócio-diretor do Data Popular, explica que o 

objetivo foi conhecer o perfil dos clientes. Além da crise, que obrigou o 
brasileiro a economizar, ele atribui o aumento dos clientes de maior renda no 
atacarejo ao fato de esse tipo de loja reproduzir um supermercado comum, 

tanto nos volumes que podem ser comprados como na não obrigatoriedade de 
se filiar à loja, como ocorre nos clubes de compras. 

“O atacado nasceu na periferia e, de fato, atendia às classes D e E. Mas 
o mercado veio mudando e o atacarejo atende a todas as classes”, diz o 
presidente do Assaí, Belmiro Gomes. 

Fiado. Para Ricardo Roldão, presidente da Associação Brasileira dos 
Atacadistas de Autosserviço, a clientela predominante hoje nos atacarejos é 

das classes B e C. Já as famílias de menor renda também são abastecidas 
pelo atacarejo, mas indiretamente. Isso porque, segundo ele, os pequenos 
mercadinhos, que facilitam a compra vendendo muitas vezes fiado, se 

abastecem nas lojas de atacarejo. 
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Gomes, do Assaí, compara a mudança de perfil que houve no Brasil nos 
consumidores do atacarejo à que ocorreu nos Estados Unidos. Com a crise de 

2008, os americanos procuraram o “cash and carry”, o modelo correspondente 
ao atacarejo no Brasil. E, depois que a economia melhorou, não deixaram de 
frequentar esse tipo de loja. 

Esse desejo é confirmado pela pesquisa do Data Popular que mostra 
que 56% dos entrevistados passaram a fazer compras no atacarejo por causa 

da crise. E quase a totalidade deles(98%) não pretende deixar de frequentar 
este tipo de loja, quando a economia melhorar. 

Atento a essa tendência, Gomes conta que, em 2017, o GPA vai 

converter de 15 a 20 hipermercados em atacarejo. O impacto da conversão na 
receita deve ser significativo. Em 2016, em duas lojas de hipermercados 

convertidas, o faturamento cresceu 2,5 vezes. A maioria da 28 novas lojas de 
atacarejo previstas pelo GPA para este ano será fruto de conversões. 

Gomes não revela quanto pretende investir nas conversões nem no 

novo modelo de loja de atacarejo, com área útil de vendas e pé direto que são 
o dobro das lojas atuais de atacarejo. Mas o executivo explica que, como as 

lojas maiores dispensam os centros de distribuição, é possível reduzir custos 
de logística entre 3% e 5%. Isso permite ter preços ainda menores. 

Segundo a consultoria Nielsen, os preços no atacarejo hoje são 15% 

menores em relação ao varejo tradicional, diz Gomes. 
“O modelo de grandes lojas de hipermercados está sendo questionado 

no mundo todo e no Brasil por causa do atacarejo”, afirma a responsável pela 
área de atacado e varejo da Nielsen, Daniela Toledo. Em 2016, a receita do 
atacarejo cresceu 11,3%, enquanto a dos hipermercados caiu 7,4%, aponta. 

O bom desempenho do atacarejo provoca mudanças nos planos 
também dos atacadistas tradicionais. Emerson Destro, presidente da Abad, que 

reúne os atacadistas que vendem só para varejistas, diz que seu segmento 
está expandindo para o atacarejo. Sua empresa, por exemplo, vai abrir duas 
lojas de atacarejo. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,cliente-de-classe-media-e-

alta-e-maioria-em-atacarejos-conhecidos-por-preco-baixo,70001787306 
 

 

Voltar ao índice 

http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,cliente-de-classe-media-e-alta-e-maioria-em-atacarejos-conhecidos-por-preco-baixo,70001787306
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,cliente-de-classe-media-e-alta-e-maioria-em-atacarejos-conhecidos-por-preco-baixo,70001787306
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2.  Comércio - Varejo 

Robôs podem substituir dez milhões de empregos no varejo brasileiro, 

diz estudo 

 
17 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

Um estudo da consultoria McKinsey, divulgada nesta quarta-feira (17), 
mostra que cerca de metade de todos os postos de trabalho no Brasil poderiam 
ser substituídos por robôs: dos 107,3 milhões de empregos no país, incluindo 

varejo, 53,7 milhões conseguiriam ser automatizados. Esse grupo corresponde 
a um gasto anual de US$ 89 bilhões (R$ 275 milhões). 

