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1. Comércio 

Comércio registra maior nível de pontualidade de pagamentos em abril 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas atingiu 
95,7% em abril deste ano, o que significa que a cada mil pagamentos feitos no 
mês, 957 foram quitados à vista ou com atraso máximo de sete dias. Este nível 

de pontualidade foi maior que os 94,5% registrados em março e superior 
também aos 95,4% de abril do ano passado. Foi o terceiro mês do ano em que 

a pontualidade de pagamentos ficou superior ao valor registrado no ano 
passado. 

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30) pela Serasa Experian, 

serviço de informações para empresas. Segundo os economistas da entidade, 
a redução da inflação, dos juros, a retomada gradual do crescimento da 

economia e a racionalização de custos e despesas refletem na redução do 
valor médio de pagamentos e “têm contribuído para a pequena melhora dos 
níveis de pontualidade deste ano em relação aos observados no ano anterior”, 

diz o comunicado. 
As micro e pequenas empresas do setor comercial apresentaram o 

maior nível de pontualidade de pagamentos em abril representando 96,4%. 
Nas indústrias, a pontualidade de pagamentos foi 95,4% neste quarto mês do 
ano e nas micro e pequenas empresas do setor de serviços a pontualidade foi 

94,8% em abril. 
Em abril, o valor nominal médio dos pagamentos feitos em dia foi R$ 

1.941, queda de 2,9% em termos nominais comparando-se com abril de 2016. 
O valor médio mais alto foi registrado pelos pagamentos pontuais das 
empresas comerciais (R$ 1.970), seguido pelos pagamentos das empresas de 

serviços (R$1.851) e pelas micro e pequenas empresas industriais (R$ 1.845). 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/comercio-registra-
maior-nivel-de-pontualidade-de-pagamentos-em-abril 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/comercio-registra-maior-nivel-de-pontualidade-de-pagamentos-em-abril
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/comercio-registra-maior-nivel-de-pontualidade-de-pagamentos-em-abril
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Dia da Liberdade de Impostos: comércio venderá produtos com até 80% 
de desconto 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: SPC Brasil 

 
O objetivo da ação, que será realizada em mais de 1000 lojas e 10 shoppings 

do país, é despertar a população para a alta carga tributária no Brasil 
 

Nesta quinta-feira, dia 1º de junho, o comércio varejista terá grandes 

descontos em estabelecimentos de 12 estados do país e no Distrito Federal. 
Parece uma grande promoção, mas trata-se da 9ª edição do Dia da Liberdade 

de Impostos (DLI), ação comandada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem 
(CDL Jovem) para conscientização da alta carga de impostos no Brasil e apoiar 
a simplificação tributária. 

Para marcar a data, mil lojas e 10 shoppings em todo território nacional 
vão oferecer produtos com até 80% de desconto. Postos de gasolina também 

vão aderir a ação da CDL Jovem com a venda de 100 mil litros de combustível 
com cerca de 40% de desconto. Os preços, bem abaixo dos praticados 
normalmente, equivalem ao valor dos impostos embutidos nos produtos. 

“A CDL Jovem resolveu criar esse movimento com uma forma de 
mostrar a alta carga de impostos que pagamos e fazer um alerta para que essa 

carga tributária seja revertida para a população. É complicado viver em um país 
onde 40% do salário do trabalhador se destina ao pagamento de impostos, ou 
seja, o consumidor trabalha cinco meses para pagar impostos e não tem o 

retorno nas estradas, nas ruas, na saúde e na educação. Isso precisa mudar”, 
ressaltou a coordenadora da CDL Jovem /CE, Fabiana Lucas. 

O Brasil figura na lista dos países que possuem uma das maiores cargas 
tributárias do mundo. Para se ter uma ideia, até o dia 31 de maio já havia sido 
arrecadado R$1 trilhão em impostos no Brasil. 

Estimativa feita pela CDL Jovem, com base em estudo do Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostra que em 2017, os 

brasileiros vão trabalhar aproximadamente 5 meses apenas para pagar 
impostos. Atualmente, trabalha-se o dobro do que na década de 1970 para 
pagar a tributação. “Mais de 40% do salário do trabalhador vai para o 

pagamento de impostos. Para o varejo, a situação inibe cada vez mais o 
consumo do cidadão”, acrescenta Guterres. 

