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1. Crédito e Financiamento 

BNDES facilitará crédito a pequenas e médias empresas, diz presidente 
interino 

 

31 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O presidente interino do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Ricardo Ramos, declarou que a instituição tem 

trabalhado no aumento da transparência sobre o acesso às linhas de crédito 
voltadas para pequenas e médias empresas. Ele participou do Fórum de 

Investimentos Brasil 2017 hoje (31) na capital paulista. 
Ramos substitui Maria Silvia Bastos Marques, que deixou a presidência 

há cinco dias. O economista Paulo Rabello de Castro, indicado pelo presidente 

Michel Temer, ainda não assumiu o cargo. Segundo Ramos, o incentivo à 
pequena e média empresa está entre as três grandes áreas do BNDES, que 

incluem também infraestrutura e inovação. 
O banco disponibiliza na internet, de acordo com ele, as linhas de 

financiamento para as empresas de menor porte. “Numa tentativa de dar mais 

acesso ao crédito, dar mais transparência. A gente está com foco bastante 
preciso nesse público”, disse. “Assim, o próprio empresário consegue entender 

as possibilidades que ele tem”, completou. 
Riscos 
O presidente do BNDES defendeu que os riscos aos projetos estruturais, 

como construção e duplicação de estradas e implantação de metrô, fiquem 
mais claros. “O que acontecia é que todos os potenciais riscos não eram 

colocados antes da análise dos projetos e o banco começava a encontrar 
riscos. Isso atrapalhou o desenvolvimento dos projetos”, disse. 

Para ele, precisa ter regras mais claras para identificar os impasses para 

licenciamentos ambientais e embates com agências reguladoras. “Tudo isso 
está sendo trabalhado pelo governo”, disse ele. “É muito diferente um metrô e 

uma duplicação de estrada, são riscos diferentes. Tem que trazer players 
[atores] acostumados com os diferentes riscos”, declarou. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/bndes-facilitara-o-
acesso-de-pequenas-e-medias-empresas-diz-presidente-do 
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2. Tributos 

Congresso derruba veto de Temer a trecho de lei que muda regra de 

cobrança do ISS 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Com decisão, cobrança do tributo, que hoje é feita no município onde empresa 
está sediada, passará a ser realizada na cidade onde serviço é consumido. 
 

O Congresso Nacional derrubou nesta terça-feira (30), em sessão 
conjunta de deputados e senadores, o veto parcial do presidente Michel Temer 

a trecho de uma lei que muda as regras de cobrança do Imposto Sobre 
Serviços (ISS). 

Havia na pauta desta terça outros 17 vetos presidenciais a trechos de 

projetos, mas esses vetos não foram analisados por falta quórum. 
O veto sobre o ISS foi derrubado por 49 votos a 1, entre os senadores, e 

por 371 votos a 6, entre os deputados. 
A derrubada do veto teve o aval do Palácio do Planalto, que, mais cedo, 

divulgou nota em que explicava a mudança de posição "em face de 

reivindicação dos municípios brasileiros". 
Entenda 

O ISS é arrecadado pelas prefeituras. Atualmente, a cobrança é feita no 
município onde a empresa prestadora do serviço está sediada. 

Pelo texto aprovado pelo Congresso, a cobrança passa a ser feita no 

município onde o serviço é consumido, ou seja, no domicílio dos clientes de 
cartões de créditos e débito, leasing e de planos de saúde. 

A alteração é uma antiga reivindicação de prefeitos. 
Derrubada do veto 
Os vetos tinham sido aplicados porque, segundo manifestação do 

governo enviada ao Senado, o Planalto identificou "potencial perda de 
eficiência da arrecadação tributária". 

O Executivo também argumentou que a mudança geraria aumento de 
custos para as empresas que seriam, ao final, repassados ao consumidor. 

Diante da derrubada do veto, o governo pretende, a partir de agora, 

editar uma medida normativa para evitar eventuais danos à arrecadação. 
"Essa é uma pauta municipalista. Nesse diálogo com o presidente da 

República, mostramos que a derrubada desse veto não mexe em nada na 
União. Pelo contrário, vai beneficiar milhares de municípios", afirmou o líder do 
PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP). 

 
http://g1.globo.com/politica/noticia/congresso-derruba-veto-de-temer-a-trecho-

de-lei-que-muda-regra-de-cobranca-do-iss.ghtml 
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3. Comércio 

Dia da Liberdade de Impostos tem descontos no DF e em 11 estados  

 
01 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os brasileiros poderão adquirir hoje (1°) produtos e serviços com 

desconto de até 80%, referente ao valor dos impostos, em 11 estados e no 
Distrito Federal (DF). O Dia da Liberdade de Impostos, como é chamada a 
ação, é organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) e 

está em sua nona edição. 
Segundo a CDL, o Brasil ocupa o sétimo lugar entre os países onde a 

população mais trabalha para pagar impostos, com média de 151 dias em um 
ano. À frente dos brasileiros, com médias próximas, estão países com forte 
rede de proteção social como a Dinamarca (176 dias), Suécia (163 dias), 