Em primeiro lugar no ranking de empregos ameaçados está a indústria, 
com 10,9 milhões de pessoas passíveis de serem substituídas. 

O varejo, porém, não fica tão atrás. De acordo com o levantamento, o 

setor de vendas é o segundo com mais possibilidade de automatização quando 
considerado o valor nominal: são 10,4 milhões de postos de trabalho na 

berlinda – contra um total de 18,8 milhões de empregos nessa área. 
Por outro lado, quando considerada a proporção entre o número total de 

vagas e a quantidade de possíveis cortes, a categoria “Transportes e 

Armazenamento” dispara e aparece entre os três setores mais ameaçados – 
relativamente, 61% dos postos no setor poderiam ser trocados por máquinas. 

Em outros países pesquisados pela consultoria, a situação é 
semelhante. Juntas, por exemplo, China e Índia têm cerca de 700 milhões de 
vagas passíveis de automatização. 

Segundo o estudo, metade das substituições deve ser feita entre 2036 e 
2066. Ao mesmo tempo, ainda de acordo com a McKinsey, a produtividade 

mundial pode aumentar de 0,8% a 1,4% nesse período. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/robos-substituir-empregos-varejo-

brasileiro/ 
 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços - Bancos 

Banco Central e Tesouro monitoram mercados 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Banco Central (BC) informou, em nota, hoje (18) que está monitorando o 
impacto das informações divulgadas pela imprensa e atuará para manter a plena 
funcionalidade dos mercados. 

Ontem, foi divulgada informação de que o empresário Joesley Batista, dono da 
JBS, teria gravado o presidente Michel Temer dando aval para a compra do silêncio do 
deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que está preso em Curitiba, na 
Operação Lava Jato. 

"Esse monitoramento e atuação têm foco no bom funcionamento dos 
mercados. Não há relação direta e mecânica com a política monetária, que continuará 
focada nos seus objetivos tradicionais", disse o BC. 

Ontem à noite, a Presidência da República divulgou nota na qual informa que o 
presidente Michel Temer "jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-
deputado Eduardo Cunha". A nota diz que o presidente "não participou nem autorizou 
qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça 
pelo ex-parlamentar." 

Tesouro divulga nota 
O Tesouro Nacional divulgou hoje (18) nota informando que "permanece 

monitorando os impactos decorrentes dos fatos políticos mais recentes, e adotará as 
medidas necessárias para assegurar a plena funcionalidade e a adequada liquidez dos 
mercados". O Tesouro também informou vai atrasar a abertura do Tesouro Direto. 
“Devido à forte volatilidade nas taxas de juros dos títulos públicos nesta manhã, 
informamos que o Tesouro Direto atrasará a abertura do mercado”. 

Ações brasileiras caem no exterior 
As ações brasileiras negociadas em Nova York caíram após notícias de que o 

empresário Joesley Batista, dono da JBS, teria gravado o presidente Michel Temer 
dando aval para a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-
RJ). 

Para Leandro Ruschel, diretor da Liberta Global, escola internacional de 
investidores do Grupo L&S, Leandro Ruschel, essa movimentação sugere que haverá 
forte queda nas ações na Bolsa de Valores brasileira no pregão de hoje (18), além de 
forte alta no dólar. 

De acordo com Ruschel, no after-market dos Estados Unidos, período de 
negociações após o horário regular do pregão, ações brasileiras apresentaram baixas 
de mais de 10%. O EWZ, fundo que reúne as principais ações brasileiras negociadas 
no exterior, fechou com uma queda de 14%, informou Ruschel. 

Segundo o especialista, o mercado precifica o aumento “brutal” da incerteza 
com os desdobramentos dos fatos políticos brasileiros. Em relação à reforma da 
Previdência, que é uma condição necessária para equilibrar as contas públicas, com 
esse cenário fica inviável a aprovação, avaliou Ruschel. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/banco-central-diz-que-
monitora-mercados 

 
Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Transporte Aéreo 

Procura por passagens aéreas aumenta 30% no e-commerce 

 
17 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 

 
Levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e 

cupons de desconto do e–commerce, aponta que a procura dos consumidores 
por passagens aéreas pela internet cresceu 30% nos últimos dois anos. 

