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1. Tributos 

Fim da desoneração da folha de pagamento poderá causar 77,2 mil 
demissões na indústria 

06 de Junho de 2017 
Fonte: Estadão 

  
Setores mais prejudicados seriam de cerâmica vermelha, couro e calçados, 
confecção e têxtil 
 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) estima que 
a reoneração da folha de pagamento para alguns setores provocará a perda de 
77.191 vagas de trabalho ou 12,7% dos postos gerados com a política de 
desoneração. Foram analisados os setores de couro e calçados, confecção, 
têxtil, material plástico, equipamentos médicos hospitalares, cerâmica vermelha 
e panificação. 

Em março, o governo anunciou que encerraria o benefício criado em 
2011, ainda sob o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O governo 
instituiu o fim da desoneração em março, como parte das medidas para 
aumentar a arrecadação. Na prática, cerca de 40 mil empresas, de 50 setores, 
voltarão a pagar, a partir de julho, alíquota de 20% de contribuição 
previdenciária. Hoje, pagam até 4,5% sobre o faturamento. 

O benefício da desoneração ficou mantido para os setores de transporte 
coletivo rodoviário, metroviário e ferroviário, além da construção civil, obras de 
infraestrutura e comunicação. 

Segundo estudo apresentado nesta terça-feira, 06, em audiência pública 
no Senado, com o fim da desoneração para esses setores, ao invés do ganho 
de R$ 1,1 bilhão, o governo terá um ganho de apenas R$ 13,3 milhões, porém 
com o incremento de 77,2 mil trabalhadores na massa de desempregados no 
País. 

Para as empresas dos setores analisados, o fim da desoneração da 
folha de pagamento representará incremento no custo de 2% a 4% do 
faturamento, afirma a Fiesp. “Em meio à frágil situação da economia 
doméstica, com queda constante no consumo das famílias, essas empresas 
não têm condições para repassarem qualquer aumento de custo para o 
mercado, ou seja, para o preço do produto”, diz o estudo. 

“Por outro lado, o baixo nível de rentabilidade das empresas industriais 
também é uma restrição para a absorção desse custo para a margem de lucro”, 
complementa. De acordo com a Fiesp, a consequência será a demissão dos 
trabalhadores. Os setores mais prejudicados seriam de cerâmica vermelha, 
couro e calçados, confecção e têxtil. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fim-da-desoneracao-da-folha-de-
pagamento-podera-causar-77-2-mil-demissoes-na-industria,70001829129 
 

Voltar ao índice  

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fim-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento-podera-causar-77-2-mil-demissoes-na-industria,70001829129
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fim-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento-podera-causar-77-2-mil-demissoes-na-industria,70001829129
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2. Comércio - Bares Restaurantes 

Na crise, brasileiros cortam refeições fora de casa 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 

Segundo pesquisa da consultoria GS&MD, 3,5 bilhões de refeições foram feitas 
em restaurantes no 1º trimestre, 100 milhões a menos que no mesmo período 
de 2016. 
 

Com menos dinheiro no bolso por conta da crise, o brasileiro está 
cortando o número de refeições feitas fora de casa. É o que mostra uma 
pesquisa da consultoria GS&MD. 

Segundo o levantamento, de janeiro a março deste ano, 3,5 bilhões de 
refeições foram feitas em restaurantes e lanchonetes no país – 100 milhões a 
menos que no primeiro trimestre de 2016. 

"O emprego e a renda têm impacto importante nessa redução de tráfego, 
o consumidor está adotando um comportamento mais racional", avalia Eduardo 
Yamashita, diretor de inteligência de Mercado da GS&MD, responsável pelo 
estudo. 

O número de trabalhadores desempregados chegou a 14,2 milhões nos 
três primeiros meses do ano, um índice de 13,7%, segundo o IBGE. 

Por outro lado, o valor médio que cada consumidor gastou com 
alimentação na rua cresceu de R$ 12,60 para R$ 13,80 do primeiro trimestre 
de 2016 para o deste ano, o que fez com que o faturamento do setor saltasse 
de R$ 45,4 bilhões para R$ 48,4 bilhões na mesma comparação. 

"Mas 80% desse aumento é decorrente de pressão inflacionária, o 
restante é o restaurante conseguindo acertar mais nas promoções para o 
cliente", pondera Yamashita. 

Refeições principais e promoções 
As maiores quedas foram registradas exatamente nas principais 

refeições que o brasileiro faz fora de casa: o almoço e o lanche da tarde.  
Além de priorizar as refeições principais, o consumidor está procurando 

agregar mais benefícios a cada refeição que faz fora de casa. 
De todas as refeições feitas pelos entrevistados no ano móvel que se 

encerrou em março de 2016, 34% estavam dentro de promoções de 
restaurantes, os chamados "combos" que oferecem desconto para quem 
compra refeição e suco, por exemplo. No mesmo período do ano anterior, essa 
parcela era de 32%. 