Áustria (158 dias) e Noruega (157 dias). 
De acordo com Fabiana Lucas, coordenadora da CDL Jovem do Ceará, 

o objetivo da campanha não é criticar o pagamento de impostos e sim 
reivindicar um sistema simplificado e a conversão dos recursos arrecadados 
em benefícios para a população. “A mobilização que existe é para que a gente 

tenha esse imposto devolvido com os benefícios justos. Que isso seja revertido 
em segurança, escola. No Brasil, a gente paga mais impostos do que em 

muitos países desenvolvidos sem que a população tenha essa contrapartida”, 
afirma. 

Fabiana lembra que o sistema CDL é favorável à reforma tributária 

discutida na Câmara dos Deputados. “A gente tem uma agenda positiva, já, 
com o Congresso. Somos a favor da simplificação”. A Câmara instalou em 2015 

uma comissão especial para debater o assunto, por meio do estudo de projetos 
de lei já existentes e a formulação de novas sugestões. 

Reforma tributária 

A comissão, cujos trabalhos chegaram a ficar suspensos por seis meses 
em 2016, retomou os encontros em outubro do ano passado, mas não se reúne 

desde fevereiro deste ano. A expectativa é de que as discussões sejam 
retomadas em agosto. O relator da matéria, deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR), já adiantou, em entrevistas, alguns pontos que entrariam na 

reforma tributária. Um deles é a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), 
que unificaria outros tributos. 

O pesquisador da Universidade de Brasília (UnB) José Matias-Pereira, 
especialista na área de finanças públicas, afirma que uma reforma tributária no 
Brasil só será efetiva se houver mudanças estruturais. “O que precisamos 

discutir no Brasil são os impostos indiretos que a população paga consumindo, 
seja arroz, feijão, remédio ou transporte. Os países desenvolvidos avançam 

muito mais na cobrança de impostos diretos. Aqui, você tributa muito mais 
sobre o consumo e os impostos diretos você alivia. As pessoas de menor renda 
acabam sendo as mais oneradas”, afirma. 
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O pesquisador observa que ações como a promovida pela CDL são 
positivas, no sentido de chamar a atenção para os problemas do sistema 

tributário nacional. “De alguma forma, esses eventos acabam tendo um efeito 
didático para que a população reflita sobre a tributação. O problema da 
tributação no Brasil não é apenas ser muito elevada. O grande volume de 

recursos acaba sendo desperdiçado pela má gestão pública. É uma distorção”, 
comenta. 

Gasolina mais barata 
No Distrito Federal, o Dia da Liberdade de Impostos terá a venda 45 mil 

litros de gasolina a R$ 2,14 o litro. A promoção ocorrerá nas três unidades de 

uma rede de postos de gasolina: na Asa Norte, Asa Sul e Taguatinga. Os 
clientes poderão abastecer até 20 litros por veículo a partir das 6h30. 

Além disso, os consumidores terão a oportunidade de comprar por R$ 
37.319,38 um Peugeot 208, cujo preço de mercado é R$ 52.290. Para adquirir 
o carro, cedido por uma concessionária, os clientes deverão estar em um dos 

postos participantes acompanhando um painel, o impostômetro. Quando 
acabar o estoque de gasolina, o impostômetro será pausado, e o cliente que 

tiver dado o palpite mais próximo do placar final poderá compara o veículo pelo 
valor sem impostos. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/dia-da-liberdade-de-
impostos-tem-descontos-no-df-e-em-11-estados 
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4.  Serviços - Bancos 

Copom reduz juro para 10,25% ao ano e indica corte menor no futuro 

 

31 de Maio de 2017 
Fonte: G1 

 

Selic cai ao menor nível em três anos e meio e Brasil deixa liderança do 
ranking mundial de juros reais. Corte de 1 ponto percentual confirma previsão 

do mercado. 
 

Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta 

quarta-feira (31) reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, 
de 11,25% para 10,25% ao ano. Foi o sexto corte seguido na taxa. 

Com a decisão, o BC manteve o ritmo de redução verificado na reunião 

de abril. Em 10,25%, os juros recuam ao menor patamar desde o início de 
2014, ou seja, em três anos e meio. 

Antes da crise política gerada pela delação de executivos da J&F, 
empresa que controla o frigorífico JBS, e que levou o Supremo Tribunal Federal 
(STF) a autorizar a abertura de inquérito para investigar o presidente Michel 

Temer, parte do mercado financeiro apostava em um corte maior na Selic, de 
1,25 ponto percentual. 