Mesmo com a crise, cada vez mais os brasileiros preferem a rapidez e a 

comodidade da viagem de avião do que fazer o trajeto de ônibus executivo. De 
acordo com a análise feita pelo site, a busca pelos bilhetes aéreos no e–

commerce chega a ser, em média, 40% maior que a procura por passagens de 
ônibus, ainda que o custo da viagem seja mais alto. 

Em uma simulação de orçamento para o próximo feriado, dia 15 de 

junho, os preços das passagens aéreas, partindo de Belo Horizonte (MG) para 
Rio de Janeiro (RJ), saem aproximadamente 220% mais caras, em 

comparação com a passagem de ônibus para o mesmo destino. O preço da 
viagem de avião de Porto Alegre (PR) para São Paulo (SP), fica 43% maior do 
que a passagem de ônibus. Da capital paulista até Brasília (DF), o custo da 

passagem aérea pode sair até 300% mais caro em relação a de ônibus, no 
feriado. Para quem sai de São Paulo com destino a Porto Seguro (BA), a 

viagem de avião fica 8% mais cara que o transporte terrestre. 
Os consumidores que tem flexibilidade na data da viagem e conseguem 

planejar a compra com antecedência podem encontrar passagens aéreas mais 

baratas em algumas datas. No mês de junho, por exemplo, segundo dados do 
site Decolar.com, é possível encontrar opções de voos saindo no início do mês 

com passagens até 90% mais baratas em comparação com os voos que 
partem na véspera do feriado. 

Desconto nas passagens 

Para impulsionar as vendas e tornar mais acessível o preço das 
passagens para o consumidor, as companhias aéreas costumam oferecer 

cupons de até 20% de desconto. A Gol linhas aéreas já chegou a oferecer 12 
códigos promocionais diferentes durante o mês. Segundo os dados do 
Cuponomia, a compra de passagens aéreas utilizando os cupons de descontos 

também aumentou cerca de 15% no último ano. 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/procura-por-passagens-aereas-
aumenta-30-no-e-commerce/ 
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Latam muda franquia de bagagem despachada a partir de amanhã 

 

17 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 

A companhia aérea Latam começa a implementar amanhã (18) 
mudanças em sua política de bagagens para voos nacionais e internacionais. 

Para voos domésticos, a franquia passa a ser de uma mala de 23 quilos. 
Atualmente, esse já é o peso permitido, mas não há limite de volumes 
despachados. 

A franquia para voos internacionais será reduzida de duas malas de 32 
quilos para duas malas de 23 quilos. A cobrança pelo excesso de bagagem 

também terá mudanças, com tarifas fixas por peso e por tamanho das malas. 
As mudanças vão valer para bilhetes emitidos a partir de amanhã. 

A partir do início de julho, a empresa vai começar a cobrar pelas 

bagagens em voos domésticos e oferecer preços diferenciados para 
passageiros que optarem por não despachar bagagens. Segundo a empresa, o 

preço da primeira mala será de R$ 30 para compras antecipadas. 
Em março, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou 

mudanças nas regras para o transporte aéreo no país, permitindo que as 

empresas alterem suas políticas de bagagens, inclusive com a cobrança pelas 
malas despachadas. A medida chegou a ficar suspensa pela justiça, mas foi 

liberada no final de abril. 
Com as novas regras, o limite de peso da bagagem de mão aumentou 

de cinco para 10 quilos, para todas as companhias aéreas. 

Outras empresas 
A partir do dia 1º de junho, a Azul vai disponibilizar tarifas mais baratas 

para clientes que não despacham bagagens. Ao optar por essa tarifa, o cliente 
poderá escolher pela compra ou não do serviço de bagagem despachada e, se 
mudar de ideia, poderá incluir os 23 quilos por R$ 30. Os clientes que 

comprarem a passagem pelo preço normal continuam com a franquia de 
bagagem de 23 quilos. 