"O brasileiro tem racionalizado seu consumo em restaurantes, buscando 
promoções. É claro que o estabelecimento vai ter que oferecer mais coisas 
para o cliente, mas ele gasta mais com promoção, o ticket médio aumenta", 
explica Yamashita. 

No primeiro trimestre deste ano, o ticket médio das refeições 
promocionais ficou em R$ 16,22 – contra R$ 13,80 no geral. 
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"O estabelecimento que consegue entender o que o consumidor busca e 
tem ofertas é o estabelecimento que está ganhando [nesse cenário]", diz 
Yamashita. 

A pesquisa é feita constantemente e ouve em média 200 pessoas por 
dia, ou 72.000 por ano. Os dados são processados a cada trimestre. 

No Brasil, segundo dados da consultoria, 27% dos brasileiros fazem ao 
menos uma refeição fora da casa. Nos Estados Unidos, essa fatia chega a 52% 
e, na China, a 83%. 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/na-crise-brasileiros-cortam-
refeicoes-fora-de-casa.ghtml 
 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Vendas do comércio no Dia dos Namorados devem ser melhores que no 
ano passado, dizem entidades 

 
06 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
CNC e FecomercioSP estimam elevação nas vendas; pesquisas apontam que 
os segmentos de vestuário e cosméticos devem ser os mais procurados. 
 

As vendas do comércio no Dia dos Namorados de 2017 devem ser 
melhores na comparação com o ano passado, segundo previsões de diferentes 
entidades. Neste ano, a data será comemorada na próxima segunda-feira (12). 

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), as vendas devem ser 2,5% maiores que em 2016. A 
FecomercioSP espera alta de 3% nas vendas do comércio paulista. O sindicato 
que representa o comércio de flores em São Paulo (Sindiflores) estima 
crescimento das vendas de 4,5 % sobre o ano anterior. No Rio de Janeiro, a 
expectativa dos empresários também é positiva, de alta de 12% no 
faturamento, superando o Dia das Mães e a Páscoa, segundo a Fecomércio RJ 
e a FGV Projetos. 

Fabio Bentes, economista da CNC, diz que o resultado melhor das 
vendas que o ano passado deve ser puxado pela inflação baixa, além de refletir 
“a queda da taxa de juros e a ampliação dos prazos médios nas operações de 
crédito voltadas para pessoas físicas”. 

Já o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), no entanto, dizem que a expectativa é 
de que as vendas apresentem um patamar de estabilidade na comparação com 
2016, mas com viés de baixa. 

Segundo pesquisa divulgada pelas entidades, cerca de 92 milhões de 
brasileiros devem presentar alguém no Dia dos Namorados. A previsão é de 
que o movimento injete cerca de R$ 11,5 bilhões de reais na economia. A 
pesquisa não divulgou a expectativa de variação nas vendas entre um ano e 
outro. 

A Fecomércio RJ estima que 26% dos consumidores pretendam comprar 
presentes no Dia dos Namorados em 2017 - proporção menor que no ano 
passado, de 29%. O valor médio que as pessoas pretendem gastar é de R$ 
141,62, menos que os R$ 147,10 no ano passado. No entanto, a entidade 
aponta que as expectativas de gasto médio entre as datas comemorativas ao 
longo de 2017 está crescendo, de olho na perspectiva futura de melhora na 
economia. 

Lojas de roupas e cosméticos devem ter vendas mais aquecidas 
As pesquisas mostram ainda que os consumidores têm preferência pelo 

segmento de vestuário. O segundo tipo de presente mais citado são os 
cosméticos, incluindo nessa categoria os perfumes e itens de maquiagem. 
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Segundo a CNDL e o SCPC, 30% das pessoas que pretendem comprar 
algum presente nesta data dizem que vão escolher roupas para seus parceiros. 
O segundo tipo de presente mais citado pelos entrevistados da pesquisa foi 
cosmético, com 18%. 

O estudo também mostra que as roupas são os presentes que as 
pessoas mais gostariam de receber no Dia dos Namorados, com 23% das 
respostas, seguidas pelos perfumes, com 15%. 

A FecomércioRJ também aponta que as roupas devem ser os presentes 
mais procurados. Segundo a entidade, entre os 26% dos brasileiros com 
intenção de presentear, 23% dizem que preferem dar roupas. Outros 18% 
dizem que pretendem comprar perfumes e cosméticos. 

Dia das Mães registrou melhora 
O otimismo segue também o resultado das vendas do Dia das Mães, no 

mês anterior. O comércio voltou a registrar aumento nos resultados para a data 
após dois anos seguidos de queda, em linha com as expectativas de entidades 
e comerciantes. 

A Serasa Experian apontou aumento de 2% nas vendas em relação ao 
ano passado. Já a Boa Vista SCPC indicou alta de 1,6% - avanço menor que o 
esperado pela entidade, que estimava alta de 1,8% na semana anterior. 

Vendas despencaram no ano passado 
Em 2016, as vendas do Dia dos Namorados foram muito ruins para o 

comércio. Segundo a Serasa Experian, foi o pior ano desde 2006, com queda 
de 9,5% nas vendas na comparação com 2015. Já a Boa Vista SCPC afirma 
que a queda foi de 5,8% no ano passado, com ganhos 11% menores para os 
comerciantes. 