Visão dos empresários 
A alta carga tributária inibe também o investimento dos empresários em 

seus negócios e na geração de empregos. Pesquisa realizada pelo Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), este ano, mostrou que oito em cada dez empresários de 

varejo e serviços consideram importante a reforma tributária. O estudo mostra 
que 77% dos entrevistados acreditam que a reforma melhoraria a economia do 
país de alguma forma, sendo que, para estes, os principais resultados positivos 

seriam a geração de empregos (60%), o aumento na capacidade de 
investimento nos negócios (41%) e incentivo na criação de novos negócios 

(38%). 
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Participarão do DLI, no dia 1º de junho, os estados de Amazonas, 

Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 

CDL Jovem 

A CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem) é o órgão 
complementar que integra o Sistema CNDL e tem como objetivo desenvolver 

jovens empresários lojistas, com espírito de liderança e empreendedorismo, 
para a vida profissional e para seguirem carreira nas entidades. Responsável 
por promover fórum de discussões, integrando ideias, conceitos e experiências 

a partir de reuniões, palestras, seminários e eventos. A Coordenação Nacional 
da CDL Jovem, surgiu para assessorar e integrar as demais CDL Jovem e 

alinhar as ações de cada uma, convergir ideias, e expandir o número de órgãos 
no país. 
 

https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/noticia/3013 
 

Voltar ao índice 
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2.  Comércio - Varejo 

Trocas representam 3% do volume de vendas do varejo 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Portal NOVAREJO 

 
Estudo exclusivo do CIP - Centro de Inteligência Padrão com a SBVC mostra 

os entraves que o setor enfrenta para realizar as trocas. Confira 
 

O varejo já entendeu que trocar um produto para o consumidor é mais 

do que um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. Realizar trocas 
é uma prestação de serviço e fator que pesa na experiência de compra. No ano 

passado, as trocas representaram 3% do volume total de vendas e 2$ do 
faturamento líquido das companhias que participaram do estudo conduzido 
pelo CIP – Centro de Inteligência Padrão com a SBVC (Sociedade Brasileira de 

varejo e Comércio). 
O estudo mostrou que foram trocados 89.700 itens por empresa no ano 

passado. O alto volume mostra que o setor já entendeu a importância desse 
processo, segundo Eduardo Terra, presidente da SBVC. 

“A troca é um serviço, uma obrigação da empresa. Portanto, se a 

empresa não tem um processo eficiente de troca, está deixando de prestar um 
serviço para o consumidor”. 

Entraves 
Do lado das empresas, há entraves que os varejistas enfrentam. Os 

custos embutidos no processo não são poucos e esse certamente é o maior 

problema. “Uma parte desse custo é tributário”, explica Terra. É que no caso 
das trocas os tributos são cobrados duas vezes. Nos resultados do estudo, os 

custos com impostos, como ICMS, PIS e Cofins, foram citados por 62% das 
empresas como o gasto mais pesado no momento da troca. 

Em primeiro lugar, porém, ficaram os gastos com logística, fator citado 

por 83% dos entrevistados. Como se não bastasse, o estudo identificou que, 
em média, 21% dos produtos trocados não podem ser vendidos novamente e 

se revertem em prejuízo para a empresa. No fim, tudo é eficiência 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/05/30/trocas-representam-3-do-volume-

de-vendas-do-varejo/ 
 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Meios de Pagamento 

Câmara instala comissão para analisar regras para operações com 

bitcoins e milhagens 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

A Câmara dos Deputados instala nesta terça-feira (30) uma comissão 
especial para discutir a regulamentação, pelo Banco Central, das negociações 
com moedas virtuais (como os bitcoins) e programas de milhagem de 

companhias aéreas. 
De acordo com o Projeto de Lei 2303/15, do deputado Aureo (SD-RJ), 

que será analisado pelo novo colegiado, essas operações deverão ser 
fiscalizadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). 