A Gol também vai oferecer, a partir de 20 de junho, uma tarifa mais 
barata para quem não precisar despachar bagagens. As tarifas com preço 
normal vão incluir uma franquia de 23 quilos. Se o cliente que comprou o 

bilhete da tarifa Light decidir posteriormente despachar a bagagem, poderá 
pagar à parte. Nos voos nacionais, será cobrado R$ 30 para despachar uma 

mala de até 23 quilos. 
A Avianca disse que prefere estudar a questão nos próximos meses para 

criar produtos tarifários customizados para melhor atender às necessidades 

dos diferentes perfis de clientes. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-05/latam-muda-franquia-
de-bagagem-despachada-partir-de-amanha 
 

 
Voltar ao índice  
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5.  Bem-Estar do Consumidor 

Confiança dos consumidores cai 4% em abril 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 

 
Em abril de 2017, o Indicador de Confiança do Consumidor (ICC), 

apurado pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), registrou 40,5 pontos, abaixo do observado no mês anterior (42,3). Em 
termos percentuais, o recuo foi de 4,1% e reflete quedas tanto da avaliação do 

momento atual como das expectativas para o futuro. 
“Na passagem de março para abril, o consumidor percebeu um noticiário 

político bastante negativo, o que reforçou o receio de novas instabilidades. No 
cenário econômico, o desemprego, seguiu crescendo, contribuindo para o 
resultado de abril”, explicou o presidente da CNDL, Honório Pinheiro. “A 

combinação do risco de novas instabilidades políticas e a atividade econômica 
ainda fraca explicam a dificuldade de a confiança se estabelecer num nível 

satisfatório.” 
Percepção ruim 
O subindicador de Percepção do Cenário Atual registrou 28,9 pontos em 

abril de 2017, também abaixo do verificado em março (30,1). Em termos 
percentuais, a queda foi de 3,7%. “Apesar de a economia emitir sinais de 

recuperação, o cenário ainda é difícil para o consumidor. O desemprego segue 
em alta, a queda da taxa Selic ainda não repercute nas taxas de juros do 
mercado e a inflação, por mais que tenha desacelerado, não se traduz em 

ganho do poder de compra”, analisou a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti. 

O subindicador é composto pela avaliação do consumidor em dois 
pontos: a economia do Brasil e a sua própria situação financeira. Com relação 
à economia, a avaliação pontuou 18,3 pontos. Cerca de 82% dos entrevistados 

acreditam que a situação está ruim ou muito ruim, contra somente 1% que 
consideram a situação boa ou muito boa. Para 16%, o quadro econômico atual 

é regular. Entre os que fazem uma avaliação negativa, a maioria relativa (53%) 
atribui este resultado à corrupção e ao mau uso dos recursos públicos.  Outros 
20% creditam ao alto desemprego e 15% disseram que os preços dos produtos 

aumentaram. 
Considerando a avaliação da situação financeira atual, foram registrados 

39,6 pontos. Em termos percentuais, quatro em cada dez consumidores (41%) 
classificam a própria vida financeira como ruim ou muito ruim. Os que a 
consideram regular somaram 46%, enquanto 12% a consideram boa ou muito 

boa. Os principais motivos para a avaliação negativa são orçamento apertado e 
dificuldades para pagar as contas (32%), desemprego (27%), redução da renda  

(16%) e atraso no pagamento de dívidas (11%). 
Melhora 
Apesar do momento atual ainda estar longe de ser positivo, a visão dos 

consumidores para os próximos seis meses é melhor: o subindicador de 
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Expectativas registrou 52,1 pontos em abril. O resultado ficou um pouco acima 
do nível neutro, ou seja, para maioria as expectativas são boas quando se 

considera a vida financeira e a economia conjuntamente. É preciso destacar, 
porém, que há diferença entre o que se espera para o futuro de sua vida 
financeira e o que se espera para o futuro da economia. 