As vendas parceladas também caíram em 216, no pior resultado em 7 
anos. O recuo foi de 15,23%, segundo o SPC Brasil e a CNDL. 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/vendas-do-comercio-no-dia-dos-
namorados-devem-ser-melhores-que-no-ano-passado-dizem-entidades.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Alimentação 

Preço de alimentos frescos cai 7,91% no mês de maio, diz Ceagesp 

 
06 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O preço dos alimentos frescos – frutas, legumes, verduras, pescado e diversos 

– caiu 7,91% no mês de maio, de acordo com o Índice de Preços da Ceagesp 
(Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). No acumulado do ano, 
o indicador teve queda de 8,47% e, nos últimos 12 meses, a retração foi de 15,35%. 

Segundo a companhia, a retração no mês pode ser atribuída ao aumento da 
oferta pelas condições climáticas favoráveis e demanda retraída. 

“O lado positivo é o controle da inflação em níveis satisfatórios no curto e 
médio prazos. No longo prazo, porém, a diminuição contínua da rentabilidade do 
produtor poderá inibir futuros investimentos e comprometer safras futuras”, diz a 
Ceagesp. Caso as condições atuais permaneçam, não há perspectiva de elevação dos 
preços na maioria dos setores. “Somente a incidência de intempéries acentuadas 
poderá inverter o atual cenário.” 

O indicador mostrou que o volume comercializado no entreposto voltou a 
crescer, ao passar de 256.376 em maio do ano passado para 289.641 em maio de 
2017, o que representa um aumento de 12,98%. No acumulado de janeiro a maio, 
houve crescimento de 2,9%, com o volume passando de 1.339.442 toneladas 
negociadas em 2016 para 1.378.280 toneladas no mesmo período de 2017. 

De acordo com os dados, o setor de frutas recuou 8,33% em maio. As 
principais quedas foram do mamão formosa (-25,8%) e do papaya (-23,6%), da uva 
rubi (-23,5%), do maracujá doce (-21,7%) e da atemoia (-18,6%). As principais altas 
foram do maracujá azedo (14,8%), do figo (11,6%) e da ameixa estrangeira (7,5%). 

Os legumes tiveram queda de 11,11%. As principais baixas foram da ervilha 
torta (-46,6%), do tomate (-23,3%), do pimentão verde (-20,3%), da abobrinha italiana 
(-18,9%) e da beterraba (-17,2%). As principais altas foram do pepino japonês (13,3%) 
e do caipira (10,9%) e do jiló (7,7%). 

No setor de verduras, os preços caíram 9,06%. As principais baixas foram da 
acelga (-20%), escarola (-18,3%), do agrião (-18,2%), nabo (-18,1%) e repolho (-
16,1%). As principais altas foram da couve-flor (7,95), do salsão (6,3%) e do coentro 
(3,1%). 

O setor de diversos subiu 3,85%. Os principais aumentos foram da batata lisa 
(28,6%) e da comum (19,1%), do alho (9,9%) e do amendoim (3,8%). As principais 
quedas foram dos ovos vermelhos (-7,2%) e ovos brancos (-5,1%). 

O setor de pescados registrou queda de 6,67%. As principais baixas foram do 
cascote (-35,9%), das anchovas (-29,4%), da corvina (-27,5%), betara (-24,1%), 
namorado (-12,8%) e pescada (-11,9%). Não houve altas significativas no setor. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/preco-de-alimentos-frescos-
cai-791-no-mes-de-maio-diz-ceagesp 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços - Bancos 

Bradesco diz que aceleração digital no banco continua mesmo com o 
Next 

06 de Junho de 2017 
Fonte: R7 

 
Bradesco diz que aceleração digital no banco continua mesmo com o Next 
 

A aceleração digital da plataforma tradicional do Bradesco segue mesmo 
com o lançamento do banco digital, o Next, de acordo com o vice-presidente da 
instituição, Mauricio Minas. Ao contrário, segundo o executivo, o processo de 
implementação de novas soluções ficará mais rápido e também menos oneroso 
para o banco. Isso porque o Next, além de sua proposta principal, também 
servirá de teste para o aplicativo do Bradesco. 

"O lançamento do Next é o início de uma jornada que não acaba. Muito 
do Next irá para o Bradesco, garantindo maior rapidez", explica Minas, em 
conversa com jornalistas, durante o CIAB, tradicional congresso de tecnologia 
bancária, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

O executivo prefere não revelar metas para o Next. Segundo ele, no 
mundo, diversas plataformas digitais tiveram suas expectativas frustradas para 
o bem ou para o mal por conta do potencial e aceitação por parte dos usuários. 

Na mira do banco estão, principalmente, os millennials, também 
conhecidos como geração Y. Podem ser clientes novos, de acordo com Minas, 
mas também os que já são correntistas do Bradesco. O objetivo do Next, 
porém, é ultrapassar a fronteira do banco, agregando novos usuários ao Next. 