A instalação do colegiado estava prevista para a semana passada, mas 

a reunião não foi realizada por falta de quórum. A reunião será realizada às 
14h30, em plenário a definir 

Proposta 
Os parlamentares vão analisar a possibilidade de inclusão das moedas 

virtuais e dos programas de milhagem das empresas aéreas na definição de 

“arranjos de pagamento” sob a supervisão do Banco Central. 
Segundo o deputado Aureo (SD-RJ), o objetivo do projeto é reduzir os 

riscos das moedas virtuais contra a estabilidade financeira da economia, 
diminuir a possibilidade de essas moedas financiarem atividades ilegais e 
proteger o consumidor contra eventuais abusos. 

Riscos a monitorar 
O assunto mereceu um relatório especial do Banco Central Europeu 

(BCE) em 2012, atualizado em fevereiro de 2015. De acordo com o deputado 
Aureo, apesar de não indicar a necessidade imediata de regulação mais ativa 
sobre as moedas virtuais, o relatório aponta um conjunto de riscos que devem 

ser monitorados. 
Para se usar a moeda virtual bitcoin, é preciso instalar um software, uma 

espécie de carteira virtual. Dessa forma, é possível fazer pagamentos, não via 
uma conta de um banco, mas a uma carteira de bitcoins. 

Na opinião do deputado Expedito Netto (PSD-RO), que pode ser 

indicado relator da Comissão Especial, é um processo tão simples que chega a 
ser perigoso e por isso a necessidade de uma discussão na Câmara. 

“Bitcoin não é apenas uma forma disponível de pagamento virtual, ele é 
uma moeda, assim como o dólar, o peso, ele é dinheiro. É uma tecnologia 
digital que permite reproduzir pagamentos eletrônicos. Esses pagamentos 

eletrônicos são considerados rápidos, baratos e sem intermediários. O Bitcoin 
não tem o Banco Central, por exemplo. O valor atualizado hoje de 1 bitcoin é 

de mais ou menos R$ 10.500, e a compra de bitcoins é feita totalmente online”. 
Segundo Expedito Netto, além de esclarecer possíveis lacunas sobre o 

assunto que ainda gera muitas dúvidas, um dos focos da comissão vai ser o 

papel da moeda virtual na arrecadação do Estado. 
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Ele relata que é essencial estudar como será a cobrança de impostos de 
quem usa o bitcoin. “Eu acredito que precisamos dar essa cobrança no Brasil. 

Este ano, por exemplo, quem possuía um capital de R$ 35mil em bitcoins, o 
que equivale a 3,5 bitcoins, teve de declarar no Imposto de Renda, pois isso é 
necessário. Precisamos estudar a cobrança desses impostos principalmente no 

Imposto de Renda”. 
Programas de milhagem 

Mas os bitcoins não são os únicos alvos do debate. Os programas de 
milhagem também podem ser compreendidos como um tipo específico de 
moeda virtual. Segundo os parlamentares, é importante uma discussão e 

legislação mais clara sobre o assunto. 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/camara-comissao-regras-
moedas-virtuais/ 

 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Transporte Aéreo 

Cresce movimentação de passageiros em nove dos dez maiores 

aeroportos do país 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil  
 

É o que informa o relatório Conjuntura do Setor Aéreo, que será publicado 
mensalmente pela Secretaria de Aviação. Congonhas foi o que apresentou 
maior aumento: 12% 

 
A partir deste ano, a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério 

dos Transportes passa a divulgar mensalmente o relatório Conjuntura do Setor 
Aéreo, que traz uma avaliação dos principais dados e informações a respeito 
da movimentação de passageiros, cargas, empresas aéreas, indicadores de 

atividade econômica e fatos relevantes do setor. 
O documento também faz análises comparativas entre a situação atual 

do segmento com anos anteriores. Na edição do mês de abril, a movimentação 
total de passageiros nos aeroportos brasileiros revela que houve aumento de 
3,85% se comparados os meses de março deste ano com o ano passado, após 

19 meses de quedas consecutivas. No acumulado dos últimos 12 meses (abril 
2016 a março de 2017) a movimentação ainda apresenta queda de 6,68%. 

