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1. Tributos 

Imposto de Renda 2017: Receita paga nesta segunda 2º lote de restituição 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Cerca de 1,4 milhão de contribuintes serão contemplados e vão receber R$ 
2,99 bilhões. 
 

A Receita Federal vai pagar nesta segunda-feira (17) o segundo lote de 
restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. Este lote também 
incluirá restituições residuais de 2008 a 2016, segundo informou o órgão. 

No total, R$ 2,99 bilhões serão transferidos a 1.495.931 contribuintes. 
Por lei, idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou com 
alguma doença grave têm prioridade na restituição neste primeiro lote. 

SAIBA TUDO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA 2017 
"Desse total, R$ 1,48 bilhão referem-se ao quantitativo de contribuintes 

de que trata o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 664.547 contribuintes idosos 
e 55.259 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia 
grave", informou o órgão. 

Somente o segundo lote do Imposto de Renda de 2017, por sua vez, 
pagará R$ 2,53 bilhões para 1,34 milhão de contribuintes. Os valores serão 
corrigidos em 2,74%, correspondentes à variação da taxa básica de juros de 
maio a julho de 2017. 

Malha fina 
No fim do ano passado, a Receita Federal informou que 771 mil 

declarações estavam retidas na malha fina do IR de 2016 devido a 
inconsistências nas informações prestadas. 

Nos últimos anos, a omissão de rendimentos foi o principal motivo para 
cair na malha fina, seguido por inconsistências na declaração de despesas 
médicas. 

Para saber se está na malha fina, os contribuintes podem acessar o 
"extrato" do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC 
(Centro Virtual de Atendimento). 

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso 
gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por 
autoridade habilitada. 
 
http://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2017/noticia/imposto-de-renda-
2017-receita-paga-nesta-segunda-2-lote-de-restituicao.ghtml 
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2.  Serviços 

CNC revisa previsão de queda na receita do setor de serviços de 3% para 
3,6% 

 
13 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) revisou hoje (13) a previsão de queda para o volume de receitas do 
setor de serviços de 3% para 3,6%. A reavaliação ocorreu após a divulgação 
da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que apontou uma perda de 4,4% na receita entre janeiro e 
maio de 2017, na comparação com os mesmos meses de 2016. 

A confederação justificou a decisão pontuando que há uma natural 
demora de recuperação do mercado de trabalho e um ritmo intenso nas perdas 
do setor terciário nos últimos meses. Na visão dos analistas da instituição, 
esses fatores pesam para a piora na projeção de 2017, mesmo diante de uma 
previsão de comportamento favorável para a inflação e para o custo do crédito 
na segunda metade de 2017. 

O economista da CNC Fábio Bentes explicou que o setor de serviços é 
menos afetado pelo câmbio e pelo crédito que os outros setores da economia, 
tem menos possibilidades de exportação e responde principalmente ao 
mercado de trabalho e à renda da população. O setor tem ainda a 
peculiaridade de registrar uma inflação mais resistente, segundo Bentes. 

Enquanto a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de julho de 2016 a junho de 2017 foi de 3%, para o setor de 
serviços, a inflação foi de 5,72%. 

"Em outros setores, a atividade acaba sendo resgatada [pela queda da 
inflação]. Como ela está muito resiliente no setor de serviços, a reação do setor 
por conta dos preços é muito menos significativa", disse o economista. "O que 
poderia alavancar o setor de serviços seria uma recuperação do mercado de 
trabalho". 

Fábio Bentes espera um segundo semestre melhor que o primeiro e 
acredita que isso se reflete na própria previsão, que é de uma queda anual de 
3,6%, enquanto de janeiro a maio as perdas somam 4,4%. "A gente está 
esperando uma queda menor. A situação tende a ser um pouco menos pior", 
disse, destacando que o setor de serviços é responsável por 44% dos 
empregos celetistas do país. "Ele é o maior empregador da economia. Se vai 
mal, isso retarda a recuperação do mercado de trabalho". 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cnc-revisa-previsao-
de-queda-na-receita-do-setor-de-servicos-de-3-para-36 
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3.  Serviços - Audiovisual 

Após perder 40% dos postos formais, setor de audiovisual se 
profissionaliza 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Entre 2007 e 2015 setor enfrentou a retração do mercado de CDs e DVDs e 
encarou a concorrência pesada de plataformas como Netflix e Spotify, que 
levou empresas do ramo a se reinventarem 
 

Ainda digerindo as mudanças causadas pela tecnologia, o setor de 
audiovisual no País perdeu, entre 2007 e 2015, mais de 40% da força de 
trabalho formal, movimento puxado pela queda do mercado de venda e aluguel 
de CDs e DVDs. Na contra partida, a lei de incentivo ao conteúdo nacional e 
maior concorrência elevou a qualidade e a profissionalização do segmento. 