"São milhões e milhões de clientes potenciais que já estão mapeados e 
endereçados para usarem o Next", conta Luca Cavalcanti, diretor executivo de 
pesquisa e inovação e canais digitais do Bradesco, ao Broadcast, serviço de 
notícias em tempo real do Grupo Estado. 

Ao aderirem ao Next, os clientes do banco digital terão à disposição dez 
soluções que são chamadas pela instituição de jornadas. Na prática, são os 
tradicionais produtos oferecidos pelo Bradesco, mas ofertados de forma mais 
simples e compacta na nova plataforma. No total, o banco já mapeou 150 
"jornadas" que serão lançadas ao longo do tempo, de acordo com Minas. "A 
cada três meses, teremos um novo grande release (atualização) no aplicativo", 
promete o executivo. 

Já sob a ótica do digital, ou seja, correntistas do Bradesco que utilizam o 
banco tanto pelos canais móveis (aplicativo) como pelo internet banking, a 
instituição espera alcançar, no mínimo, 16 milhões de clientes ao final do ano, 
segundo Cavalcanti. Hoje, são 14 milhões. Considerando apenas os que usam 
o app da instituição, são 10 milhões, número este que deve saltar para 12 
milhões ao final de dezembro próximo. Ao final do ano passado, eram cerca de 
9 milhões de clientes. 

 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/bradesco-diz-que-aceleracao-
digital-no-banco-continua-mesmo-com-o-next-06062017 
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CAIXA antecipa pagamento das contas inativas do FGTS 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 

Para nascidos em setembro, outubro e novembro. Os pagamentos das contas 
inativas da penúltima fase foram antecipados com a possibilidade de saque a partir 
deste sábado (10/6). 

A Caixa Econômica Federal inicia no dia 10 de junho (sábado) o pagamento 
das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de setembro, 
outubro e novembro. Previsto inicialmente para o dia 16 junho o pagamento da quarta 
fase foi antecipado, beneficiando mais de 7,5 milhões de brasileiros. O valor total 
disponível ultrapassa R$ 10,9 bilhões e equivale a aproximadamente 25% do total 
disponível. Mais de 2,4 milhões de trabalhadores receberão seus recursos 
automaticamente via crédito em conta poupança da CAIXA, que representa R$ 2,9 
bilhões em recursos. 

Trabalhadores: 7,5 milhões |. Recursos: 10,9 bilhões | Atendimento no sábado 
(10): Mais de duas mil agências abertas em todo país, entre 9h e 15h |. Atendimento 
exclusivo em horário especial: 12, 13 e 14 de junho (2 horas mais cedo). 

Segundo a vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da CAIXA, 
Deusdina Pereira, a estratégia de antecipar o atendimento visa beneficiar os 
trabalhadores nascidos no período. “Antecipamos o calendário para o dia útil de 12 de 
junho e apresentamos a alternativa de levantamento dos valores das contas inativas 
FGTS a partir do sábado (10) com objetivo de levar ainda mais comodidade aos 
trabalhadores. Com a liberação dessa fase entramos na reta final dos pagamentos das 
contas inativas do FGTS”, afirma Deusdina. 

Dados Rio de Janeiro —No Estado do Rio de Janeiro 679.345 trabalhadores 
terão direito a saque neste calendário, totalizando mais de R$ 1,2 bilhão em recursos 
disponíveis. 

Entre os dias 10 de março e 02 de junho, a CAIXA registrou o pagamento de 
mais de R$ 3,1 bilhões relativos às contas inativas do FGTS, no Estado do Rio. O 
número de trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto que já sacaram alcançou 
1.532.812 pessoas. 

Balanço acumulado —Em todo o país, entre os dias 10 de março e 02 de 
junho, a CAIXA registrou o pagamento de mais de R$ 27,6 bilhões relativos às contas 
inativas do FGTS. O número de trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto que já 
sacaram alcançou 16,3 milhões de pessoas. 

O valor equivale a 95,2% do total inicialmente previsto (R$ 29,1 bilhões) e 
aproximadamente 81% dos trabalhadores (20,1 milhões), nascidos entre janeiro e 
agosto, beneficiados pela Lei 13.446. 

Atendimento especial —A CAIXA abrirá mais de duas mil agências no sábado 
(10), em todo país, entre 9h e 15h. As agências selecionadas terão atendimento 
exclusivo para realizar o pagamento de contas vinculadas ao FGTS, solucionar 
dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão 
Cidadão. A relação das agências está no site da CAIXA. 

Além disso, está prevista a abertura antecipada (2 horas antes) de todas as 
agências da CAIXA nos dias 12, 13 e 14 de junho para pagamento exclusivo de contas 
inativas do FGTS. Nas regiões em que os bancos abrem às 9h, as agências da CAIXA 
abrirão às 8h e terão o horário de atendimento prorrogado em 1h. 

