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1. Tributos 

Brasileiro já pagou quase R$ 917 bilhões em impostos em 2017 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Em 2017, os brasileiros trabalharam até esta quinta-feira (1º) só para 
pagar impostos. Segundo a estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem 
(CDL Jovem), mais de 40% do rendimento médio do brasileiro é utilizado para 

pagamento de impostos e tributos, o que corresponde a 153 dias de trabalho 
(de 1º de janeiro até hoje). 

“É um dos percentuais mais altos do mundo, no patamar de países como 
Noruega, Dinamarca e Itália, que têm uma carga tributária muito alta, mas a 
contrapartida do Estado em forma de serviços para a população é muito 

melhor”, disse o coordenador da campanha Dia da Liberdade de Impostos 
(DLI) e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) do 

Distrito Federal, Raphael Paganini. 
“Não é por falta de dinheiro que os serviços não estão sendo prestados 

de uma maneira adequada no Brasil”, ressaltou. 

Esta é a 9ª edição da campanha comandada pela entidade para 
conscientizar a população sobre a alta carga de impostos no Brasil e apoiar a 

simplificação tributária, e simboliza a data em que o trabalhador deixa de 
trabalhar apenas para quitar os tributos com os governos federal e locais. 

“Quando começamos a campanha ela acontecia no meio do mês de 

maio. Conforme o tempo foi passando, infelizmente, a carga tributária foi 
aumentando e o brasileiro teve que trabalhar mais dias para arcar com tudo”, 

disse Paganini. 
Sem impostos 
Hoje (1º), o comércio varejista oferecerá produtos livres de impostos em 

estabelecimentos de 12 estados e do Distrito Federal. 
Em Brasília, os postos de gasolina Jarjour de Taguatinga, da Asa Sul e 

Asa Norte oferecem 45 mil litros de gasolina a R$ 2,14 (com redução de quase 
40%) e a concessionária Champion oferece um carro Peugeot 208 Active por 
R$ 37.319, 38 (menos 28%). Os descontos equivalem ao valor dos impostos 

embutidos nos produtos. 
Edmar Vieira trabalha com serviços gerais e desde as 5h30 estava na 

fila do posto Jarjour na Asa Norte para abastecer. Por volta das 10h, ele 
conseguiu ser atendido. Para ele, essa data é interessante para saber quanto 
os brasileiros estão pagando de impostos. 

“A gente sempre é lesado, tudo que vai comprar tem impostos. Além do 
proprietário do posto pagar o imposto dele, a gente ainda paga em cima do 

imposto dele. É um absurdo mesmo”, disse. 
A estudante Ana Paula Sanches também chegou no fim da madrugada 

para abastecer o tanque com o combustível sem tributos e também como 

forma de protesto. 
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“O Brasil é um país muito rico, tem riquezas minerais e naturais, tem 
pessoas muito boas, mas não é bem aproveitado. Se tivéssemos o retorno 

desse dinheiro a gente pagava feliz. Mas não tem”, disse. 
A CDL Jovem defende a simplificação dos impostos e tributos. “Diminuir 

os impostos beneficiaria não só os empresários que poderiam ofertar seus 

produtos por um custo menor, mas o próprio consumidor poderia consumir 
mais produtos e de melhor qualidade”, disse Paganini. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/brasileiro-ja-pagou-
quase-r-917-bilhoes-em-impostos-em-2017 

 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

E-Commerce cresce em abril e varejo dá sinais de retomada 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: Portal NOVAREJO 
 
Relatório da Mastercard que mede desempenho confirma crescimento de e-commerce 
e prevê melhoria do varejo nos próximos meses 
 

As vendas de e-commerce aumentaram 29% em abril em relação ao mesmo 
mês no ano passado. O crescimento constante das vendas pela internet foi 
comemorado pelo mercado, que neste ano contou com menos dias úteis no mês em 
relação a 2016. 

As informações fazem parte do relatório SpendingPulse, feito pela Mastercard, 
que mede o desempenho do varejo. 

Segundo o relatório, o e-commerce foi impulsionado no mês pela venda de 
eletrônicos, hobby & livraria e móveis, que tiveram indicadores acima do canal de 
distribuição. 

Os itens de vestuário e artigos farmacêuticos ficaram abaixo do crescimento, 
mas o resultado ainda foi superior ao comparado ao varejo em geral. 