Segundo o estudo "Emprego no setor audiovisual", divulgado 
recentemente pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), quase 100 mil 
pessoas trabalham em diversas atividades que fomentam a cadeia audiovisual, 
em um mercado que gira mais de R$ 24 bilhões. Dentre os segmentos, a 
pesquisa identificou que a 'TV aberta' é quem mais detém colaboradores: 54% 
dos empregos formais em 2015 - alta de 9 pontos percentuais (p.p) em relação 
a 2007. 

Os destaques, no entanto, foram os segmentos de produção e pós-
produção audiovisual, que passou de 5.358 empregos em 2007 para 11.252 
em 2015, e as empresas exibidoras, que obtiveram um avanço de 69% no 
volume de empregos no mesmo período. 

De acordo com a diretora-presidente em exercício da Ancine, Debora 
Ivanov, a Lei n° 12.485/2011 - que estabelece a exibição de, ao menos, 3 horas 
e 30 minutos de conteúdos nacionais por parte dos canais de TV Paga com 
programação destinada à cultura - foi determinante para o amadurecimento do 
setor: "A Lei foi importantíssima para o avanço do audiovisual no País; uma 
oportunidade para que as empresas independentes pudessem mostrar suas 
produções." 

Mapeando apenas os postos de trabalho formal, Debora conta que as 
próximas pesquisas irão mensurar também o número de empregos indiretos no 
setor - que chegaria a 140 mil pessoas. 

Com relação à qualificação da mão de obra, o estudo detectou 
crescimento de 9 p.p. na participação de trabalhadores com nível superior 
(completo ou incompleto) no período, passando de 33% em 2007 para 42% em 
2015. Ademais, outro avanço visto foi o de colaboradores com mestrado ou 
doutorado, que passou de 0,13% para 0,45%, na mesma base comparativa. 
Reflexo do aprimoramento do setor, entre 2007 e 2015 houve decréscimo de 5 
p.p. em relação aos profissionais com nível médio, que ainda são a maioria, de 
55% para 50% desse mercado. 
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Declínio 
Em crise, o comércio varejista de CDs e DVDs e a locação dessas 

mídias perderam espaço nos últimos anos. Plataformas de vídeos sob 
demanda, como a Netflix e Spotify, a queda de valor dos produtos e, 
principalmente, a pirataria doméstica dizimaram esses mercados. Se em 2007, 
o segmento de 'aluguel de DVDs' representava 12% dos empregos no setor, 
esse percentual foi a 4% em 2015 - perda de 6,3 mil postos. Além disso, as 
lojas especializadas nas vendas de CDs e DVDs viram queda de 3,1 mil 
empregos no período, caindo de 8% para apenas 4% no setor audiovisual. 

CDs e DVDs em queda 
A deterioração dessas atividades também pode ser identificada a partir 

do número de estabelecimentos. Segundo o estudo, 5.144 empresas que 
trabalhavam estritamente com locação de DVDs ou com a comercialização de 
CDs e DVDs encerraram operações no período. "A tecnologia mudou o 
comportamento de consumo. Por conta dela, estamos com uma ascensão em 
outras áreas. Tudo está mais acessível para o consumidor. O mercado de 
vídeo sob demanda cresce em vertigem novamente", admite. 

Segundo a diretora-presidente em exercício da Ancine, a ascensão da 
Netflix no cenário brasileiro, no entanto, não diminuiu o número de 
frequentadores nas salas de cinemas do País, tampouco a quantidade de 
produções nacionais. Em 2016, a entidade diagnosticou que 184 milhões de 
ingressos foram comercializados, alta de 6,36% ante o ano anterior. Além 
disso, 139 filmes brasileiros foram lançados no ano passado; avanço de 5,30% 
diante dos números de 2015. 

Presença feminina 
Embora tenha avançado com relação à representatividade das mulheres 

no audiovisual nos últimos anos, o gênero ainda está restrito a cargos 
subalternos. "De 2.583 obras, só 17% são dirigidas por mulheres; 21% são 
roteiristas e 41% trabalham com produção executiva. Se levar em conta que as 
mulheres são 51% da população, e elas são a maior fatia dos consumidores, 
ainda há muito a evoluir", assume. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/apos-perder-40--dos-postos-formais,-setor-de-
audiovisual--se-profissionaliza-id638420.html 
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4.  Serviços – Cartão de Crédito 

Cartões ‘premium’ cortam anuidade para segurar cliente 

 
16 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Bandeiras American Express e Diners Club reduziram taxa; valor, porém, subiu 
nas líderes Mastercard e Visa 
 

As opções sem anuidade de cartões de crédito começaram a mostrar a 
que vieram e causaram um movimento de corte nas tarifas no segmento de 
clientes com renda mais alta. Por outro lado, a taxa média subiu para 
Mastercard e Visa, bandeiras mais usadas. 