Cronograma de saque —O pagamento das contas inativas começou em 10 de 
março e vai até o dia 31 de julho deste ano, de acordo com o mês de aniversário do 
trabalhador. Veja abaixo o cronograma: 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

Abertura do calendário = Trabalhadores Nascidos: 10 de junho*:Setembro, 
outubro e novembro 14 de julho: Dezembro |*antecipada. 

Canais de pagamento e documentação — Valores até R$ 1.500,00 podem ser 
sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 
3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no 
autoatendimento, lotéricas e correspondentes CAIXA. Acima de R$ 3.000,00, os 
saques devem ser feitos nas agências CAIXA. 

Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o 
documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove 
a rescisão de seu contrato. Para valores acima R$ 10 mil é obrigatória a apresentação 
de tais documentos. 

Canais exclusivos e adesão ao crédito em conta —A CAIXA criou um serviço 
exclusivo em seu site (www.caixa.gov.br/contasinativas) para facilitar o atendimento ao 
trabalhador que tem direito ao pagamento de conta inativa. Na página, o trabalhador 
pode visualizar se possui contas contempladas pela MP 763/16, o valor que tem a 
receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento. 

Outra opção de atendimento aos trabalhadores é o Serviço de Atendimento ao 
Cliente pelo 0800 726 2017. No telesserviço será possível saber se a conta vinculada 
está apta para recebimento do valor disponível para saque, além de informações 
sobre os canais de pagamento. 

Para realizar a consulta do saldo no 0800 ou no site, o trabalhador deve 
informar seu número de CPF ou PIS/PASEP (NIS). Nesses canais, o trabalhador 
pode, inclusive, indicar que deseja receber o crédito em uma de suas contas na 
CAIXA. Já foram realizados mais de 48 milhões de atendimentos pelo 0800 e cerca de 
2 milhões de atendimentos realizados por operadores no telesserviço. 

Quem pode sacar —De acordo com a Lei 13.446, de 25 de maio de 2017, 
objeto da conversão da Medida Provisória 763/16, o trabalhador que pediu demissão 
ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da 
conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS, respeitado o calendário 
publicado pela CAIXA. Antes da MP, o trabalhador somente poderia sacar caso 
permanecesse três anos fora do Regime do FGTS, em caso de aposentadoria, 
utilização para moradia, dentre outros. 

As demais regras de saque das contas ativas não sofreram modificação, ou 
seja, o saque de contrato de trabalho vigente pode ocorrer nos casos de demissão 
sem justa causa, moradia própria ou aposentadoria, por exemplo. 

Rede de atendimento— A rede de atendimento da CAIXA é composta por 
4.244 unidades próprias (470 com Penhor e 3 instaladas em Barco), sendo 3.414 
agências, 830 postos de atendimento e 8 unidades móveis (Caminhões), 13.039 casas 
lotéricas, 10.862 correspondentes CAIXA Aqui e 6.098 pontos de autoatendimento, 
com 31.017 equipamentos, 20.626 terminais do Banco 24Horas e 2.564 da Rede 
Compartilhada CAIXA x BB. 
 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=343630 
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6.  Serviços - Internet 

Estudo do Ipea propõe mudar prioridade para expansão da banda larga da 
internet 

 
 06  de Junho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Um estudo apresentado hoje (6) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) mostrou que a expansão da banda larga priorizando municípios com maior 
população tem a capacidade de beneficiar um maior número de pessoas do que se 
forem priorizados municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O 
objetivo do estudo é embasar as políticas públicas do governo para a universalização 
da internet no Brasil. 

O estudo, apresentado hoje em um seminário na Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), avaliou o impacto da construção de 20 mil quilômetros de 
fibra óptica, de acordo com cada um dos critérios. Nos municípios priorizados pelo 
menor IDH, a população total atingida pela infraestrutura seria de 6 milhões de 
habitantes. Se forem priorizados os municípios com maior população, a mesma 
infraestrutura poderia beneficiar 12 milhões de habitantes. 

O presidente do Ipea, Ernesto Lozardo, explicou que o estudo está colocando 
as alternativas para o governo decidir para onde quer caminhar com os investimentos 
de internet. “Se você leva a internet à população com baixo IDH e não tiver mercado, 
não tiver demanda, é um investimento perdido, gastos não produtivos. Ao passo que 
se for para uma população maior, que tem uma demanda garantida, tem uma 
rentabilidade maior para o investimento”, disse. 

O conselheiro da Anatel Igor de Freitas defendeu que o planejamento deve ser 
feito levando em conta onde serão obtidos os melhores resultados, e destacou que o 
critério do IDH é o que traz os piores resultados em termos da população beneficiada. 
“Vai ter menos gente atendida, menos pessoas pobres atendidas, menos jovens 
atendidos. Então, não acho que seja possível defender, com esse estudo do Ipea 
finalizado, que se use como critério apenas o IDH, tem que associar com outros 
critérios” 

O governo está revisando todas as políticas públicas na área de 
telecomunicações. Segundo o secretário de Telecomunicações do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, André Borges, o estudo do Ipea será 
uma ferramenta essencial para a definição das novas políticas públicas do setor. 