Mercado em recuperação 
De modo geral, as vendas do varejo em abril apresentaram leves sinais de 

recuperação, apesar da queda de 0,2% no mês em relação ao ano passado. 
Isso porque, segundo o estudo, o varejo vinha de uma situação complicada 

com a queda de 1,4% no primeiro trimestre do ano e 4,6% no último trimestre de 2016. 
Segundo a pesquisa, em abril, setores como supermercados, vestuários e 

artigos de uso pessoal e doméstico cresceram acima do indicador. 
Já a venda de móveis, eletrodomésticos, combustíveis, artigos farmacêuticos, 

materiais de construção e restaurantes apresentaram resultados abaixo das vendas 
totais. 

A expectativa para o mercado, no entanto, é de melhoras nos próximos meses. 
É o que defende Kamalesh Rao, diretor de pesquisa econômica da Mastercard 
Advisors. 

“O ambiente econômico ainda se mantém desafiador, com o aumento da taxa 
de desemprego e deterioração da massa salarial. Mesmo assim, a confiança do 
consumidor continua crescendo em abril em relação ao mês anterior”, diz. 

Regiões 
As regiões Sul e Sudeste foram as que mais venderam no varejo em abril deste 

ano, com 1,7% e 1,6% respectivamente. O Nordeste, que fechou com -0,1%, também 
apresentou vendas acima em relação ao ano passado. 

O Norte e Centro-Oeste do Brasil, no entanto, ficaram abaixo do registrado pelo 
varejo. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/06/01/e-commerce-cresce-varejo-retomada/ 

 

 
Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Supermercados 

Vendas reais dos supermercados crescem 6,27% em abril, diz Abras 

 
31 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
No resultado acumulado do ano o crescimento nominal é de 5,25% 

 
As vendas dos supermercados brasileiros cresceram 6,27% em termos 

reais em abril deste ano na comparação com o mesmo mês de 2016, de 

acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No acumulado 
dos primeiros quatro meses do ano, o setor acumula crescimento real de 0,5% 

nas vendas. 
Na comparação com março, as vendas de abril subiram 4,06%. Todos os 

valores foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). 
Em termos nominais, a alta nas vendas em abril foi de 10,65% na 

comparação com o mesmo mês de 2016. Já o resultado acumulado do ano é 
de crescimento nominal de 5,25% ante 2016. 

Em nota, a Abras considerou que o crescimento nas vendas era 

esperado no mês devido a um efeito de calendário. As vendas de Páscoa este 
ano se concentraram em abril enquanto, em 2016, o evento ocorreu em março. 

O presidente da entidade, João Sanzovo Neto, avaliou ainda que os 
dados do acumulado do ano indicam "leve sinal de crescimento". Ele 
considerou que o recuo da inflação favorece o setor, em razão do aumento do 

poder de compra das famílias, mas ponderou que a instabilidade política e o 
desemprego ainda pesam negativamente. 

Cesta 
O preço da cesta de itens básicos nos supermercados brasileiros subiu 

0,99% em abril na comparação com março deste ano, de acordo com a 

Abrasmercado, cesta composta por 35 produtos de largo consumo pesquisada 
pela GfK e analisada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Abras. 

O preço total da cesta saiu de R$ 465,55 em março para R$ 470,16 em 
abril. Já na comparação com março de 2016 o preço subiu 1,05%. 

Entre as maiores altas do mês passado estão itens como tomate, cujo 

preço aumentou 40,66% ante o mês anterior; batata, aumento de 31,74%; e 
farinha de mandioca, com alta de 8,12%. Já as maiores quedas foram 

encabeçadas por óleo de soja, cujo preço recuou 6,99%; desinfetante, queda 
de 3,20%; e feijão, retração de 3,18%. 
 

http://www.dci.com.br/comercio/vendas-reais-dos-supermercados-crescem-
6,27--em-abril,-diz-abras-id628798.html 

 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/vendas-reais-dos-supermercados-crescem-6,27--em-abril,-diz-abras-id628798.html
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-reais-dos-supermercados-crescem-6,27--em-abril,-diz-abras-id628798.html
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4. Comércio - Varejo 

Saques das contas inativas do FGTS injetaram R$ 2,65 bilhões no varejo, diz 
CNC 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Vestuário e calçados e materiais de construção foram os setores mais impactados. 
 