Segundo dados do Banco Central, o valor médio das taxas de anuidade 
cobradas em cartões com bandeira American Express caiu quase 26% no 
último trimestre de 2016 na comparação com o mesmo período de 2015, 
passando de R$ 82,07 para R$ 60,76. No caso da bandeira Diners Club, a 
tarifa média recuou 7%, indo de R$ 166,68 para R$ 154,17 no mesmo período. 

Os dados refletem uma estratégia para segurar o cliente de alta renda, 
explica o economista Maurício Godoy, professor da escola de negócios Saint 
Paul. “Com os bancos dando menos crédito, esses clientes passaram a ser 
mais disputados.” 

No caso dos cartões de bandeira Elo, o corte de quase 35% na taxa 
média de anuidade pode ser explicado por outra estratégia para conquistar 
consumidores. Os valores, segundo o BC, passaram de R$ 71,50 em 2015 
para R$ 46,61 em 2016. “Eles concorrem com empresas gigantes e diminuíram 
a tarifa para conseguir entrar nesse mercado”, explica Godoy. 

Nas líderes do mercado, no entanto, o movimento foi o inverso. Na 
Mastercard, bandeira de 47% dos cartões de crédito ativos no Brasil, a tarifa 
passou de R$ 134,69 em 2015 para R$ 142,82 em 2016 - um aumento de 6%. 
Na Visa, marca estampada em 42% dos cartões de crédito no País, a anuidade 
média cresceu 2,45%, passando de R$ 113,31 em 2015 para R$ 116,09 em 
2016. 

A explicação, segundo Godoy, é a maior oferta de serviços e benefícios 
para o consumidor, como o acúmulo de pontos para a troca por passagens 
aéreas e descontos em atividades culturais, por exemplo. “O preço da 
anuidade varia muito de acordo com o tipo de serviço prestado por quem emitiu 
o cartão. Quanto mais benefícios oferecidos, mais cara essa taxa tende a ser”, 
explica. 

Além disso, como o negócio de cartões sem anuidade é menos lucrativo, 
os emissores tendem a subir tarifas para os pagantes para fazer a conta fechar. 
“A anuidade é uma das principais fontes de receita dessas empresas e, assim 
como os juros, acaba sendo utilizada para calibrar a política comercial dos 
emissores”, diz Marcelo Prata, fundador da plataforma Canal do Crédito. 

A taxa, explica Prata, é uma forma de ampliar ou reduzir o crescimento 
de determinado perfil de cliente sem negar o serviço. Assim, com o aumento do 
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desemprego e da inadimplência, quem tem renda menor viu o aumento dessa 
tarifa, ou a restrição do limite de crédito ou até mesmo teve um pedido de 
emissão rejeitado. 

O que aconteceu com os cartões de bandeira Hipercard é um exemplo 
dessa calibragem. Entre 2015 e 2016, a tarifa média da anuidade cresceu 
13,6%, indo de R$ 121,69 para R$ 138,25. O Itaú, que deixou de comercializar 
cartões Hiper este ano, diz que levou em consideração a inflação do período, a 
dinâmica do mercado e a característica do produto para reajustar a taxa. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,cartoes-premium-cortam-
anuidade-para-segurar-cliente,70001892686 
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5.  Comércio Eletrônico 

Preço e frete grátis são os principais fatores levados em conta nas compras 
online 

 
14 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

Fazer compras pela internet já se tornou um hábito de grande parte dos 
brasileiros, mas quais são os fatores determinantes na decisão de compra? De acordo 
com a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), para 60% dos entrevistados o 
preço é o principal fator – já 39% citam o frete grátis e 27% tomam como base as 
avaliações de outros consumidores. 

O levantamento, feito com internautas que realizaram compras online no último 
ano nas 27 capitais, mapeia o processo de compras pela internet dos brasileiros e 
mostra que 97% já compraram mais de uma vez pelo mesmo site ou aplicativo, 
principalmente, devido a uma experiência anterior positiva (52%), a confiança na loja 
e/ou na marca (42%) e por possuir os melhores preços (37%). Na hora de escolher o 
site ou aplicativo para a compra, 56% dão preferências às lojas que já têm o costume 
de comprar, 49% buscam marcas conhecidas e 37% fazem pesquisa em sites que 
comparam preços e escolhem o de menor valor. 