No caso da economia, o indicador atingiu 41,6 pontos. A maioria relativa 
(39%) diz estar pessimista com o futuro da economia. Os otimistas são 17% e 

os neutros somam 36%. Entre os que estão pessimistas, o principal motivo 
apontado é a corrupção e impunidade dos políticos (31%), a incompetência dos 
governantes (25%), seguido daqueles que acreditam que o desemprego segue 

aumentando (12%) e os que discordam das medidas econômicas que estão 
sendo adotadas (10%). 

Entre os otimistas, a maior parte (48%) não sabe o porquê de confiar na 
melhora da economia. Já 14% acreditam que a pior parte já passou e 11% 
concordam com as medidas econômicas que estão sendo adotadas. 

Com relação às expectativas para a própria vida financeira, o 
subindicador atingiu 62,7 pontos. A grande maioria (57%) está otimista. Outros 

24% não estão nem pessimistas nem otimistas. Entre os otimistas, o principal 
motivo é acreditar em arrumar novo emprego ou receber uma promoção (28%), 
seguido daqueles que não sabem explicar a razão do otimismo (27%), 14% 

que apostam em uma melhora da economia e 13% que garantem estar 
fazendo boa gestão das finanças pessoais. 

Já entre os pessimistas, os principais motivos apontados são: descrença 
na melhora da economia (32%), preço das coisas continua aumentando (23%), 
situação financeira atual estar muito ruim (10%), e medo do desemprego (9%). 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/confianca-dos-consumidores-cai-

4-em-abril/ 
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6. Franquias 

Franquias de Hotelaria e Turismo apresentam o maior crescimento no 1º 
trimestre de 2017  

 
16 de Maio de 2017 
Fonte: Sua Franquia 

 
Franquias de hotelaria e turismo alcançaram um desempenho aproximadamente duas 
vezes maior do que as franquias de beleza, saúde e bem-estar, que obtiveram o 2º 
melhor resultado no 1º trimestre de 2017 
 

As franquias de Hotelaria e Turismo apresentaram a maior variação de 
crescimento nos meses de janeiro a março de 2017, em comparação com os números 
obtidos no mesmo trimestre de 2016. O segmento registrou crescimento de 31% e foi 
o principal responsável pelo resultado geral obtido pelo sistema de franchising, que 
cresceu 9,4% em relação ao mesmo período de 2016, como aponta a Pesquisa 
Trimestral de Desempenho das Franquias no Brasil, realizada pela Associação 
Brasileira de Franchising (ABF). 

Os números divulgados pela ABF evidenciam o potencial do segmento e sua 
boa recuperação ao momento atual vivido pela economia nacional. Quando 
comparados aos resultados obtidos pelos demais segmentos, o setor obteve um 
percentual aproximadamente duas vezes maior que o 2º colocado no ranking, o 
segmento beleza, bem-estar e saúde, que registrou 17% de crescimento em relação 
ao mesmo período do ano passado. 

A rede de Agências de Viagens Clube Turismo apresentou um desempenho 
positivo acima da média divulgada pela ABF para o mesmo período: “Estamos 
otimistas com a boa recuperação que o setor tem apresentado. Nós conseguimos 
melhorar o aproveitamento do processo de seleção de franqueados, diversificamos 
ainda mais nossa gama de produtos e estamos colhendo os frutos destas decisões”, 
comenta Ana Virgínia Falcão, CEO da Clube Turismo. 

Entre os fatores que contribuíram para o resultado estão a estabilidade da 
moeda americana e a adimplência das famílias brasileiras, além de estratégias 
individuais implementadas por cada empresa: “Neste momento delicado que a 
economia do país atravessa, tivemos que tomar atitudes para continuar crescendo. 
Embora não tenhamos registrado aumento no número de leads de candidaturas à 
franquia, nós tivemos uma melhora no nosso processo de avaliação e seleção de 
candidatos e com isso otimizamos o número de adesões e a qualidade dos nossos 
franqueados”, completa Ana. 