 “Não adianta fazer uma rede de acesso para uma comunidade que não tem a 
capacidade de consumir esse serviço. Vai ser um desperdício, como vários 
desperdícios já aconteceram no passado. Então, como a fonte de recursos é escassa, 
temos que levar esse investimento onde ele vai dar mais resultado, no sentido de 
incluir mais pessoas”, disse o secretário. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/estudo-do-ipea-propoe-
mudar-prioridade-para-expansao-da-banda-larga-da 
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7. Serviços – Turismo 

Salvador e BID assinam contrato para investimentos de R$ 350 milhões em 
turismo 

 
06 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A prefeitura de Salvador e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

assinaram um contrato hoje (6) com objetivo de fomentar o turismo da cidade com 
investimentos como novas construções, obras de requalificação e de infraestrutura da 
capital baiana. 

A operação de crédito terá recursos de R$ 350 milhões do Programa Nacional 
de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), do Ministério do Turismo. Metade do 
custo, segundo o ministério, será de contrapartida da prefeitura, que começou a 
executar obras como a requalificação de fortes marítimos e de orlas turísticas, como 
Barra, Rio Vermelho e Itapuã. 

Esta é a primeira operação de crédito internacional feita por Salvador e, 
segundo a prefeitura, a primeira entre os municípios brasileiros. A cerimônia ocorreu 
em um hotel, no centro da cidade, da qual participaram o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão, o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o representante do BID no Brasil, Hugo 
Florez, além de secretários e políticos. “Nós do Ministério do Turismo gostamos de 
valorizar aquelas cidades que investem no turismo, como Salvador. Tenho certeza que 
o dinheiro do BID vai contribuir muito para melhorar a qualidade de vida do povo de 
Salvador”, disse o ministro. 

A partir da operação de crédito internacional do BID, a prefeitura anunciou a 
execução de projetos como a revitalização da Avenida Sete de Setembro, as reformas 
de trechos de orla a partir de Itapuã e a implantação do Museu da História da Cidade. 
Este último fará parte do conjunto cultural que será implantado ao lado do Mercado 
Modelo, na Cidade Baixa, onde foi anunciado, no mês passado, o processo de 
desapropriação de edifícios e terrenos históricos. 

“Esse conjunto de obras anunciadas é estruturante para a cidade, a partir de 
uma ação superimportante e a prefeitura vai aproveitar esses recursos com muita 
competência. Conseguimos o contrato porque acho que a gente demonstrou 
seriedade com o dinheiro público e com o turismo, com uma equipe que teve 
condições de negociar, por quase quatro anos, com o BID e nós sabemos como deu 
trabalho, mas valeu a pena”, disse ACM Neto. 

Cinco eixos 
Os recursos terão investimentos destinados a cinco eixos dentro da temática 

do turismo de Salvador: produto turístico e socialmente inclusivo; comercialização 
turística; fortalecimento institucional; gestão ambiental e encargos; gerenciamento, 
supervisão e auditoria. Apesar da divisão em eixos, a parte relacionada ao produto 
turístico receberá 78% do investimento de R$ 350 milhões. 

A prioridade de investimento em determinadas áreas de Salvador foi definida a 
partir do potencial turístico, identificado pelo BID, como o Centro Antigo/Barra/Ondina, 
Costa Atlântica Norte e Rio Vermelho (tradicional bairro boêmio de Salvador, com vida 
noturna ativa e grande circulação de turistas). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/salvador-e-bid-assinam-
contrato-para-investimentos-de-r-350-milhoes-em 
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Mais brasileiros pretendem viajar pelo país nas férias deste ano 

 
06 de Junho de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Destinos nacionais para as férias deste ano estão no topo da lista de 

34% dos brasileiros. É o que aponta a pesquisa global realizada pela Ipsos a 
pedido da Europ Assistanc. 

Foram aplicadas 1 mil entrevistas no Brasil, por meio da internet, entre 
março e abril, e outras 10 mil com moradores da Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Espanha, EUA, França, Itália e Suíça. Realizado há 17 anos, o estudo tem 
como objetivo oferecer uma estimativa anual dos planos de férias dos cidadãos 
desses países, além de suas motivações, destinos e tipos de viagem, em 
comparação ao ano anterior. 

O levantamento mostrou que, embora o tempo médio das férias dos 
brasileiros seja superior ao das demais nacionalidades, houve redução de 2,5 
para 2,2 semanas neste ano. Em decorrência disso, o orçamento médio 
diminuiu 23% em comparação ao de 2016, passando para R$ 4.407. 

Com relação ao destino, 34% dos brasileiros entrevistados 
permanecerão no país no período de junho a setembro, e 66% irão para o 
exterior, favorecendo o continente sul-americano, especificamente a Argentina, 
que agora lidera a preferência nacional, à frente da França, Itália e Portugal. Já 
os EUA, segundo destino mais popular para os brasileiros em 2016, perderam 
8 pontos neste ano, caindo de 9% para 1%. 