Os recursos sacados das contas inativas do FGTS resultaram em um impacto 
positivo de R$ 2,65 bilhões nas vendas do comércio varejista brasileiro em março, 
segundo estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). 

Vestuário e calçados foi o ramo do varejo mais impactado com R$ 1,19 bilhão. 
Em seguida aparecem: materiais de construção (R$ 594,4 milhões), móveis e 
eletrodomésticos (R$ 530,2 milhões) e farmácias, perfumarias e cosméticos (R$ 337 
milhões). O valor movimentado pelos quatro segmentos corresponde a 48% dos R$ 
5,5 bilhões que foram sacados em março (de acordo com a Caixa Econômica 
Federal), a 6,2% das vendas mensais desses segmentos e a mais da metade (54%) 
do faturamento desses setores em um dia de vendas. 

"Apesar de ter contribuído consideravelmente para o aumento no volume de 
vendas, não se pode atribuir unicamente ao fator FGTS a recuperação parcial do 
comércio ao longo de 2017. As quedas sucessivas dos preços médios praticados por 
alguns segmentos do varejo e o recuo no valor das prestações nas operações de 
crédito voltadas para pessoas físicas também favoreceram o processo", afirma Fabio 
Bentes, economista da CNC. 

Empréstimos e financiamentos mais baratos 
O recuo no valor médio das prestações de empréstimos e financiamentos 

contraídos pelos consumidores também contribuiu para a reação das vendas nos 
segmentos que dependem das condições de financiamento de médio prazo. 

De acordo com a CNC, considerando-se a taxa e os prazos médios vigentes 
das operações com recursos destinados às pessoas físicas, o valor médio dos 
empréstimos e financiamentos teve recuo real de 5% nos últimos 12 meses. Dessa 
forma, o mês de março teve o maior avanço mensal da série histórica (iniciada em 
2011) na concessão mensal de crédito com recursos livres às pessoas físicas (+6,5%). 
Os dados são do Banco Central e eliminam os fatores com ajustes sazonais. 

"Apesar de as evoluções dos preços médios praticados no varejo, bem como o 
resgate parcial das condições de crédito e a liberação de recursos das contas inativas 
do FGTS, terem contribuído para a recuperação do varejo brasileiro, eles não serão 
suficientes para reverter a crise que se estabeleceu no país desde 2014. A reação 
mais contundente do mercado de trabalho nos próximos meses é ainda de extrema 
importância", complementa o economista da CNC Fabio Bentes. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/saques-das-contas-inativas-do-fgts-injetaram-r-
265-bilhoes-no-varejo-diz-cnc.ghtml 

 
 

Voltar ao índice 
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5. Comércio – Venda direta 

Vendas diretas já são 42% dos negócios das montadoras 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
A indústria automobilística viu, com certo alívio, a virada de mais de três 

anos seguidos de resultados negativos nas vendas acumuladas para dados 
positivos. De janeiro a maio os negócios cresceram 1,6% em relação ao 
mesmo período de 2016, somando 824,5 mil unidades. 

A última vez que o setor havia registrado alta das vendas no acumulado 
anual tinha sido no primeiro bimestre de 2014 em relação a 2013. A volta a 

números positivos é resultado das vendas em maio, o melhor mês do ano, com 
195,6 mil unidades, 16,8% a mais na comparação com um ano atrás e 24,6% 
melhor que em abril passado, que teve menos dias úteis. 

O problema, contudo, é que o mercado continua ancorado nas vendas 
diretas, feita pelas fábricas a frotistas e locadoras, sempre com elevados 

descontos. No mês passado, segundo a Fenabrave (associação dos 
revendedores), as vendas especiais de automóveis e comerciais tiveram 
participação de 42,15% nos emplacamentos, uma das mais altas nos últimos 

anos. 
Significa que apenas 57,85% dos compradores foram pessoas físicas, 

que pagam preços de mercado pelo automóvel, neles embutidos o razoável 
lucro que as montadoras afirmam precisar para manter investimentos. No 
acumulado do ano, a participação das vendas diretas está em 37,23%. 