Porém, após o início da nova crise política, os analistas ajustaram suas 
apostas e passaram a prever, em peso, uma redução menor, de 1 ponto 
percentual, o que se confirmou nesta quarta. 

A previsão do mercado financeiro é que a taxa básica de juros da 
economia continue a recuar nos próximos meses e chegue a 8,5% ao ano no 

final de 2017. 
BC indica corte menor no futuro 
Entretanto, o BC sinalizou que deve promover reduções menores de 

juros no futuro por conta do aumento das tensões políticas, incorporadas ao 
chamado "cenário básico". 

"Em função do cenário básico e do atual balanço de riscos, o Copom 
entende que uma redução moderada do ritmo de flexibilização monetária em 
relação ao ritmo adotado hoje deve se mostrar adequada em sua próxima 

reunião", informou o Banco Central, em nota. 
"Naturalmente, o ritmo de flexibilização continuará dependendo da 

evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis 
reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas 
de inflação", completa o documento. 

Ainda de acordo com o BC, o "aumento recente da incerteza associada 
à evolução do processo de reformas e ajustes necessários na economia 

brasileira dificulta a queda mais célere das estimativas da taxa de juros 
estrutural e as torna mais incertas. Essas estimativas continuarão a ser 
reavaliadas pelo Comitê ao longo do tempo". 
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Ranking de juros reais 
Com a redução de juros promovida pelo Copom nesta quarta-feira, o 

Brasil saiu da liderança do ranking mundial de juros reais (calculados com 
abatimento da inflação prevista para os próximos 12 meses), compilado pelo 
MoneYou e pela Infinity Asset Management. 

Com os juros básicos em 10,25% ao ano, a taxa real do Brasil soma 
4,30% ao ano, atrás da Rússia, com juros reais de 4,57% ao ano. Entretanto, o 

Brasil segue na frente dos demais países. 
Em terceiro lugar, está a Turquia, com uma taxa real de 3,63% ao ano. 

Nas 40 economias pesquisadas, a taxa média está negativa em 0,2% ao ano. 

A definição da taxa de juros pelo BC tem como foco o cumprimento da 
meta de inflação, definida todos os anos pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN). 
Normalmente, quando a inflação está em alta, o BC eleva a Selic na 

expectativa de que o encarecimento do crédito freie o consumo e, com isso, a 

inflação caia. Essa medida, porém, afeta a economia e gera desemprego. 
Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas 

predeterminadas pelo CMN, o BC reduz os juros. É o que está acontecendo 
agora. 

Em razão do fraco nível de atividade, a inflação está bem comportada. 

Nos primeiros quatro meses deste ano, segundo o IBGE, a inflação oficial 
(medida pelo IPCA) ficou em em 1,1%, menor índice para o período desde o 

início do Plano Real. Em doze meses, somou 4,08%, o menor valor em 10 
anos. 

Para 2017, o mercado financeiro prevê que a inflação deve ficar em 

3,95%, abaixo da meta de 4,5% fixada pelo CMN para este ano. A meta central 
de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. À época, o país sentia os 

efeitos da crise financeira internacional de forma mais intensa. 
Rendimento da poupança 
De acordo com cálculos da Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), mesmo com a redução dos 
juros para 10,25% ao ano, os fundos de investimento continuam mais atrativos 

e ganham da poupança na maioria das situações. 
A poupança continua atrativa somente para fundos com taxas de 

administração acima de 2%. Isso ocorre porque o rendimento dos fundos de 

renda fixa sobe junto com a Selic. Já o rendimento das cadernetas, quando a 
taxa de juros está acima de 8,5% ao ano, como atualmente, está limitado em 

6,17% ao ano mais a variação da Taxa Referencial (TR). 
Analistas avaliam que o Tesouro Direto, programa que permite que 

pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet, via banco ou corretora, 

sem necessidade de aplicar em um fundo de investimentos, também pode ser 
uma boa opção para os investidores. O programa tem atraído a atenção de 

aplicadores nos últimos anos. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/copom-mantem-ritmo-e-reduz-juros-para-

1025-ao-ano-na-6-queda-consecutiva.ghtml 
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Bancos anunciam redução de juros após corte na Selic 

31 de Maio de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Especialistas avaliam, no entanto, que impacto será pequeno sobre empréstimos e 
financiamentos 
 

Os grandes bancos anunciaram, imediatamente após a divulgação da decisão 
do Comitê de Política Monetária (Copom), repasse integral do corte de 1 ponto 
porcentual na Selic para os juros cobrados em linhas de crédito para pessoa física e 
empresas. Trata-se da quarta redução consecutiva que essas instituições promovem, 
em linha com a política monetária do Banco Central de corte dos juros. 