A pesquisa mostrou também que 59% dos brasileiros optam por reserva 
em hotel, enquanto 35% preferem ficar na casa de amigos ou alugar um 
imóvel. Comparado aos demais países, os brasileiros mostraram-se mais 
interessados na possibilidade de locar um quarto em casa particular (34%). 

Outro fator identificado foi o interesse por recomendações online: agora, 
o terceiro critério de decisão na seleção de hospedagem (31% na Europa, 31% 
nos EUA e 28% no Brasil), atrás do valor (respectivamente 67% 56%, 58%) e 
da localização do hotel (53%, 60%, 39%). Os brasileiros aparecem ainda como 
o público que mais publica opiniões online, principalmente sobre hotéis (71%), 
restaurante (70%), atração turística (68%) e companhia aérea (59%). 
 
 
https://monitordigital.com.br/mais-brasileiros-pretendem-viajar-pelo-pa-s-nas-f-
rias-deste-ano 
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8. Mercado Imobiliário 

Preço do aluguel cai 8,48% no Brasil 

 
06 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Apesar da queda, cidades como São Paulo e Florianópolis tiveram aumento no 
valor da locação 
 

Um levantamento realizado em 30 cidades brasileiras mostrou retração 
no preço médio do aluguel do m² no País. O valor chegou ao menor registro no 
ano encerrado em maio, com R$22,78 por m², uma desvalorização nominal de 
8,48% em relação ao mesmo período no ano passado. São Paulo está entre as 
seis cidades onde o locatário não encontrou folga nos custos. 

Resultado de pesquisa realizada pelo portal de imóveis VivaReal, o dado 
acompanha a trajetória de inflação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-
M), que serve de base para o cálculo de renovação de contratos de aluguel. 
Medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o IGP-M acumulado de 12 
meses ficou em 1,57%, menor taxa desde fevereiro de 2010. Já no ano, o 
índice acumulou retração de 1,29%. 

Apesar da deflação geral dos preços levantados, seis das 30 cidades, 
entre elas São Paulo, mostraram aumento nos valores do m² em relação a 
maio do ano passado. A maior valorização foi registrada em Florianópolis (SC), 
de 4,65%. São Paulo foi a cidade onde o preço sofreu o menor aumento, de 
0,14%. Em maio deste ano, a média foi de R$35,34 — cinco centavos a mais 
no bolso por cada m² alugado. 

Foi na diferença de custo entre abril e maio deste ano que a capital 
paulista mostrou uma valorização maior, de 0,73%. O aumento ocorreu no 
mesmo mês em que o IGP-M registrou queda mensal de 0,93%, a menor taxa 
para os meses de maio desde o início da série do indicador, em 1989. 

Em abril, o preço médio do m² alugado em SP estava em R$35,09. Junto 
da capital paulista, outras nove cidades tiveram aumento de custo entre os dois 
meses. O maior deles foi em Natal (RN), onde o aluguel valorizou em 2,85%; 
seguido de Guarulhos, com 1,33%. 

O maior alívio no orçamento dos locatários entre abril e maio foi 
registrado em Recife (PE), onde o preço do m² alugado sofreu queda de 
2,78%. Na média das 30 cidades levantadas pelo Viva Real, os custos 
alcançaram retração de 0,32%.  No quadro geral, 14 cidades tiveram queda 
nos preços, enquanto seis não tiveram variação e 10 exibiram aumento. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,preco-do-aluguel-cai-8-48-no-
brasil,70001828662 
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9. Empreendedorismo 

Mesmo com incerteza, confiança do pequeno empreendedor sobe em 
maio 

 
06 de Junho de 2017 

Fonte: No Varejo 
 
Pesquisa do SPC Brasil e da CNDL mostra que, na comparação com o mesmo 
mês de 2016, o micro e pequeno empresário está mais confiante. Entenda 
 

O micro e pequeno empreendedor está mais confiante agora, em 
relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do SPC Brasil e 
da CNDL, a confiança passou para 49,8 pontos em maio, frente aos 36,6 
pontos verificados em maio de 2016. 

A escala do indicador varia de zero a 100, sendo que quanto mais 
próximo de 100, mais confiantes estão os empresários. 

Na relação com abril, contudo, houve piora na confiança. Os motivos são 
claros: a instabilidade em Brasília gera tensão entre os empresários de todos 
os portes. O micro e pequeno empreendedor, que possui um caixa menor em 
geral, é mais afetado. 

Para se ter uma ideia do tamanho das incertezas, a pesquisa apurou 
que para 61% dos empresários a economia piorou nos últimos seis meses. 
Outros 25% acreditam que o quadro se manteve estável, enquanto somente 
13% relataram ter sentido alguma melhora. 

Quando a análise se detém aos seus próprios negócios, mais da metade 
(51%) avaliam que houve alguma piora, contra 15% de empresários que viram 
uma reversão positiva do quadro. Os que avaliam o cenário interno de suas 
empresas como estável ao longo dos últimos seis meses somam 34% da 
amostra. 