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, é natural que o 
consumidor encare o preço de um produto como aspecto determinante para suas 
compras. “As pessoas tendem a selecionar, dentre as marcas que admira ou gosta, 
aquela que oferece a melhor relação entre custo e benefício. Portanto, o preço é fator 
decisivo nesse processo de escolha. Ao lado disso, vale lembrar que há outros 
parâmetros que o consumidor também leva em conta, como a forma de pagamento, o 
atendimento, a reputação da loja ou as menções à marca em órgãos governamentais 
ou sites de reclamação”, afirma. 

O levantamento identifica como os consumidores brasileiros lidam com quatro 
fases do processo de compra: economia, planejamento, pesquisas e segurança. 

Economia: 51% já compraram em sites desconhecidos para aproveitar uma 
promoção 

De acordo com os dados, 87% dos entrevistados utilizam algum programa ou 
serviço online com o objetivo de economizar no dia a dia, sendo os principais: 

 
• 51% streaming de filmes; 
• 50% aplicativos para ligar para parentes e amigos; 
• 44% download de músicas; 
• 44% venda de produtos novos ou usados; 
• 31% compra de passagens e pacotes turísticos; 
• 31% download de jornais, revistas e ebooks. 
 
Porém, 51% confessam já terem comprado produtos em sites ou marcas 

desconhecidas para aproveitar uma oportunidade. 
Planejamento: e-mails marketing e Facebook impulsionam compras não 

planejadas 
A grande maioria (83%) afirma planejar as compras virtuais antes de realizá-

las. Entretanto, 16% não planejam as compras, e 44% dos entrevistados comprou de 
forma não planejada ao receber um e-mail de loja e 31% e 30% ao ver produtos no 
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Facebook, seja no perfil das lojas ou quando compartilhados por amigos ou pessoas 
públicas, respectivamente. 

O principal motivo para a realização da compra não planejada após ver um 
anúncio em sites ou redes sociais é o produto estar em promoção (56%) e não querer 
perder as oportunidades de preços baixos (43%). Os produtos mais comprados por 
impulso são os vestuários, calçados e acessórios (30%), livros (24%), cosméticos 
(15%) e comida delivery (14%). 

Sete em cada dez consumidores (69%) já desistiram de uma compra no 
momento do pagamento, especialmente depois de verificarem o valor do frete (33%), 
um prazo de entrega demorado (21%) ou não ter certeza da compra (15%). Segundo o 
educador financeiro do SPC Brasil e do Meu Bolso Feliz, José Vignoli, “o consumidor 
sabe que comprar pela internet envolve muito mais do que simplesmente escolher o 
menor preço. Embora o custo seja uma preocupação sempre presente, as pessoas 
também procuram informar-se sobre o prazo para receber o produto, sua qualidade e 
como é o relato de outros compradores sobre determinado item.” 

Pesquisa: produtos mais pesquisados são de tecnologia e telefonia 
Quase toda a amostra (99%) afirma realizar algum tipo de pesquisa de preço 

antes de comprar em um site ou aplicativo e 68% se informam sobre as reclamações 
de outros consumidores em sites especializados quando compram um produto em 
uma loja desconhecida. 

Os produtos mais pesquisados antes da compra virtual são os de informática e 
tecnologia (25%) e serviços de telefonia, celular e internet (23%). Os tipos de 
informação mais pesquisados são preços (60%), comentários de outros clientes (60%) 
e qualidade dos produtos (52%). 

Nove em cada dez entrevistados (88%) costumam comprar com desconto, 
especialmente por meio de promoções (59%) e por meio de cupons de desconto 
(44%). “Não há dúvida de que a internet potencializa o acesso à informação e amplia 
suas possibilidades de escolha, auxiliando na tomada de decisões, a partir de opiniões 
compartilhadas entre compradores e formadores de opinião”, explica Kawauti. “Por 
outro lado, as pessoas são bombardeadas com ofertas e anúncios customizados a 
partir de seus hábitos de navegação e diversas ações de marketing que estimulam e 
facilitam as compras por impulso. O consumidor online, portanto, deve sempre refletir 
antes de clicar em “comprar”’ pois nenhuma promoção é boa o bastante se aquilo que 
for adquirido extrapolar o orçamento”, analisa a economista. 