Mudanças no ranking 
No ano, o segmento que mostra recuperação é justamente o de 

automóveis e comerciais leves, com alta de 2,24% ante 2016 e vendas de 
802,2 mil unidades. Caminhões caíram 18,6%, para 17,2 mil unidades, e 
ônibus recuaram 15%, para 4,9 mil unidades. No comparativo maio 2017/maio 

2016 houve pequena alta em ambos os casos. 
Maio também apresentou mudanças no ranking das marcas. A General 

Motors manteve a liderança do mercado, com 17,7% de participação, mas a 
Fiat retomou a segunda posição (13,6%), e a Ford a quarta (9,8%). A 
Volkswagen voltou para o terceiro lugar (12,8%) e a Hyundai para o quinto 

(9,2%). 
Na lista dos modelos mais vendidos também houve alterações. O 

Chevrolet Onix seguiu no topo, com 15 mil unidades vendidas, mas o Ford Ka 
(9.326) tomou o posto de vice-líder do Hyundai HB20 (8.981). O Renault 
Sandero ficou em quarto lugar (8.699) e o Volkswagen Gol em quinto (8.220). 

 
http://economia.estadao.com.br/blogs/cleide-silva/vendas-diretas-ja-sao-42-

dos-negocios-das-montadoras/ - 
 

Voltar ao índice 
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6.  Serviços - Telecomunicações 

Fusão de empresas dos EUA pode trazer risco à concorrência no Brasil, 

diz Anatel 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou um acórdão 
sobre o processo de compra dos estúdios Time Warner pela empresa de 
telecomunicações AT&T, que controla a Sky. Na análise, a agência diz que o 

negócio pode oferecer riscos à concorrência no Brasil. 
O parecer será encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade), que decidirá sobre o futuro da operação no Brasil. Se o 
negócio for aprovado pelo Cade, a Anatel vai abrir um processo específico para 
apurar se o arranjo societário contraria a Lei do Serviço de Acesso 

Condicionado (SeAC). A legislação proíbe que uma mesma empresa faça a 
produção e a distribuição do conteúdo. 

O relator da matéria na Anatel, conselheiro Aníbal Diniz, diz que, caso a 
operação se concretize, pode oferecer um risco de exclusão de concorrentes 
em mercados locais e regionais, ou de bloqueio de entrada de competidores 

potenciais nesses mercados. Isso porque, segundo ele, o controle vertical entre 
licenciamento e distribuição de conteúdo pode limitar a capacidade de 

pequenas prestadoras de TV por assinatura concorrerem. 
No entanto, segundo a Anatel, esse risco poderia ser mitigado com a 

adoção de “remédios” como o estabelecimento de medidas de transparência no 

licenciamento de canais da Time Warner no Brasil que assegurem a 
comercialização em bases não discriminatórias e a estipulação de restrições de 

preços entre regiões com e sem concorrência no mercado de TV por 
assinatura. 

“Apesar de ser esperadas eficiências produtivas relevantes da operação 

em análise nos mercados de origem dos dois conglomerados envolvidos, em 
termos de sinergias operacionais, de redução dos custos de transação e de 

diminuição de incertezas dos canais de veiculação de conteúdo, ainda são 
incertos os efeitos sobre o bem-estar dos consumidores no Brasil”, diz o 
acórdão da Anatel. 

Ancine 
Recentemente, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) decidiu notificar 

a Time Warner e a AT&T pela operação. Segundo a agência, a aprovação no 
Brasil do ato de concentração entre as duas empresas e a consequente 
integração vertical entre dois dos principais grupos econômicos nos elos de 

programação e de empacotamento tem grande potencial de resultar em efeitos 
anticompetitivos no segmento de TV por assinatura brasileiro. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/fusao-de-empresas-
dos-eua-pode-trazer-risco-concorrencia-no-brasil-diz 

Voltar ao índice 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Transporte aéreo de cargas cresce 8,5% em abril, diz Iata 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: Istoé 

 
A demanda global por transporte aéreo de cargas, apurada em 

toneladas-quilômetro transportadas (FTK), cresceu 8,5% em abril de 2017 em 
relação ao mesmo período de 2016, de acordo com informações divulgadas 
nesta quinta-feira, 1, pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, 

na sigla em inglês) – a entidade representa 275 companhias aéreas no mundo, 
com cerca de 83% do tráfego global. 