No Banco do Brasil, a redução impacta positivamente o segmento de pequenas 
e médias empresas, com corte de juros no cheque especial, capital de giro e 
recebíveis. Já na pessoa física, o destaque é a diminuição das taxas na linha de 
parcelamento do cartão de crédito, cujo juro mínimo passa de 1,91% ao mês para 
1,83% ao mês. As taxas valem a partir de amanhã, 1º de junho. 

O Bradesco também vai disponibilizar as novas taxas nesta quinta-feira. Com 
isso, a taxa mínima de cheque especial cairá de 9,57% para 9,49% ao mês. Já a taxa 
mínima de juros de crédito pessoal será reduzida de 1,75% para 1,67% ao mês. Para 
as empresas, além do repasse integral da queda da Selic nas carteiras de desconto, 
as linhas de conta garantida, capital de giro e cheque especial também serão 
reduzidas, de acordo com o Bradesco. 

"A queda da taxa básica de juros, resultado da baixa consistente da inflação e 
da maior confiança gerada pelas reformas, permite que continuemos a reduzir a taxa 
de juros para nossos clientes", destaca Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, 
em nota à imprensa. 

A instituição cortará os juros nas taxas do empréstimo pessoal, cheque 
especial, parcelamento de cheque especial e financiamento de veículos no caso do 
crédito a indivíduos. Para as micro e pequenas empresas, o repasse será para as 
taxas do capital de giro. No Itaú, as novas taxas passam a valer a partir do dia 7 de 
junho.  

Segundo Joelson Sampaio, professor de economia da Fecap, o impacto nas 
operações de crédito será pequeno porque, quando o banco vai oferecer crédito, ele 
observa outras variáveis além da Selic, como a taxa de inadimplência, o nível de 
desemprego e a confiança da empresário e da indústria. 

Ele explica que a crise política afeta indiretamente a redução do spread, 
diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que eles cobram 
ao conceder um empréstimo, porque o que é levado em conta é a incerteza quanto a 
economia e o risco de levar calote e o risco. 

Para Sampaio, nesse cenário, em que a economia dava sinais de melhora e 
tomou um susto com a delação da JBS, o natural é que os bancos reduzam as taxas 
numa velocidade ainda menor. Com isso, vai demorar ainda mais para o efeito da 
Selic chegar nos consumidores. 

Michael Viriato, coordenador do laboratório de finanças do Insper, explica que a 
ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada na próxima 
semana, dará norte para o mercado de como se comportar depois do balde de água 
fria jogado com a delação da JBS. 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-anunciam-reducao-de-
juros-apos-corte-na-selic,70001820997 
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5.  Serviços – Meios de Pagamento 

Senado aprova MP que permite preços diferentes para cada forma de 

pagamento 

 
31 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Segundo o governo federal, objetivo é aumentar a produtividade no País, uma 
vez que a diferenciação de preços estimula queda no valor médio dos produtos 
 

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 31, a medida 
provisória (MP) que permite que comerciantes façam um preço diferente para 

cada forma de pagamento, como dinheiro, cartão de crédito ou débito. A 
matéria vai à sanção presidencial. 

A MP faz parte de um pacote de medidas microeconômicas do governo 

federal para aumentar a produtividade do País. Segundo o Executivo, a 
diferenciação de preços beneficia empresas e consumidores e estimula queda 

no valor médio dos produtos. 
A proposta também obriga o fornecedor a informar, em local visível ao 

consumidor, os descontos oferecidos em função do meio e do prazo de 

pagamento. Se ele não cumprir a determinação, ficará sujeito a multas 
previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Apesar de proibida em lei, a prática já era adotada por muitos 
comerciantes, que ofereciam descontos para quem pagasse com dinheiro. 
Com a diferenciação na cobrança, eles buscavam evitar as taxas cobradas 

pelos cartões e a demora para receber o dinheiro. A proposta não obriga a 
diferenciação de preços, somente oferece essa possibilidade ao comércio. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,senado-aprova-mp-que-
permite-precos-diferentes-para-cada-forma-de-pagamento,70001821249 

 
 

Voltar ao índice 
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6.  Serviços – Transporte Aéreo 

Aéreas passam a vender passagem sem direito a bagagem 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Empresas ainda não têm mecanismo para que possam cobrar por mala de mão 

que exceda o limite e tenha de ser despachada 
 

Apesar de começarem a vender neste mês passagens sem despacho de 

bagagem, as empresas aéreas ainda não têm um mecanismo para cobrar a 
mala de mão que exceder o limite permitido do passageiro que chegar com ela 

ao portão de embarque. Na prática, isso permitirá que o viajante despache sem 
pagar. 