No mesmo período, entre os dez aeroportos de maior movimentação de 
passageiros, nove obtiveram crescimento. Apenas o terminal de Brasília (DF) 
registrou queda de 8%, em relação a março de 2016. Os demais registraram 

crescimento médio de 6,31%, com destaque para o aeroporto de Congonhas 
(SP) que registrou crescimento de 12%, seguido de Recife (PE), 8,77%, e 

Galeão (RJ), 8,58%. 
Entre principais rotas do País, a ponte área Santos Dumont (RJ) - 

Congonhas (SP) teve crescimento de 13,8%; o sentido inverso foi de 9,9%. Já 

o movimento entre Confins (MG) e Congonhas registrou aumento de 8,5%. 
Entre as quedas estão Porto Alegre (RS) - Guarulhos (SP), com 3,67%, e 

Salvador (BA) – Guarulhos, com 1,08%. 
CARGAS – A movimentação de cargas no Brasil foi de 254 mil toneladas 

nos três primeiros meses, registrando um crescimento de 5,28% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. O mês de março, por exemplo, computou um 
total de 93 mil toneladas, uma melhora de 3,7%. 

 
http://www.aviacao.gov.br/noticias/2017/05/cresce-movimentacao-de-
passageiros-em-nove-dos-dez-maiores-aeroportos-do-pais 

 
 

Voltar ao índice  
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5.  Serviços – Turismo 

Brasil + Turismo é apresentado no Senado 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 

 
Pacote de medidas apresentado pelo ministro do Turismo, Marx Beltrão, na 

comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai impulsionar o turismo 
brasileiro 
 

O conjunto de medidas lançadas pelo Ministério do Turismo para 
alavancar o setor no país batizado de Brasil + Turismo foi apresentado pelo 

ministro Marx Beltrão aos integrantes da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo do Senado Federa na tarde desta terça-feira (30). No 
encontro com os senadores, Beltrão destacou que as ações vão destravar a 

burocracia para atrair investimentos e gerar mais serviços turísticos. 
Dobrar o número de visitantes estrangeiros, chegando aos 12 milhões 

de visitantes em cinco anos e ampliar o turismo interno de 60 milhões para 100 
milhões de turistas até 2022 estão entre os objetivos do programa. Segundo o 
ministro, o turismo é um indutor do desenvolvimento econômico e social e 

ajuda a reduzir as desigualdades regionais com a geração de emprego e 
renda, movimentado 52 atividades da cadeia produtiva. 

Para atingir essas metas, a Pasta vai investir em medidas e ampliar 
parcerias para destravar gargalos e melhorar a infraestrutura, qualificação e 
promoção dos destinos brasileiros com o intuito de torná-los mais competitivos. 

Somente com a concessão de vistos eletrônicos para países estratégicos como 
Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, a expectativa é de aumento de 

25% no fluxo de visitantes, segundo estimativas da Organização Mundial do 
Turismo (OMT). 

“O Brasil + Turismo é um pacote de medidas para alavancar a 

economia, além de gerar emprego e renda para o turismo que se coloca como 
um importante indutor econômico e social e fomenta o desenvolvimento 

regional”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 
A conectividade aérea é outra meta para dinamizar o mercado interno 

com voos regionais. Apenas 130 aeroportos brasileiros recebem voo 

diariamente. Outros 190 terminais são subutilizados ou não funcionam 
regularmente. A abertura do capital das companhias áreas para empresas 

estrangeiras, em até 100%, deverá atrair investidores para a aviação regional 
brasileira. 

O Brasil é o 7º maior mercado doméstico de aviação civil no mundo. A 

medida depende de aprovação do Congresso Nacional. Outra medida que 
precisa de aprovação dos deputados e senadores é a transformação da 

Embratur, responsável pela promoção externa do Brasil, em um Agência 
Autônoma. 

Outras medidas que beneficiam parques temáticos, cruzeiros marítimos 

e companhias aéreas, com impactos positivos nos custos dos serviços, 
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também foram anunciadas pelo ministro. “Todas as medidas foram discutidas 
com as entidades que conduzem e, verdadeiramente, fazem o turismo no 

Brasil”, disse o ministro ao pedir apoio parlamentar para aprovação dos 
projetos que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. 

Marcos Beltrão destacou várias parcerias para dinamizar a atividade 

com investimentos privados. Uma delas, com a Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU) vai facilitar a sessão de área de interesse turístico para a 

exploração de orlas e marinas, por exemplo. Com o IPHAN, a meta é atrair 
parceiros para a gestão de atrativos tombados como fortificações históricas. 

Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) 

deverá ampliar a experiência bem-sucedida de concessões dos parques 
nacionais para visitação turística. O modelo de gestão já foi aplicado em 

Fernando de Noronha (PE), Floresta da Tijuca (RJ) e Foz do Iguaçu (PR). 
Outras parcerias estão sendo construídas com a ANAC para regulamentação 
dos voos fretados e com a ANTT com o objetivo de fiscalizar os prestadores de 

serviços turísticos de cadastro obrigatório como transportadores terrestres e 
guias de turismo. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7827-brasil-
turismo-%C3%A9-apresentado-no-senado.html 

 
Voltar ao índice  
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6.  Comércio Eletrônico 

Comércio eletrônico deve faturar R$ 2,3 bilhões no Dia dos Namorados 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 

 
O comércio eletrônico espera faturar R$ 2,3 bilhões no Dia dos 

Namorados. A expectativa é da ABComm, associação que representa o setor. 
De acordo com a entidade, esse montante é 10% superior ao movimentado na 
mesma data do ano passado. 

A previsão considera as vendas realizadas no período de 22 de maio até 
9 de junho. Segundo o estudo, o número de pedidos realizados pela internet 

será de 8,32 milhões, com o tíquete médio de R$ 286. 
As categorias mais procuradas por quem busca presentear a pessoa 

amada são as de moda, perfumes, cosméticos, informática e eletrônicos, 

indicando os setores que possuem maior possibilidade de aumentar o 
faturamento. Ainda segundo a ABComm, o sucesso dos marketplaces  

eletrônicos e as compras feitas através de smartphones já representam mais 
de 20% do total do e-commerce nacional. 

“Para o comércio eletrônico brasileiro, o Dia dos Namorados é uma data 

de grande relevância, o que faz com que as lojas preparem promoções e 
condições melhores, visando evitar a crise e atrair os consumidores”, comenta 

Mauricio Salvador, presidente da ABComm. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/comercio-eletronico-deve-faturar-

r-23-bilhoes-no-dia-dos-namorados/ 
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7.  Mercado Imobiliário 

Índice que reajusta aluguel cai 0,93% e taxa acumulada é de 1,57% em 12 

meses 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) apresentou variação 
negativa de 0,93% em maio, após um recuo de 1,10% em abril e uma alta de 
0,82% em maio do ano passado. No acumulado desde janeiro, a taxa caiu 

1,29%. Já em 12 meses, há uma elevação de 1,57%, resultado que serve de 
base para o cálculo da renovação dos contratos do aluguel e para outros tipos 

de contratos. 
A pesquisa foi feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (Ibre/FGV) com base na variação de preços coletados entre 21 

de abril e 20 de maio em três componentes: o Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA) com recuo de 1,56% ante uma queda de 1,77%; o Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC) que passou de 0,33% para 0,29% e , em maio, 
ante 0,33%, e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) com alta de 
0,13% após uma baixa de 0,08% em abril. 

Recuo das commodities 
No grupo do IPA, a principal influência para a queda na média dos 

preços partiu das commodities (produtos com cotação no mercado 
internacional) com recuo de 5,26% ante uma variação negativa de 5,22% em 
abril. Os destaques foram minério de ferro (de -5,24% para -18,20%), cana-de-

açúcar (de 0,11% para -3,86%) e leite in natura (de 3,68% para 0,93%). 
No período, ocorreu elevação da soja (em grão) (-9,38% para 3,25%); 

dos bovinos (de -2,79% para 0,33%) e, no caso do milho (em grão), há um 
movimento de recuperação de preços. A cotação deste grão teve uma redução 
média de 6,13%, taxa que é bem menos expressiva do que a de abril (-14,52%) 

Em relação ao IPC, quatro das oito classes de despesa tiveram 
decréscimos e a principal colaboração foi constatada em alimentação (de 

0,90% para -0,13%). Já o INCC indicou uma reversão com taxa de 0,13% ante 
uma diminuição de 0,08%, refletindo o custo da mão de obra em 0,27% após 
ter apresentado estabilidade, em abril. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/indice-que-reajusta-

aluguel-cai-093-e-tem-taxa-acumulada-de-157-em-12-meses 
 

Voltar ao índice 
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8.  Logística – Portos e Navegação 