A franquia, que é multimarcas e multisserviços, registrou um crescimento de 
37% no número de unidades e um aumento no faturamento total bruto, através dos 
fornecedores homologados, de 40% em relação ao 1º trimestre de 2016. Neste 
mesmo período, a franqueadora lançou novos produtos, entre eles um programa 
próprio de fidelização de clientes e enfatizou ações de capacitação dos franqueados. 
 
https://www.suafranquia.com/noticias/turismo-e-hotelaria/2017/05/franquias-de-
hotelaria-e-turismo-apresentam-o-maior-crescimento-no-1o-trimestre-de-2017.htm 
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7. Infraestrutura 

Governo estuda novo formato para licitar rodovias 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Programa de concessão à iniciativa privada, diferente do atual, prevê que 

empresas façam apenas conservação e manutenção das vias 
 

Com poucos recursos em caixa e com uma malha de 52 mil km de 

rodovias para administrar, o governo seleciona trechos para serem concedidos 
às empresas privadas, que cobrariam tarifas de pedágio, mas apenas para 

fazer a conservação e manutenção das vias. É um programa diferente do atual, 
no qual são exigidas obras de duplicação e outras melhorias. 

Também diferente das concessões federais que já existem, esse 

programa deverá contar com um fundo de equalização. Assim, a arrecadação 
nas rodovias mais movimentadas ajudaria a sustentar o programa naqueles 

trechos menos rentáveis. O Tesouro também faria um aporte nesse fundo, com 
recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), para 
bancar parcialmente as concessões que não se sustentem apenas com o 

pedágio. 
Os técnicos trabalham numa Medida Provisória (MP) para regular o 

programa. A expectativa é que ela esteja concluída até o final deste mês. 
No atual estágio dos estudos, o programa não terá alcance nacional. Ele 

deverá ficar concentrado em rodovias nas regiões Sul e Sudeste, onde são 

maiores as chances de o negócio se sustentar financeiramente. 
Essas novas concessões, que serão mais simples e terão, em tese, 

tarifas baixas, deverão abrir espaço no orçamento do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil. Atualmente, a pasta gasta mais da metade 
dos recursos disponíveis para obras destinadas a manter as condições de 

tráfego das estradas sob sua responsabilidade. No ano passado, por exemplo, 
foram empregados R$ 3,3 bilhões, em manutenção, o que representou 58% 

dos gastos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 
Para este ano, a previsão é R$ 3,7 bilhões. 

Ferrogrão. O governo estuda conceder o trecho da rodovia BR-163 entre 

Sinop (MT) e Miritituba (PA), atualmente sob responsabilidade do Dnit. Mas, 
nesse caso, a tendência é que seja uma concessão simples, fora do programa 

de manutenção. A dúvida agora é o prazo do contrato, já que essa rodovia faz 
o mesmo trajeto de uma ferrovia chamada Ferrogrão, prevista para ser leiloada 
em novembro. 

Os principais interessados na Ferrogrão, as tradings ADM, Maggi, 
Bunge, Cargill, Dreyfus e a estruturadora Estação da Luz Participações (EDLP) 

pediram ao governo para conceder a rodovia, porque os atoleiros do último 
verão atrapalham o trabalho de atrair sócios para o empreendimento. “Eles 
perguntam como vamos fazer uma ferrovia, se não conseguimos nem asfaltar a 

rodovia”, contou o presidente da EDLP, Guilherme Quintella. 
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Por causa das más condições da BR-163, as tradings deixaram de 
embarcar 11 milhões de toneladas pelos portos do chamado Arco Norte do 

País. Quintella e os representantes das tradings estiveram na última terça-feira 
com o secretário geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, também 
responsável pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Integrantes 

do governo queriam saber se eles participarão mesmo do leilão da concessão, 
uma vez que são, no momento, os únicos formalmente interessados no 

empreendimento, cujo valor do investimento é de R$ 12,6 bilhões. A resposta 
foi positiva 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-estuda-novo-formato-
para-licitar-rodovias,70001790708 
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8.  Empreendedorismo 

Empreendedorismo volta a ganhar força no Brasil, mostra pesquisa 

 
17 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

Vislumbrar uma oportunidade voltou a ser comum entre os que se preparam 
para abrir um negócio. De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 2016, apoiada pelo Sebrae e realizada pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade (IBQP), 75% dos empreendedores nascentes – aqueles que estão 
envolvidos na abertura de uma empresa – buscaram esse caminho porque 
encontraram um nicho. 