Com as alterações de regulamentação feitas pela Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac), desde 14 de março o passageiro tem direito de levar a 
bordo uma mala de mão com até 10 kg – antes, o limite era 5 kg. Até ontem, 

porém, nenhuma companhia cobrava pelo despache. A partir de hoje, a Azul 
venderá tarifas com pelo menos R$ 30 de desconto para quem optar por viajar 
apenas com uma unidade de mão. A Gol passa a fazer o mesmo no dia 20. A 

Latam pretende começar a cobrar até o fim deste mês, mas ainda não definiu 
uma data, e a Avianca não tem previsão. 

‘Olhômetro’. O passageiro que fizer check-in pessoalmente no balcão da 
companhia deverá ter o tamanho de sua bagagem de mão conferido, como já 
ocorre atualmente. Aquele que fizer o check-in pela internet e optar por não 

despachar, entretanto, só terá a mala de mão inspecionada no portão de 
embarque. Azul fará essa fiscalização no “olhômetro”. Caso o funcionário ache 

que a unidade excede os limites, pedirá para que ela seja colocada no 
bagageiro do avião. Por enquanto, porém, não há previsão de cobrar por essa 
mala despachada. 

A assessoria de imprensa da Azul informou que a intenção é, nos 
primeiros meses, analisar como a operação vai ocorrer e se serão necessárias 

modificações. A empresa destacou que poucos clientes deverão aderir às 
tarifas sem bagagem agora, já que esse tipo de passagem, por enquanto, 
estará disponível em apenas 15 de suas 215 rotas. 

A Gol também não deverá cobrar pela bagagem de mão que extrapolar 
as medidas máximas caso o passageiro chegue com ela no embarque. Os 

funcionários utilizarão “gabaritos” para conferir as dimensões das malas e vão 
encaminhá-las ao bagageiro se necessário. A companhia destacou, porém, que 
agentes que circulam pelos aeroportos ajudarão na fiscalização. 

Nas áreas de raio X dos terminais de embarque também não haverá 
fiscalização de tamanho, já que os profissionais que atuam nessa zona são 

contratados pelos aeroportos. O diretor de operações do Aeroporto de 
Guarulhos, Miguel Dau, se diz preocupado com as alterações por acreditar que 
elas possam atrasar voos. Segundo Dau, as empresas calculam o volume de 

combustível necessário de acordo com o peso das aeronaves. Ele acredita que 
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poderão aparecer passageiros com bagagens maiores que as declaradas e 
que elas precisarão ser despachadas de última hora, exigindo um novo 

balanceamento da aeronave. 
No aeroporto de Viracopos, em Campinas, principal base da Azul, 

entretanto, um alto funcionário afirmou não haver inquietações com a 

possibilidade de atrasos em decorrência da alteração do peso das aeronaves. 
A Azul afirma que as empresas trabalham com margens suficientes para que o 

balanceamento não tenha de ser refeito. Segundo a regulamentação 
internacional, aviões como um Boeing 737 têm de operar com uma margem de 
300 kg. 

Outros países. Em outros países onde já são comercializadas 
passagens que não dão direito a bagagem, também não costuma haver 

conferência de tamanho das unidades no portão de embarque. O diretor de 
operações do aeroporto de Guarulhos, entretanto, diz que os brasileiros têm 
costumes diferentes e gostam de levar mais malas. Historicamente, a 

regulamentação brasileira sempre permitiu maiores volumes de bagagem. 
Enquanto no Brasil, em voos internacionais, o passageiro tinha direito a duas 

malas de 32 kg cada uma, no exterior, essas unidades são limitadas a 23 kg. 
A cobrança por bagagem era demanda antiga das aéreas, que afirmam 

que a modificação permitirá tarifas mais baratas. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,aereas-passam-a-vender-

passagem-sem-direito-a-bagagem,70001821379 
 

 

Voltar ao índice  
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7.  Bem-Estar do Consumidor 

PIB do Brasil cresce 1% no 1º trimestre de 2017, após 8 quedas seguidas 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Agropecuária foi o destaque na primeira alta da economia em 2 anos. Tecnicamente, 
resultado positivo tira o país da recessão. 
 

A economia brasileira voltou a crescer após oito trimestres seguidos de queda. 
Nos três primeiros meses de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,0% em 
relação ao 4º trimestre do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira 
(1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2016, a economia 
"encolheu" 3,6% – confirmando a pior recessão da história do país. 

Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 1,595 trilhão no primeiro trimestre. 
A agropecuária registrou a maior expansão em mais de 20 anos e foi destaque 

entre os setores da oferta calculados pelo IBGE, com salto de 13,4% em relação ao 
trimestre imediatamente anterior. A safra recorde de grãos ajudou a impulsionar o 
resultado. Foi o maior crescimento desde o 4º trimestre de 1996. 

Em seguida, a indústria subiu 0,9% após dois trimestre de queda, enquanto o 
setor de serviços não teve variação. 