Segurança: 97% tomam precauções em suas compras online 
Uma grande preocupação de quem faz compras pela internet se refere à 

segurança dos procedimentos online: 97% tomam alguma precaução em suas 
compras virtuais, sendo as mais recorrentes fazer suas compras apenas em sites e 
aplicativos conhecidos ou indicados (60%), arquivar todos os passos da compra, 
inclusive e-mails de confirmação (40%) e evitar cadastrar cartão de crédito para 
compras futuras (37%). 

Metodologia 
A pesquisa ouviu 673 internautas das 27 capitais que realizaram compras pela 

internet no último ano. A margem de erro é de 3,4 pontos a uma margem de confiança 
de 95%. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/preco-e-frete-gratis-sao-os-
principais-fatores-levados-em-conta-nas-compras-online/ 
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6. Emprego 

 
Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir 
emprego 

 

 13 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
De janeiro a maio de 2017, período em que o saldo de empregos formais no 

mercado de trabalho brasileiro apresentou resultados positivos, as vagas voltadas 
para trabalhadores que têm ensino fundamental completo ou incompleto encolheram. 
No acumulado do ano, 1.332.670 pessoas foram admitidas e 1.435.153 desligados 
dos seus empregos, deixando o saldo negativo de 102.483 vagas. 

Os dados, divulgados nesta quinta-feira (13) pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), confirmam uma maior vulnerabilidade no 
mercado de trabalho formal dos brasileiros que estudaram menos. Quanto menor a 
escolaridade, maior a chance de ficar desempregado, aponta o Caged. 

Os números mostram que o inverso ocorreu nos primeiros meses do ano com 
os trabalhadores com ensino médio e ensino superior, mesmo incompleto. Aqueles 
que têm diploma universitário tiveram o melhor resultado. Até maio de 2017, 
acumularam 84,65 mil novas vagas. Este grupo é uma minoria no país. De acordo com 
o estudo Education at a Glance 2016, da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), somente 14% dos brasileiros entre 24 e 64 
anos haviam concluído o ensino superior até 2015. 

Os trabalhadores com ensino médio completo ou incompleto, que 
correspondem a 52,64% dos adultos de 24 a 64 anos, fecharam o período com um 
saldo positivo de 43,1 mil vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, todos os 
trabalhadores foram afetados com saldos negativos de emprego formal, mas os com 
escolaridade maior foram os menos prejudicados, com o encerramento de 54,36 mil 
postos. Entre os trabalhadores com ensino médio o saldo ficou negativo em 249,97 
mil, e os que tinham ensino fundamental sofreram com o fechamento de 583,28 mil 
vagas, o maior número entre as três classificações. 

Setores 
Em maio, os resultados também revelam que os únicos setores que 

apresentaram saldo positivo de postos de emprego para os brasileiros sem 
escolaridade ou com ensino fundamental foi a agropecuária, que abriu 36 mil postos 
para esses trabalhadores, e nos serviços industriais de utilidade pública, com apenas 
141 postos. 

Entre os trabalhadores com ensino superior, diversos setores de atividade 
econômica tiveram um resultado melhor, como serviços, onde foram criados 6,4 mil 
empregos formais para esses trabalhadores. No comércio, foram abertas 1,4 mil vagas 
e na administração pública, 954. 

Para trabalhadores com ensino médio, o setor que mais abriu vagas foi a 
agropecuária, com 9,9 mil postos, seguida por serviços, com 5,7 mil vagas, indústria 
da transformação, 3,1 mil, e construção civil, com 1,4 mil postos. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/trabalhador-com-
menor-escolaridade-tem-mais-dificuldade-para-conseguir 
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Contratação formal de mulheres supera número de demissões em maio, 
mostra Caged 
 

14 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
O número de mulheres contratadas com carteira assinada no mês de 

maio superou em 9.372 o volume das que foram demitidas no período. 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
foram admitidas em maio 473.915 mulheres e 464.543, demitidas. No entanto, 
no acumulado do ano, o saldo entre admissões e demissões femininas está 
negativo em 6.836. 

Conforme o resultado do Caged, divulgado mensalmente pelo Ministério 
do Trabalho, em quatro dos oito setores da economia pesquisados, houve mais 
contratações formais de mulheres do que desligamentos. Houve mais 
contratação do que dispensa de mulheres nos setores da agropecuária e de 
serviços, na administração pública e na construção civil. O destaque foi 
agropecuária, com a criação de 13,92 mil postos femininos de trabalho formal. 

Já na indústria de transformação, serviços industriais de utilidade pública 
– que inclui estatais de água e de energia, comércio e indústria extrativa 
mineral – o resultado foi negativo, com mais demissões do que contratações. 