Já a oferta global por transporte aéreo de cargas, medida em toneladas-
quilômetro disponíveis (AFTK), aumentou 3,9% em abril deste ano na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. Com isso, a taxa de 

ocupação global das aeronaves para o transporte de carga chegou a 45%, uma 
alta de 1,9 ponto porcentual (p.p.) em um ano. 

“A demanda suavizou em abril, mas as taxas de crescimento ainda são 
muito mais robustas que as vistas nos últimos seis anos”, diz, em nota, o 
diretor presidente da Iata, Alexandre de Juniac. “São boas notícias, mas isso 

não quer dizer que tudo vai bem no transporte aéreo de cargas. Os processos 
da indústria como um todo precisam ser modernizados.” 

Ao analisar o desempenho do transporte aéreo de cargas por região, a 
Iata destaca que, exceto a América Latina, todas as regiões analisadas – 
África, Ásia/Pacífico, Europa, Oriente Médio e América do Norte – tiveram um 

aumento na demanda no quarto mês do ano. 
Nos países latino-americanos, a demanda por transporte aéreo de 

cargas recuou 1,9% na comparação com abril de 2016, enquanto a oferta 
diminuiu 0,2%. Desta maneira a taxa de ocupação para o transporte de cargas 
recuou 0,6 p.p., chegando a 33,3%. 

O maior crescimento na demanda por transporte de cargas em março foi 
verificado na África, com uma alta de 26% na base anual, seguida pela Europa 

(+12,9%), Ásia/Pacífico (+8,4%), América do Norte (+7,3%) e Oriente Médio 
(+3,1%). 
 

http://istoe.com.br/transporte-aereo-de-cargas-cresce-85-em-abril-diz-iata/ 
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8.  Comércio Eletrônico 

Consumidores têm pouca paciência com experiências mobile ruins, diz Google 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

O consumidor tem pouca paciência para sites e comércio eletrônico ruim. 
Quase metade deixa de voltar a site onde se teve uma experiência ruim. É isso que 
mostra uma pesquisa encomendada pelo Google para a consultoria Provokers. 

A pesquisa entrevistou 1.011 brasileiros, usuários de smartphones, de classes 
ABC em todo o Brasil. Uma das descobertas mais significativas é que os 
consumidores não toleram sites móveis ruins e podem ir a concorrentes em busca de 
uma experiência melhor, caso fiquem insatisfeitos. 

De acordo com a pesquisa, 43% dos consumidores que têm uma experiência 
ruim no mobile procuram o que desejam no concorrente. Os principais problemas 
citados pela pesquisa são demora para carregar ou informações difíceis de serem 
encontradas. 

O ditado é batido, mas a pesquisa reforça a ideia de que a primeira impressão 
é a que fica. Entre os entrevistados, 41% disseram que após uma experiência inicial 
ruim, as chances de que eles voltem ao site da marca são baixas. 

Uma relação entre dados mostra algo alarmante para quem quer vender ou 
marcar posição no espaço móvel. Um levantamento mostra que 3 entre 4 sites para 
celular levam mais de 20 segundos para carregar. Mobile first: Apresente-se de forma 
nativa nos pixels mais importantes da tela com a WorldSense. 

O problema é que 53% dos consumidores perdem a paciência e desistem de 
acessar o site após apenas três segundos. A expectativa do consumidor (afirmação 
feita por 79% dos entrevistados) é de encontrar as informações que deseja 
instantaneamente. 

“O Walmart nos Estados Unidos, por exemplo, viu um aumento de até 2% nas 
conversões para cada segundo otimizado no tempo de carregamento”, afirma o 
presidente do Google Brasil Fabio Coelho. 

A pesquisa mostra que consumidores se sentem atraídos por sites que 
ofereçam uma experiência mais personalizada. Mais da metade deles (56%) preferem 
comprar em sites móveis ou apps que permitem salvar preferências—entre 
consumidores entre 18 e 34 anos, esse número sobe para 64%. 

Metade dos consumidores ainda afirmam preferir sites que recomendem 
produtos ou marcas a partir do histórico de compras. Por último, 49% dos 
consumidores afirmam preferirem sites que deem dicas de tendências e de produtos 
em seus sites e apps. 