Do lado da demanda, todos os componentes do PIB apresentaram queda na 
mesma base de comparação. O consumo das famílias recuou 0,1%, enquanto os 
gastos do governo caíram 0,6%, e a Formação Bruta de Capital Fixo (investimentos) 
encolheu 1,6%. 

Leia mais: Brasileiros ainda sentem sinais da crise e esperam melhora da 
economia 

Nos quatro últimos trimestres terminados em março, o PIB acumulou queda de 
2,3% em relação aos quatro períodos imediatamente anteriores. Esta taxa resultou da 
contração de 2,1% do Valor Adicionado (VA) a preços básicos e do recuo de 4,1% nos 
Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. 

Comparação com o ano anterior 
Em relação ao 1º trimestre do ano anterior, o PIB caiu 0,4%, o 12º resultado 

negativo seguido. Também nesta base de comparação, a agropecuária se destacou 
com alta de 15,2% na geração de Valor Adicionado, mas a indústria sofreu queda de 
1,1% e serviços recuou 1,7%. 

Pelo oitavo trimestre seguido, todos os componentes da demanda interna 
apresentaram resultado negativo na comparação com igual período de 2016. No 
primeiro trimestre de 2017, a Despesa de Consumo das Famílias caiu 1,9%. 

A taxa de investimentos ficou em 15,6% do PIB. De acordo com Claudia 
Dionísio, gerente de Contas Trimestrais do IBGE, esta foi a menor taxa para o 1º 
trimestre registrada em toda a série histórica, com início em 1996. Antes, a menor taxa 
foi registrada no 1º trimestre do ano passado, quando foi de 16,8%. 

Já a taxa de poupança foi de 15,7% no primeiro trimestre, frente a 13,9% no 
mesmo trimestre do ano anterior. 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/pib-do-brasil-cresce-10-no-1-trimestre-de-
2017.ghtml 
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Confiança do consumidor recua 2,7% em maio, diz CNI 

 

31 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 

A confiança dos brasileiros voltou a cair. O Índice Nacional de 
Expectativa do Consumidor (Inec), que sintetiza o sentimento dos brasileiros 

em relação à expectativa econômica, registrou 100,6 pontos em maio, um 
recuo de 2,7% frente a abril. 

O indicador está ainda 4,4% menor do que o registrado no mesmo mês 

do ano anterior. Desde maio de 2016, não havia queda na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior. Quanto menor o índice, mais pessimista é a 

avaliação dos consumidores. As informações são da pesquisa divulgada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada hoje (31). 

De acordo com o levantamento, a queda da confiança do consumidor 

para um nível inferior ao de maio do ano passado aumenta a preocupação 
sobre a evolução da demanda de consumo para os próximos meses e, 

consequentemente, para a atividade econômica. Além disso, o Inec, que em 
maio ficou 7,3% abaixo da média histórica, vem alternando crescimentos e 
quedas desde o início do ano. No entanto, os dois últimos recuos, de março e 

maio, foram mais fortes que as duas últimas altas no indicador, ocorridas em 
fevereiro e abril, segundo a CNI, 

Na comparação com abril, a maioria dos componentes do Inec assinalou 
queda em maio, com exceção do índice de compras de maior valor, que 
cresceu 3,1% no período. Os recuos mais expressivos foram em relação aos 

índices de endividamento, com retração de 6,3% em maio ante abril, e a 
expectativa sobre a própria renda, que caiu 5,9% no período. Isso significa que 

os brasileiros estão mais endividados e mais pessimistas em relação à 
evolução da renda, informou a CNI. 

O índice de expectativas sobre a inflação teve queda de 4,4% em maio 

frente abril, sinalizando pessimismo em relação à evolução dos preços. O 
indicador de perspectivas sobre o desemprego recuou 3,4% no período, 

indicando que os brasileiros estão pessimistas sobre o mercado de trabalho. 
Além disso, o índice sobre situação financeira retraiu 3,5%, mostrando piora 
nas finanças pessoais em maio, na comparação com os últimos três meses. 

O Inec também antecipa tendências de consumo. Consumidores com 
perspectivas positivas em relação ao emprego e à situação financeira tendem a 

comprar mais, o que contribui para a retomada da atividade econômica. 
A pesquisa, feita em parceria com o Ibope Inteligência, ouviu 2.002 

pessoas em 142 municípios entre os dias 18 e 22 de maio. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/cni-confianca-do-

consumidor-recua-27-em-maio-diz-pesquisa-da-cni 
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8. Emprego 

Os setores que desafiam o pessimismo e estão contratando 

 
31 de Maio de 2017 

Fonte: BBC Brasil 
 
Procurar boas notícias quando o assunto é emprego não é atualmente tarefa fácil no 
Brasil. A pior recessão em quase 70 anos continua gerando recordes no desemprego, 
que fechou o trimestre encerrado em abril em 13,6%, ou 14 milhões de pessoas, 
segundo dados do IBGE. 
 