Apesar do resultado feminino positivo, o saldo de contratações 
masculinas foi melhor em maio. Segundo o Caged, nesse período, 768.518 
homens foram admitidos e 743.637, demitidos, com saldo positivo de 24.881. 

Em nota divulgada pelo Ministério do Trabalho, o ministro Ronaldo 
Nogueira, reconheceu a necessidade de o governo adotar medidas para 
“diminuir as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho”. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/contratacao-formal-
de-mulheres-supera-numero-de-demissoes-em-maio-mostra 
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7.  Mercado Imobiliário 

Consumidor obtém desconto de 15% na compra de imóvel no 1º semestre 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Apesar de abatimento no preço, maioria ainda não encontrou o imóvel 
desejado, segundo levantamento da plataforma VivaReal 
 

Um levantamento feito pela plataforma VivaReal, que disponibiliza 
imóveis para locação e venda no Brasil, revelou que, no primeiro semestre 
deste ano, quem encontrou o imóvel desejado para comprar obteve um 
desconto na casa dos 15%, tanto de unidades novas quanto de usadas. 

Porém, a maioria ainda não encontrou o que deseja no mercado e 
espera que os preços se mantenham estáveis nos próximos meses. 

A pesquisa foi feita em junho com 1,3 mil consumidores, a maioria (63%) 
com renda familiar superior a R$ 3.418 por mês. A maior parte (79%) não 
encontrou o imóvel desejado, seja para compra, seja para aluguel. Entre eles, 
65% querem comprar, 25% querem alugar e 10% desistiram da compra. 

Entre os 21% que encontraram, 49% alugaram, 28% compraram um 
imóvel usado e 23% compraram um imóvel novo (lançamento). Os descontos 
médios na venda tanto de novos quanto de usados foram de 15,4%. 

A pesquisa revela que para quase 80% dos consumidores os preços dos 
imóveis estão altos e permanecerão estáveis no 2º semestre. No entanto, eles 
esperam que a flexibilidade na negociação aumente nos próximos meses. 

Também os 914 corretores e imobiliárias consultados acreditam na 
estabilidade dos preços de venda, mas uma queda nos valores para aluguel. 
"Isso está alinhado com os recentes indicadores do IGP-M, que sofreu quedas 
consecutivas nos últimos 3 meses deste ano e também no consolidado dos 
últimos 12 meses, dado raro que não acontecia desde 2010", diz Lucas Vargas, 
presidente da VivaReal. 

Os consumidores se sentem otimistas com a situação familiar (66%) e 
com o mercado imobiliário no segundo semestre de 2017 (46%). A situação 
política do País, no entanto, é citada pelos entrevistados como fator que pode 
atrapalhar essa recuperação. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/seu-imovel,consumidor-obtem-
desconto-de-15-na-compra-de-imovel-no-1-semestre,70001892805 
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8.  Logística – Transporte Aéreo 

Transporte aéreo mundial vai precisar de 250 mil pilotos em 10 anos, diz 
pesquisa 

 
13 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Tráfego aéreo cresce 4,5% ao ano e grandes fabricantes estimam dobrar frota 
em circulação em 20 anos 
 

Com o intenso crescimento do tráfego aéreo mundial, a demanda por 
pilotos é cada vez maior. Contudo, o setor dependente da conjuntura 
econômica não conseguiu se antecipar à necessidade e agora encara falta de 
mão de obra qualificada. 

Nos próximos dez anos, a aviação comercial vai precisar contratar cerca 
de 250 mil pilotos no mundo todo, segundo estudo publicado em junho no 
Salão Aeronáutico Le Bourget (França) pelo CAE, companhia especializada em 
formação no setor da aviação civil. 

Para manter o crescimento da indústria do transporte aéreo comercial, o 
informe recomenda a formação de 180 mil copilotos que, mais tarde, serão 
promovidos comandantes de bordo, "número superior a todas as décadas 
anteriores". 

Diante do robusto tráfego de passageiros, crescendo 4,5% ao ano, as 
fabricantes Boeing e Airbus estão apostando em dobrar suas frotas de 
aeronaves nos próximos 20 anos, com a maior parte da demanda vinda da 
Ásia. 

Contudo, mais aviões significam mais pilotos. E esse mercado está 
"tenso" há seis meses ou um ano, garante Philippe Crébassa, diretor adjunto 
da Enac, maior escola aeronáutica da Europa, em Toulouse, na França. 