A partir disso, a leitura do Google é que são necessárias mudanças 
organizacionais. As principais são abraçar a assistência multicanais; melhorar a 
qualidade do conteúdo mobile; e tirar o máximo de informações de dados. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumidores-tem-pouca-paciencia-
com-experiencias-mobile-ruins-diz-google/ 
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9. Emprego 

Real indicador de geração de empregos, investimento é o menor desde 

2006 

 
01 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Taxa de investimento voltou a cair e atingiu no primeiro trimestre 15,6% do PIB; 
para analistas, número indica dificuldades para a retomada 
 

A economia avançou no primeiro trimestre, mas descolada do 
investimento, real indicador de expansão e geração de emprego. De janeiro a 

abril, a compra de máquinas e equipamentos para ampliar a capacidade de 
produção da indústria caiu. Além disso, faltou dinheiro para obras. Como saldo, 
o peso do investimento na economia caiu para 15,6%, pior patamar registrado 

em um primeiro trimestre na série histórica do IBGE, iniciada em 1996. 
O investimento está em queda, na verdade, há 12 trimestres 

consecutivos. Desta vez, foi de 3,7%, comparado ao primeiro trimestre de 
2016, e de 1,6% em relação ao quarto trimestre do ano passado. “O 
investimento é a mola mestra da economia. É o que possibilita inovação e o 

ganho de produtividade pelas empresas. Sem ampliar a capacidade de 
produção, não há expansão de um número expressivo de empregos e a 

economia não tem estímulo para avançar”, afirma o professor da Fundação 
Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) Nelson Marconi. 

Sem investimento, pioram também as perspectivas para o restante do 

ano. A avaliação do economista é que a indústria está sem espaço para ocupar 
sua capacidade ociosa, “muito menos para melhorar o investimento”. 

Vice-presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas 
e Equipamentos (Abimei), Carlos Eduardo Ibrahim aposta em um segundo 
trimestre ainda pior do que o primeiro, porque não haverá a contribuição do 

setor agropecuário, que, em alta, comprou máquinas e equipamentos para a 
supersafra do início deste ano. Além disso, diz ele, a instabilidade gerada pela 

crise política está levando indústrias a optar por pagar multas para devolver as 
máquinas que haviam contratado. 

“Havia um otimismo que seria revertido na compra de máquinas e 

equipamentos no segundo trimestre. Mas as notícias envolvendo o presidente 
(Michel Temer) foram um banho de água fria nos investidores. Após meses 

planejando aumentar a capacidade produtiva, muitas indústrias, principalmente 
as de pequeno e médio portes, resolveram adiar o investimento justamente na 
hora de bater o martelo”, disse Ibrahim. 

Commodities. O cenário só não é pior porque a alta das cotações das 
commodities estão impulsionando o setor industrial. No primeiro trimestre, 

cresceram o segmento de petróleo e gás natural, concentrado na Petrobrás, e 
o de minerais ferrosos, favorecidos pela alta dos preços e das exportações. 
Com isso, a indústria avançou 0,9%, se comparada ao trimestre imediatamente 
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anterior, mas não evitou a queda de 1,1% em relação ao primeiro trimestre de 
2016. 

A indústria de transformação, especificamente, caiu 1% em relação ao 
período de janeiro a abril do ano passado, e demonstrou melhora na passagem 
do ano, ao registrar alta de 0,9%, que o Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial (Iedi) classificou como “um sopro de crescimento”. 
“É preferível tomar os dados divulgados hoje (ontem) pelo IBGE não 

tanto como um sinal de recuperação da economia, mas como mais uma 
indicação de que indubitavelmente estamos marchando, trimestre após 
trimestre, em direção ao zero a zero”, comentou o Iedi, em comunicado. A 

avaliação é que a economia “ainda não mostra sinais de inequívoca retomada 
do seu dinamismo”. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,real-indicador-de-geracao-de-
empregos-investimento-e-o-menor-desde-2006,70001822905 
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10.  Mercado Imobiliário 

Preço dos imóveis tem a maior queda mensal em 5 anos, diz FipeZap 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: G1 

 
Nos últimos 12 meses, valor do metro quadrado sobe 0,46%, frente à inflação 

oficial acumulada de 3,75% no período. 
 