Há, no entanto, setores da economia que parecem desafiar o pessimismo. Seja 
por terem sofrido um impacto menor da crise ou pela recuperação mais rápida, são 
áreas que estão contratando de maneira consistente. 

Empresas de tecnologia ou prestação de serviços nessa área, por exemplo, 
aumentaram as contratações em 20% nos primeiros quatro meses de 2017 ante o 
mesmo período do ano anterior, nas contas da Page Personnel, multinacional de 
recrutamento e suporte à gestão. 

O setor enfrenta até dificuldade para preencher vagas, segundo Ricardo Haag, 
diretor-executivo da Page Personnel no Brasil. "E essa diferença entre vagas e 
candidatos ainda é enorme." 

No final de março deste ano, havia 817 vagas de emprego abertas em 233 
start-ups (empresas focadas em inovação e em modelo de negócios para crescimento 
rápido) nas principais cidades do país, segundo levantamento da escola de tecnologia 
Gama Academy. 

As empresas que concentram as vagas no levantamento da escola são marcas 
consolidadas no mundo online, como 99 Taxis, Uber, Netshoes e Facebook. 

A varejista online de moda feminina Amaro, por exemplo, passou de 120 para 
250 funcionários e tem cerca de 30 vagas abertas, para profissionais de perfis 
variados, como engenheiros de tecnologia, especialistas em marketing, recepcionistas 
e modelistas. 

A jornalista Fernanda Jacob, de 27 anos, trabalhou por quatro anos como 
repórter de revista em São Paulo, e passou a integrar a equipe de conteúdo da Amaro 
em abril. 

Ela diz que a má situação das empresas tradicionais de comunicação pesou 
em sua decisão pela mudança - o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, por 
exemplo, fez 2.844 homologações de demissões de 2014 a 2016. Os dados são de 
jornalistas que tinham no mínimo um ano de contrato - a homologação pelo sindicato 
não é obrigatória com menos de um ano. 

"Aqui (no novo emprego) o cenário é totalmente diferente. O que mais queria 
era poder construir um caminho, ter uma perspectiva maior de crescimento profissional 
quanto salarial. Os planos e metas são muito concretos aqui, o que permite uma 
ascensão na empresa mais rápida e palpável", diz a jornalista. 

Presidente da Amaro, o suíço Dominique Schweingruber diz que criatividade, 
persistência e disciplina estão entre as características buscadas pela empresa. "Os 
melhores profissionais que temos aqui possuem essa abordagem de não esperar 
ordens para agir, ter ideias, propor inovações", acrescenta.  

Indústria farmacêutica 
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Outro ramo da economia que tem mantido o fôlego é a indústria farmacêutica, 
que se beneficia do fato de produzir bens de primeira necessidade e de difícil 
substituição. 

O setor abriu 15% mais vagas e fez 13% mais contratações de janeiro a abril 
deste ano do que no mesmo período de 2016, segundo a Page Personnel. 

"O setor, de fato, foi afetado mais lentamente pelos impactos no cenário 
econômico. Temos crescido na casa de dois dígitos (por ano) nos últimos anos, 
seguimos na liderança do mercado brasileiro e a nossa projeção é evoluir 20% em 
faturamento", afirmou João Dornellas, vice-presidente de pessoas e gestão da 
brasileira EMS. 

A farmacêutica está contratando, em média, 80 novos funcionários por mês, 
com foco atual na área comercial - profissionais técnicos e de gestão também estão no 
alvo. O centro de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, teve 20% da sua força de 
trabalho de 400 pessoas contratada em 2016.  

A EMS também abriu neste ano uma fábrica em Brasília e acabou de contratar 
17 trainees. "Buscamos e valorizamos profissionais empreendedores que queiram 
crescer conosco", diz o vice-presidente Dornellas. 

Outros setores 
Números mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, reforçam a situação mais confortável 
da indústria química e farmacêutica dentro da crise.  

O saldo de vagas criadas no setor entre janeiro e abril deste ano, já com ajuste 
sazonal, fechou positivo em 10.357 empregos.  

Outros setores com resultados positivos significativos foram indústria calçadista 
(19.336 contratações líquidas), têxtil e vestuário (16.333) e serviços médicos e 
odontológicos (15.277).  

O setor de serviços como um todo, maior empregador da economia brasileira, 
encerrou o primeiro quadrimestre com saldo positivo de 55.703 vagas, após registrar 
em 2016 o pior ano da história no mercado de trabalho formal, com eliminação de 390 
mil postos de trabalho. 