No ano anterior, metade das pessoas com empresas recentes investiu no 
próprio negócio por causa da necessidade. O presidente do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, destacou que essa mudança no perfil dos novos empreendedores pode 
revelar um início de reação positiva da economia. “Um país vai se desenvolver no 
futuro se tiver pessoas querendo empreender hoje. O aumento do empreendedorismo 
por oportunidade demonstra uma luz no fim do túnel, é o início da volta do crescimento 
econômico.” 

Apesar do empreendedorismo por oportunidade fazer parte do universo de 
quem quer abrir um negócio nos próximos meses, a pesquisa GEM revelou que houve 
uma pequena queda da taxa de empreendedorismo do brasileiro no ano passado, 
caindo de 39% em 2015 (a maior da série histórica) para 36%, em 2016. Essa 
diminuição tem como um dos seus principais motivadores a queda no número dos 
empreendedores já estabelecidos, ou seja, aqueles que já tinham uma empresa há 
mais de três anos e meio. 

“As dificuldades econômicas passadas nos últimos anos fizeram com que 
muitas empresas fechassem as portas, por isso, houve essa diminuição na taxa total 
de empreendedorismo. Acreditamos que com a inflação estabilizada, a queda dos 
juros e o aquecimento da economia, o brasileiro volte a sonhar mais com o 
empreendedorismo”, ressaltou Afif. 

A pesquisa também constatou que as mulheres já correspondem a 51% dos 
empreendedores iniciais, e que está aumentando o número de pessoas com mais de 
55 anos que se aventuram no mundo dos negócios. De acordo com o estudo, em 
2012, 7% dos empreendedores iniciais tinham mais de 55 anos. Em 2016, esse 
número saltou para 10%. Já entre a participação dos brasileiros empreendedores que 
têm entre 18 e 24 anos, passou de 18%, em 2012, para 20%, em 2016. 

A pesquisa 
A pesquisa GEM é parte do projeto Global Entrepreneurship Monitor, iniciado 

em 1999 com uma parceria entre a London Business School e o Babson College, 
abrangendo dez países no primeiro ano. Em 2016, participaram 66 países, cobrindo 
70% da população global e 83% do PIB mundial. No Brasil, a pesquisa é feita desde 
2000, e no ano passado foram entrevistados 2 mil adultos entre 18 e 64 anos de todas 
as regiões do país e 93 especialistas em empreendedorismo. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/empreendedorismo-forca-brasil/ 
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Criação de empresas bate recorde em janeiro no país 

17 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
No primeiro mês de 2017 foram criadas 194.199 empresas no país, o maior 

número para o período desde 2010. O resultado é 16,6% superior se 
comparado ao mesmo mês de 2016, quando 166.613 pessoas jurídicas foram 

abertas. Em relação a dezembro de 2016 (120.633), o aumento foi de 61%. Os 
dados divulgados hoje (17) são do Indicador Serasa Experian de Nascimento 
de Empresas. 

“O empreendedorismo de necessidade segue pautando a criação de novas 
empresas no país. Com o desemprego elevado, pessoas que estão perdendo 

vagas no mercado de trabalho buscam novas fontes de renda através da 
abertura de novos negócios”, destacou, em nota, a Serasa. 
O tipo de empresa com maior número de "nascimentos" em janeiro foi a 

microempresa individual (MEI), que totalizou 159.522 aberturas, um aumento 
de 16,2% sobre o mesmo mês de 2016. As sociedades limitadas registraram 

criação de 12.760 unidades (+8,6%). A criação de empresas individuais 
cresceu 21,7%, com um total de 12.916 novos negócios em 2017. A criação de 
empresas de outras naturezas teve alta de 29,5%, com 9.001 nascimentos em 

janeiro de 2017. 
“A crescente formalização dos negócios no Brasil é responsável pelo aumento 

constante das MEIs, registrado desde o início da série histórica do indicador. 
Em sete anos, passaram de menos da metade dos novos empreendimentos 
(25,5%, em janeiro de 2010) para 82,1% no último levantamento”, informou a 

Serasa. 
O setor de serviços ainda é o mais procurado por quem quer empreender: em 

janeiro de 2017, 124.340 novas empresas surgiram neste segmento, o 
equivalente a 64% do total. Em seguida, 53.580 empresas comerciais (27,6%). 
No setor industrial, foram abertas 15.837 empresas (8,2%). 