Apesar de as previsões dos fabricantes há anos alertarem para a 
"necessidade maciça" de pilotos, as companhias aéreas não conseguiram 
prever "a recente recuperação positiva, repentina e brutal" da conjuntura, disse 
à AFP Crébassa, que também é piloto de aviões privados. 

O setor aéreo segue de perto o crescimento econômico e, até aqui, as 
companhias aéreas "sempre quiseram contratar o número exato [de pilotos], 
sem se arriscar", apontou o especialista. 

Agora, porém, todas as companhias serão afetadas pela escassez, 
principalmente as chinesas, que já se viram obrigadas a adiar a compra de 
novos aviões ou cancelar voos. 

Na França, os sindicatos da filial da Air France, Hop!, convocou nesta 
semana uma greve para protestar pela falta de funcionários e denunciar o 
cancelamento de voos por esse motivo. 

"Cada vez mais as companhias pedem aos fabricantes soluções para ter 
pilotos o bastante", explica Crébassa, cuja escola forma cerca de 450 pilotos 
por ano, 90% deles estrangeiros. 
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"Formar um piloto é algo difícil, custa tempo e dinheiro", e os salários 
ainda são altos, apontou um piloto da Air France que não quis se identificar à 
AFP. 

A formação de um copiloto leva dois anos e meio. Para virar 
comandante, as companhias levam entre cinco e dez anos. 

Uma solução é a automatização das cabines de controle, mas, além de 
cara, ela enfrente reticência, um problema de "aceitação social e dos clientes", 
segundo Didier Brechemier, especialista em transporte aéreo da consultora 
Roland-Berger. 
 
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/transporte-aereo-
mundial-vai-precisar-de-250-mil-pilotos-em-10-anos-diz-pesquisa.ghtml 
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9.  Empreendedorismo 

Maioria dos empreendedores espera piora ou estagnação da economia, 
diz Sebrae 

 
13 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Pesquisa do instituto revela que 36% dos microempresários enxergam piora na 
economia, mas 81% não pretendem realizar cortes ou contratações nos 
próximos 12 meses. 
 

Nos próximos 12 meses, cerca de 36,8% dos microempresários 
esperam uma piora na economia. Apesar do pessimismo, a maioria deles 
(86%) pretende manter o número de funcionários no mesmo período, sem 
demitir ou contratar, segundo levantamento realizado pelo Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), divulgado nesta quarta-feira (12). 

Para realizar a pesquisa, o Sebrae ouviu 2.859 donos de Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) e de Microempresas (ME), assim como 
Microempreendedores Individuais (MEI) entre os dias 11 e 24 de maio. Ao todo, 
30,9% dos entrevistados acreditam em uma melhora no cenário econômico, 
enquanto 23,7% veem uma estagnação e 8,6% não souberam responder. 

Mesmo com cenário político e econômico instável, o número de 
empreendedores que pretendem contratar supera os que planejam demitir. Ao 
todo, 12,7% dos entrevistados dizem que pretendem contratar no próximo ano, 
enquanto 9,8% têm planos de demitir funcionários. Além disso, 27,3% não têm 
intenção de contratar ou demitir. 

Segundo o instituto, as dificuldades que os brasileiros mais enfrentam 
para empreender envolvem os processos de tributação, queda nas vendas, 
encargos trabalhistas, obtenção de crédito, falta de planejamento e 
desconhecimento do mercado. 

Momento de 'cautela' 
Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, os 

empreendedores vêm se mantendo "cautelosos", aproveitando o movimento da 
crise para investir em serviços básicos de formas inexploradas. "Hoje você vê 
que as pessoas estão deixando de ir ao restaurante e aproveitando para comer 
mais em casa. Da mesma forma, cresce o movimento de pessoas que estamos 
treinando para abrir sua própria empresa de entrega. Ou seja, onde alguns 
perdem, outros ganham e empreendem", disse. 

Esse movimento, segundo o presidente, explica as razões que levam os 
Microempreendedores Individuais (MEI) a serem os mais otimistas em relação 
ao futuro da economia e ao o seu próprio negócio. "É o sonho de liberdade e, 
para muitos, a única alternativa já que não conseguem emprego", disse. Para 
ser um MEI, o microempreendedor deve ter um faturamento anual de até R$ 60 
mil. 
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Encargos 
O Sebrae ainda constatou que o setor da construção civil é o que mais 

encontra dificuldades para contratar. No âmbito regional, o Sudeste e o 
Nordeste foram apontadas como as regiões mais difíceis para o empreendedor 
no país por conta de encargos trabalhistas. Já os microempreendedores e 
empreendedores das regiões Sul e Norte apontaram a complexidade da 
legislação trabalhista como os maiores obstáculos. 