Sobre carreiras específicas, os destaques nesta fase de primeiros sinais de 
recuperação da economia são as área financeira (ramos como tesouraria, 
contabilidade e tributos) e comercial, afirma Ricardo Haag, da Page Personnel. A 
empresa de recrutamento identificou aumento de 18% nas vagas na área comercial no 
primeiro quadrimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2016. 

Em situação diferente dos ramos que demonstram certo fôlego na crise estão 
as indústrias pesada, de maquinário e automobilística, que demandam altos 
investimentos e possuem produtos de valor alto e venda mais lenta. As boas notícias 
nessas áreas ainda devem demorar, segundo profissionais consultados pela BBC 
Brasil. 
 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-40006164 
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Recuperação na indústria freia desemprego no País, diz economista 

 

31 de Maio de 2017 
Fonte: Estadão 

 

Aumento nas exportações, substituição de produtos importados por nacionais e 
por itens mais baratos impactaram positivamente 

 
A estabilização na taxa de desocupação na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) ocorreu basicamente pela 

recuperação da indústria, segundo o economista Fabio Silveira, sócio e diretor 
da MacroSector.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgados nesta quarta-feira, 28, mostram quem a taxa de desocupação ficou 
em 13,6% no trimestre encerrado em abril, ante de 13,7% no período 

encerrado em março. Já os dados do Ministério do Trabalho, divulgados este 
mês, apontam uma estabilidade no saldo de empregos em 2017. 

"A taxa de desocupação e numero de desocupados só não são maiores 
porque indústria de certa forma começa a reagir em alguns setores, em função 
do aumento da exportação, da substituição de produtos importados e da 

substituição por bens mais baratos para atender mercado mais empobrecido", 
disse Silveira. "Mas ajuste continuará, com cortes nos segmentos de serviços e 

varejo", completou. 
Segundo Silveira, a recuperação da economia é tímida, só deve se 

consolidar em 2018 e depende dos efeitos da crise política sobre a economia.  

"As incertezas política e econômica ainda freiam crédito e 
investimentos", afirmou. Para o economista, o processo de recuperação passa, 

necessariamente, pela a aprovação das reformas e pela troca no comando do 
País. 

"O presidente (Michel Temer) não pode insistir em ficar no comando do 

País, porque não tem capacidade mais de conduzir reformas. É importante ter 
o desfecho com a substituição dela por conjunto de forças que garanta a 

entrada em 2018 com um grau de turbulência menor e não aborte essa 
tentativa de retomada", concluiu. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,recuperacao-na-industria-freia-
desemprego-no-pais-diz-economista,70001820528 
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9.  Curtas 

IPC-S de 31 de maio de 2017 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O IPC-S de 31 de maio de 2017 apresentou variação de 0,52%, 0,17 ponto 
percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 2,14%, no ano e, 4,05%, nos últimos 12 meses.  

Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Habitação (0,93% para 1,71%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 5,78% 
para 10,88%. 

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Transportes (-0,15% para 0,08%), Educação, Leitura e Recreação (-0,25% para -
0,08%) e Despesas Diversas (0,26% para 0,48%). Nestas classes de despesa, vale 
destacar o comportamento dos itens: gasolina (-0,67% para 0,01%), excursão e tour (-
1,39% para -0,83%) e tarifa postal (3,97% para 6,32%), respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Alimentação (-0,11% para -0,26%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,90% para 0,75%), Comunicação (0,75% para 0,28%) e 
Vestuário (0,72% para 0,70%) apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. 
Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: hortaliças e 
legumes (-0,53% para -2,49%), medicamentos em geral (1,96% para 1,06%), tarifa de 
telefone móvel (0,60% para 0,32%) e camisa masculina (1,05% para 0,73%), 
respectivamente. 

Ibevar: índice de preços do varejo na internet cede 0,16% em abril 

 
31 de Maio de 2017 

Fonte: R7 
 

O índice que mede a variação dos preços no varejo online recuou 0,16% em 
abril, após subir 1,05% em março, informaram o Instituto Brasileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) e o Programa de Administração de Varejo 
(Provar). Em 12 meses até abril, a deflação ficou em 0,82%, de 0,79% aferida até 
março. No acumulado de janeiro até o mês passado, o índice apontou queda de 
0,50%, mais acentuada que o recuo de 0,35% até o terceiro mês deste ano. 

Por segmentos, houve deflação nos preços de Eletrodomésticos (-0,51%); 
Informática (-2,29%); Brinquedos (-2,32%); Livros (-2,93%); e Medicamentos (-8,46%). 
Nas demais cinco categorias analisadas, os preços avançaram: Telefonia e Celulares 
(0,29%); CD's e DVD's (0,47%); Eletroeletrônico (5,52%); Perfumes e Cosméticos 
(10,43%); e Cine e Foto (15,02%). 
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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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