Apesar da crise no setor, governo aprova R$ 3 bi para estaleiros 

 
31 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Ministério dos Transportes, que administra Fundo de Marinha Mercante, diz 

que projetos são para reparo e não para construção de navios; liberação dos 
recursos depende de avaliação da viabilidade do empreendimento pelos 
bancos 

 
Apesar da crise que assola o setor naval, o Conselho Diretor do Fundo 

de Marinha Mercante (CDFMM) aprovou nos últimos meses quase R$ 3 bilhões 
para a construção de novos estaleiros. Os projetos são destinados a reparos 
de navios de médio e grande porte e não envolvem a construção de 

embarcações – segmento que hoje enfrenta um colapso por falta de 
encomendas. O questionamento que alguns especialistas fazem é se os 

estaleiros que hoje estão parados não poderiam ser aproveitados também para 
fazer reparos. 

O Ministério dos Transportes, que administra o Fundo de Marinha 

Mercante (FMM), argumenta que são dois negócios distintos e que a mudança 
do perfil do estaleiro não é algo simples. Segundo o órgão, os estaleiros de 

reparos no Brasil apenas comportam pequenas embarcações, uma vez que a 
infraestrutura é limitada, com baixa profundidade do canal de acesso marítimo 
e restrição no tamanho do cais. 

Um dos principais projetos aprovados pelo CDFMM deverá ser 
construído na Paraíba, na cidade de Lucena, e deverá custar R$ 2,8 bilhões, 

com R$ 2,15 bilhões financiados pelo fundo. A ideia seria fazer reparos para 
embarcações de toda a América do Sul. Segundo o Ministério dos Transportes, 
hoje os reparos em boa parte da frota brasileira são feitos no exterior, em 

Portugal ou na Ásia. 
Apesar disso, especialistas questionam a demanda desse tipo de serviço 

para sustentar um projeto desse porte. “A frota nacional é pequena e não sei se 
é suficiente”, afirma o professor da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (USP) Rui Carlos Botter, do Departamento de Engenharia Naval e 

Oceânica. Segundo ele, um estaleiro de reparos precisa de um dique seco 
(onde é iniciada a construção do navio) e de guindastes, os famosos pórticos 

gigantes. Os estaleiros de construção de embarcações, que estão parados, 
têm isso, a exemplo do Estaleiro Rio Grande (RS) e do Enseada Paraguaçu 
(BA). 

Sem encomendas, o Estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, já seguiu esse 
caminho e tem feito reparos de embarcações menores. A atividade, porém, é 

menos rentável do que a construção. “Mas qualquer negócio é melhor do que 
não fazer nada. Pelo menos ajuda a fechar a conta”, diz o secretário-geral do 
Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, 

Sergio Leal. 
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Sócios. Hoje no Brasil há 12 estaleiros parados – alguns em 
recuperação judicial e extrajudicial – sem encomendas. Especialistas dizem 

que alguns estaleiros poderiam migrar a atividade principal, mas precisariam de 
recurso novo. O problema é que parte dessa indústria tem como sócias 
empresas envolvidas na Operação Lava Jato, que investiga corrupção em 

contratos da Petrobrás. Nessa situação, o governo não liberaria mais recursos. 
“Eles também não têm como pleitear novos financiamentos com o governo”, 

afirma uma fonte em Brasília. Todos eles tiveram recursos do FMM, cuja 
receita tem várias origens, sendo uma delas o Adicional ao Frete para a 
Renovação da Marinha Mercante. De 2007 pra cá, o fundo liberou cerca de R$ 

45 bilhões para o setor. 
O Ministério dos Transportes afirma que, apesar da aprovação dos 

projetos dos estaleiros pelo conselho diretor do fundo, a liberação dos recursos 
só é feita após a avaliação da viabilidade econômico do empreendimento pelos 
bancos. O fundo tem como agente financeiro o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os demais bancos oficiais do 
País. Num empréstimo, diz o ministério, o risco de inadimplência é do banco. É 

ele que vai verificar a capacidade de pagamento do investidor e as garantias 
necessárias. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-da-crise-no-setor-
governo-aprova-r-3-bi-para-estaleiros,70001819834 
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9.  Curtas 