Reforma Trabalhista 
Na última terça-feira (11), o Senado aprovou o texto da reforma 

trabalhista. A reforma muda a lei trabalhista brasileira e traz novas definições 
contratuais sobre férias, jornada de trabalho e de relações contratuais. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/maioria-dos-empreendedores-
espera-piora-ou-estagnacao-da-economia-diz-sebrae.ghtml 
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10. Curtas 

Inflação pelo IPC-S avança na terceira divulgação de julho 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O IPC-S de 15 de julho de 2017 apresentou variação de -0,05%, 0,13 ponto 
percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação. 

Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Habitação (-0,29% para 0,17%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de -3,98% 
para -0,72%. 

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Educação, Leitura e Recreação (0,25% para 0,49%) e Comunicação (-0,06% para 
0,14%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: salas 
de espetáculo (0,15% para 1,42%) e pacotes de telefonia fixa e internet (-0,39% para 
0,14%), respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Transportes (-0,51% para -0,55%), Vestuário 
(0,51% para 0,34%), Despesas Diversas (0,24% para 0,13%) e Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,32% para 0,31%) apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. 
Nestas classe de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: seguro 
facultativo para veículo (0,99% para 0,81%), roupas (0,59% para 0,21%), cartório 
(0,96% para 0,39%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,08% para -0,19%), 
respectivamente. 

O grupo Alimentação repetiu a taxa de variação registrada na última apuração, 
-0,44%. As principais influências em sentido ascendente e descendente partiram dos 
itens: frutas (-4,65% para -3,96%) e laticínios (-0,33% para -0,75%), respectivamente. 

Movimento nos shoppings sobe em junho 

 
14 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

- O fluxo de pessoas nos shopping centers cresceu 2,21% em junho, período 
marcado pelo Dia dos Namorados, na comparação ao mesmo mês do ano anterior, 
segundo o Índice de Visitas a Shopping Centers. 

O levantamento é a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em 
parceria com a FX Retail Analytics e aponta que, na comparação regional, o Sudeste 
obteve maior destaque, com incremento de 3,69%. Por outro lado, a região Sul 
registrou queda de 1,85%, e a Nordeste, baixa de 1,70%. Já no acumulado do ano, 
entre janeiro e junho, o índice registrou crescimento de 0,31% em comparação ao 
mesmo período do ano anterior. ""O ano de 2017 está se consolidando como a fase da 
estabilização da economia brasileira", avalia o sócio-fundador da FX Retail Analytics, 
Walter Sabini Junior, por meio de nota. 
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11. Feiras 

 
14/07/2017 até 23/07/2017 – EXPOBEL 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições Rio Apa 
Cidade: Bela Vista  - MS 
 
16/07/2017 até 18/07/2017 – ENFLOR - GARDEN FAIR 
Setor: Agronegócio 
Local: Recinto da Expoflora 
Cidade: Holambra - SP 
 
16/07/2017 até 18/07/2017 – HAIR BRASÍLIA AND BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília - DF 
 
17/07/2017 até 19/07/2017 – SMARTPHONE CONGRESS 
Setor: Multisetores 
Local: Transamerica Expo Center - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo - SP 
 
17/07/2017 até 20/07/2017 – ELETROLAR SHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Azul Play 
Cidade: São Paulo - SP 
 
17/07/2017 até 20/07/2017 – LATIN AMERICAN ELECTRONICS - TRADE 
SHOW 
Setor: Multisetores 
Local: 3ª Latin American Electronics International Trade Show 
Cidade: São Paulo – SP 
 
18/07/2017 até 20/07/2017 – MEC SHOW 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
19/07/2017 até 21/07/2017 – EXPO USIPA 
Setor: Multisetores 
Local: Associação Esportiva e Recreativa Usipa 
Cidade: Ipatinga - MG 
 
20/07/2017 até 23/07/2017 – FEICCAD 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Maxi Shopping Jundiaí 
Cidade: Jundiaí – SP 
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21/07/2017 até 30/07/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- JOÃO PESSOA 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima 
Cidade: João Pessoa - PB 
 
23/07/2017 até 26/07/2017 – ESCOLAR OFFICE BRASIL 2017 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
24/07/2017 até 26/07/2017 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte Dallas, Master e Nabhan 
Cidade: Cianorte - PR 
 
24/07/2017 até 27/07/2017 – MEDVEP 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Expotrade 
Cidade: Pinhais - PR 
 
25/07/2017 até 28/07/2017 – FIEE 
Setor: Energia 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/07/2017 até 28/07/2017 – FIPAN 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