O preço anunciado do metro quadrado para venda dos imóveis 

residenciais em 20 cidades brasileiras caiu 0,16% em maio, segundo o Índice 
FipeZap, divulgado nesta sexta-feira (2). Foi o maior recuo mensal desde o 

início da série história do indicador, há cinco anos, em junho de 2012. Em abril, 
o valor dos imóveis ficou estável pelo segundo mês seguido. 

No acumulado do ano, o preço dos imóveis tem leve recuo de 0,08%. 

Contudo, nos últimos 12 meses o valor sobe 0,46%, frente à inflação oficial 
acumulada de 3,75% no período, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo). Em maio, o valor médio do metro quadrado nas cidades 
monitoradas foi de R$ 7.682. 

Valores por cidades 

Rio de Janeiro se manteve como a cidade com os imóveis mais caros do 
país, a R$ 10.132 por metro quadrado, seguida por São Paulo, a R$ 8.683, e 

Distrito Federal, a R$ 8.435. Já as cidades com o valor médio por metro 
quadrado mais baixo foram Contagem (R$ 3.519), Goiânia (R$ 4.121) e Vila 
Velha (R$ 4.644), segundo o FipeZap. 

Das 20 cidades pesquisadas, 13 apresentaram recuo nominal nos 
preços de venda entre abril e maio, com destaque para Recife (-0,64%), Rio de 

Janeiro (-0,48%), São Caetano (-0,37%), Belo Horizonte (-0,36%) e Vitória (-
0,35%). 

Já entre as cidades que registraram aumento nominal de preço, estão 

Santos (+0,44%), Goiânia (+0,35%), Vila Velha (+0,27%), Fortaleza (+0,16%) e 
Florianópolis (+0,14%). Vale ressaltar que em nenhuma das cidades 

monitoradas a variação do preço superou a inflação esperada. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-dos-imoveis-tem-a-maior-queda-

mensal-em-5-anos-diz-fipezap.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

11.  Curtas 

FGV: IPC-S sobe em 6 das 7 capitais pesquisadas na 4ª quadrissemana de 

maio 

02 de Junho de 2017 
Fonte: R7 

 
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 

Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em seis das sete capitais 
pesquisadas na quarta quadrissemana de maio em relação à terceira leitura do 
mês, divulgou a instituição nesta sexta-feira, 2. No geral, o IPC-S subiu de 

0,35% para 0,52% entre os dois períodos. Em abril, o indicador havia 
registrado alta de 0,12%. 

As seis cidades que apresentaram acréscimo na taxa de variação de 
preços foram Salvador (0,02% para 0,79%), Brasília (0,07% para 0,09%), Belo 
Horizonte (0,20% para 0,28%), Recife (0,84% para 1,10%), Porto Alegre 

(0,50% para 0,60%) e São Paulo (0,35% para 0,58%). 
Por outro lado, a única cidade que teve alívio na taxa de variação na 

última quadrissemana de maio foi o Rio de Janeiro, ao passar de 0,38% para 
0,28%. 

Produção industrial avança 0,6% no melhor abril desde 2013 

 
02 de Junho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A produção industrial brasileira fechou abril com crescimento de 0,6% 

frente a março. É o melhor resultado desde abril de 2013 quando a pesquisa 
registrou 0,9%. No entanto, o resultado acumulado nos primeiros quatro meses 

do ano é negativo: 0,7%. 
Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física 

Brasil (PIM-PF), divulgados hoje, no Rio de Janeiro, e indicam que a alta de 

abril, na série livre de influências sazonais, elimina parte da queda de 1,3% 
verificada em março. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam, 
por outro lado, que quando comparado com abril de 2016 (série sem ajuste 
sazonal), o total da indústria apontou recuo de 4,5% em abril último, 

registrando a queda mais intensa nesta base de comparação desde os -7,5% 
de outubro do ano passado. 

Com o recuo de 3,6% em abril de 2017, a taxa anualizada, indicador 
acumulado nos últimos doze meses, prosseguiu com a redução no ritmo de 
queda iniciada em junho do ano passado, quando a retração foi de 9,7%. 

O crescimento de 0,6% anotado entre março e abril deste ano reflete, 
segundo o IBGE, expansão em três das quatro grandes categorias econômicas 

e em 13 dos 24 ramos da indústria pesquisados. 
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12. 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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