Brasil formaliza pedido de adesão à OCDE 

30 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 

O Palácio do Planalto confirmou hoje (30) que o Brasil apresentou à 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

pedido para aderir ao grupo. De acordo com o porta-voz da Presidência da 
República, Alexandre Parola, o governo brasileiro acompanha as atividades da 
OCDE desde 1994 e, em 2007, foi convidado a um “engajamento ampliado” 

com vistas justamente a uma possível entrada na organização. 
“A solicitação brasileira segue-se à bem-sucedida execução do 

programa de trabalho que resultou do Acordo de Cooperação assinado entre o 
Brasil e a OCDE em 2015. Insere-se no marco dos esforços do governo 
brasileiro para consolidar o desenvolvimento sustentável e inclusivo, com a 

modernização da gestão e aproveitamento da larga experiência em políticas 
públicas comparadas da Organização”, afirmou o porta-voz. 

Segundo Parola, o Brasi já é considerado um “parceiro chave” da OCDE. 
Formada por 35 países, a organização se dedica ao desenvolvimento 
econômico das mais avançadas nações do mundo, embora já tenha, em sua 

composição, países emergentes como México, Chile e Turquia. O pleito 
brasileiro será analisado pelo conselho da OCDE. 

Desemprego fica em 13,6% no trimestre terminado em abril e atinge 14 
milhões 

31 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Na comparação com o trimestre terminado em março houve leva queda de 0,1 
ponto percentual. Em relação ao trimestre terminado em janeiro, outro método, 
houve leve alta de 1 ponto percentual. 

 
O desemprego ficou em 13,6% no trimestre de fevereiro a abril, segundo 

dados divulgados pesquisa Pnad Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísica (IBGE), nesta quarta-feira (31). De acordo com o 
levantamento, o contingente de desempregados ficou em 14 milhões. 

O IBGE usa diversas comparações. Na comparação com o trimestre 
terminado em março houve leva queda de 0,1 ponto percentual, quando a taxa 

ficou em 13,7%. Na comparação com o trimestre terminado em janeiro, quando 
ficou em 12,6%, outro método, houve leve alta de 1 ponto percentual. 

Segundo o IBGE, esta é a maior taxa de desocupação do trimestre 

terminado em abril desde 2012, quando foi de 7,8%. 
No primero trimestre deste ano, a taxa foi de 13,7% e atingiu 14,2 

milhões de pessoas. 
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10. Feiras 

 
26/05/2017 até 04/06/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 

Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 

 
30/05/2017 até 03/06/2017 – BAHIA FARM SHOW 
Setor: Agronegócio 

Local: Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
Cidade: Luis Eduardo Magalhães - BA 

 
31/05/2017 até 18/06/2017 – FENADOCE 
Setor: Multisetores 

Local: Centro de Eventos Fenadoce 
Cidade: Pelotas – RS 

31/05/2017 até 31/05/2017 – BRAZTOA NORDESTE 2017 
Setor: Turismo 
Local: Mar Hotel Recife 

Cidade: Recife – PE 

 
01/06/2017 até 04/06/2017 – REATECH 
Setor: Saúde 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Cidade: São Paulo – SP 

 
02/06/2017 até 18/06/2017 – FESTMALHAS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Palácio das Artes 

Cidade: Jacutinga – MG 

 
02/06/2017 até 03/06/2017 – EXPODIABETES 2017 
Setor: Saúde 
Local: Centro de Eventos do Ceará 

Cidade: Fortaleza - CE 

 
02/06/2017 até 04/06/2017 – FEIRA BEM CASADOS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês 

Cidade: Chapecó – SC 

 
03/06/2017 até 05/06/2017 – HAIRNOR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco-PE 

Cidade: Olinda – PE 
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05/06/2017 até 06/06/2017 – 3D INSIDE PRINTING CONFERENCE AND 
EXPO 

Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 

 
06/06/2017 até 08/06/2017 – BEEFEXPO 

Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 

 
06/06/2017 até 09/06/2017 – ECO BAHIA AMBIENTAL 

Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Universo Universidade 
Cidade: Salvador – BA 

 
06/06/2017 até 10/06/2017 – FEIMAFE 

Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 

 
06/06/2017 até 10/06/2017 – EXPOVINIS 2017 

Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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