Na avaliação dos economistas do SPC Brasil, a interrupção do 
crescimento da confiança dos empresários deve-se, basicamente, à lentidão do 
processo de retomada da economia e às instabilidades políticas. 

“A plena retomada da confiança depende de um mínimo de 
previsibilidade no cenário político e econômico, fato que ainda estamos 
distantes de alcançar. Há, diariamente, uma profusão de notícias bastante 
negativas que acabam inibindo o empresariado. Para os próximos meses, a 
depender da duração e intensidade da atual crise, é de se esperar uma piora 
dos índices de confiança para o segundo semestre”, analisou em nota o 
presidente da CNDL, Honório Pinheiro. 

Situação futura 
Para o futuro, 45% dos entrevistados se dizem, em algum modo, 

otimistas para os próximos seis meses. Na avaliação de 31%, a situação 
permanecerá do mesmo jeito, ao passo que 20% acreditam em um 
aprofundamento da crise. 

Entre os pessimistas diante da situação econômica, a questão política 
tem um peso fundamental: 35% desses empresários acreditam que haverá um 
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aprofundamento da crise econômica por haver incertezas na esfera política. Há 
ainda um terço (33%) de entrevistados que citam o fato de o pais atravessar 
problemas econômicos graves e 11% que acreditam na volta do descontrole da 
inflação. Outros 11% avaliam que a contínua queda das vendas deve prejudicar 
a recuperação econômica. 

Para os que manifestam otimismo com o futuro da economia, quase a 
metade (48%), contudo, não sabem explicar as razões: apenas acreditam em 
uma reversão de cenário. Há ainda 21% de micro e pequenos empresários que 
citam a recente melhora de alguns indicadores macroeconômicos e 14% que 
nutrem esperança de a crise política se resolver. 

Quando a análise se detém apenas ao próprio negócio, o percentual de 
otimistas é um pouco maior e atinge 56% dos micro e pequenos empresários. 
Para 32% a situação continuará igual e para 9% ela deve piorar. 

Para os que estão otimistas com o próprio negócio, novamente, 40% 
não sabem explicar as razões, ao passo que 23% alegam fazer uma boa 
gestão da empresa, contornando os efeitos da crise. Outros 16% justificam a 
perspectiva com o fato da economia emitir alguns sinais de melhora. 

Quando questionados sobre o que esperam para o faturamento de seus 
negócios, 47% dos entrevistados acreditam que ele não irá se alterar nos 
próximos seis meses. Outros 40% depositam esperanças em um provável 
crescimento das vendas, enquanto apenas 8% aguardam quedas nesse 
sentido. 
 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/06/06/confianca-pequeno-
empreendedor-sobe-em-maio/ 
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10. Curtas 

Antecipação de saque do FGTS é publicada no Diário Oficial 

 
07 de Junho de 2017 

Fonte: Uol 
 

O saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) pelos trabalhadores nascidos entre setembro e novembro foi 
antecipado em quatro dias. Agora, o saque poderá ser realizado a partir do dia 
12 de junho. A previsão anterior era de início em 16 de junho. A decisão está 
publicada no "Diário Oficial da União" (DOU) desta quarta-feira (7). 
 

Vendas para o Dia dos Namorados devem injetar R$ 11,5 bi na economia 

 
06 de Junho de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
As vendas para o Dia dos Namorados deverão injetar R$ 11,5 bilhões na 

economia brasileira, segundo levantamento realizado pelo Serviço de Proteção 
ao Consumidor (SPC) em parceria com a Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Por conta da data comemorativa, junho é o terceiro mês do ano que 
mais movimenta o comércio, atrás de dezembro - por conta do Natal -, e maio - 
por causa do Dia das Mães. Ainda segundo o levantamento, 61% dos 
brasileiros pretendem presentar alguém na próxima segunda-feira, ou, 92 
milhões de pessoas. 

Em tempos de economia instável, 44% dos consumidores pretendem 
gastar menos do que no ano passado, com gasto médio, por venda, de R$ 124. 
Um número que chama a atenção é que 8% dos entrevistados afirmaram que 
deixarão de pagar alguma dívida para compensar o gasto com o presente do 
Dia dos Namorados. 
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11. Feiras 

 
31/05/2017 até 18/06/2017 – FENADOCE 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Fenadoce 
Cidade: Pelotas – RS 
 
02/06/2017 até 18/06/2017 – FESTMALHAS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Palácio das Artes 
Cidade: Jacutinga – MG 
 
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 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL FOOD SERVICE 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL CAFÉ 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL SORVETES 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
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07/06/2017 até 10/06/2017 – BIO BRAZIL FAIR 2017 - BIOFACH AMÉRICA 
LATINA 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/06/2017 até 10/06/2017 – NATURALTECH 2017 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 09/06/2017 – BW EXPO 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 08/06/2017 – EBS 2017 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções Rebouças 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/06/2017 até 08/06/2017 – EBS 2017 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções Rebouças 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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