Segundo a Serasa Experian, nos últimos sete anos, o crescimento na 
participação das empresas de serviços no total de empresas que nascem no 

país tem sido constante: passando de 53,2%, em janeiro de 2010, para 64%, 
em janeiro de 2017. Já a participação do setor comercial de empresas que 
surgem no país tem recuado: de 353%, em janeiro de 2010, para 27,6% em 

janeiro de 2017. A participação das novas empresas industriais se mantém 
estável. 

Regiões 
O Sudeste segue liderando o ranking de nascimento de empresas, com 98.804 
novos negócios abertos em janeiro de 2017 ou 50,9% do total. A região 

Nordeste vem em segundo lugar, com 18,3% (35.560), seguida da região Sul 
(16,4%), Centro-Oeste (9,3%), Norte (5,2%) do total de empreendimentos 

inaugurados. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/criacao-de-empresas-

bate-recorde-em-janeiro-no-pais 
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9. Curtas 

IGP-M acelera alta a 0,68% na 2ª prévia de maio com pressão no atacado e 

no varejo 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: R7 
 

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 0,68 por 
cento na segunda prévia de maio depois de subir 0,30 por cento no mesmo 
período de apuração do mês anterior, diante da maior pressão dos preços tanto 

no atacado quanto no varejo. 
A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou nesta quarta-feira que o 

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no 
atacado e responde por 60 por cento do índice geral, teve avanço de 0,75 por 
cento no período, após alta de 0,29 por cento antes. 

Com peso de 30 por cento no índice geral, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) subiu 0,65 por cento na segunda prévia de maio, depois de 

registrar alta de 0,34 por cento no mesmo período do mês anterior. 
Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,28 por 

cento, contra alta de 0,26 por cento na segunda prévia de abril. 

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de 
contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis. 

A segunda prévia do IGP-M calculou as variações de preços no período 
entre os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência. 

Ativos brasileiros são negociados com forte baixa em Wall Street 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: R7 
 

Os ativos brasileiros ou ligados ao País são negociados com forte baixa 

em Wall Street, em reação ao aumento da aversão ao risco do investidor 
estrangeiro nesta quinta-feira, 18, por conta da nova crise política que paira 

sobre o Brasil. 
Entre os fundos de índices (ETFs, na sigla em inglês), o iShares MSCI 

Brazil Capped, ou EWZ, como é mais conhecida a maior carteira ligada ao 

Brasil, despencava 13,13% no pré-mercado eletrônico da Bolsa de Nova York, 
às 6h36 (horário de Brasília). 

Essa carteira conta com ativos de cerca de US$ 4 bilhões. O ETF é um 
fundo de investimento que simula o mercado de ações e tem como 
característica a negociação em bolsa. Ele costuma ser um termômetro para a 

tendência do mercado acionário no Brasil. 
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10. Feiras 

 
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 

 
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 

 
16/05/2017 até 19/05/2017 – MÓVEL BRASIL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 

Local: Fundação Promotora de Eventos - Promosul / São Bento do Sul 
Cidade: São Bento do Sul - SC 

 
16/05/2017 até 19/05/2017 – CEMAT SOUTH AMERICA 2017 
Setor: Multisetores 

Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 

 
17/05/2017 até 17/05/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY RJ 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 

Local: Sheraton Barra Rio de Janeiro Hotel 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
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19/05/2017 até 28/05/2017 – SGPA 
Setor: Agronegócio 

Local: Parque Agropecuário Dr. pedro Ludovico Teixeira 
Cidade: Goiânia – GO 

 
19/05/2017 até 21/05/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador - BA 

 
20/05/2017 até 22/05/2017 – ESTÉTICA IN RIO 
Setor: Beleza e Estética 

Local: Centro de Convenções SulAmerica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
20/05/2017 até 22/05/2017 – FEIPET 
Setor: Animais Domésticos 

Local: Fenac 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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