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1. Crédito e Financiamento 

Bancos travam crédito do BNDES e dificultam negócios de pequenas 

empresas 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

As empresas reclamam que os gerentes bancários "escondem" o Cartão 
BNDES dos clientes para vender produtos mais caros 
 

Os pequenos negócios, responsáveis por 27% do PIB brasileiro, estão 
com dificuldades para conseguir empréstimos do BNDES. As instituições 

financeiras que operam essa linha de crédito para o banco estatal travaram os 
empréstimos na ponta sob o argumento de que não podem arcar com o 
elevado risco das operações - o calote nesta linha quadruplicou nos últimos 

dois anos.  
Os desembolsos do Cartão BNDES para micro, pequenas e médias 

empresas caíram 60% entre janeiro e maio deste ano, de R$ 2,84 bilhões para 
R$ 1,15 bilhão. Para driblar a resistência dos grandes bancos e pulverizar o 
acesso aos financiamentos, o banco estatal estuda parcerias com empresas 

tecnológicas que atuam no setor financeiro, as "fintechs".  
Os grandes bancos alegam que a modalidade de crédito via cartão 

BNDES não cobre os riscos de inadimplência, inteiramente assumidos por eles. 
Embora o BNDES seja a fonte de recursos para esse tipo de financiamento, ele 
não arca com os prejuízos em caso de calote. Com o agravamento da crise 

econômica e as poucas garantias oferecidas pelas empresas que buscaram o 
crédito mais barato, a inadimplência chegou a quadruplicar em instituições que 

repassaram grande volume dessa linha entre 2015 e 2017.  
As empresas reclamam que os gerentes bancários "escondem" o Cartão 

BNDES dos clientes para vender produtos mais caros. A taxa de juros do 

Cartão BNDES estava em 1,12% ao mês em julho de 2017. Apenas um terço 
da taxa é repassada aos bancos operadores. Mas o banco estatal já estuda 

mudar essa remuneração, como informou ao Broadcast, serviço de notícias em 
tempo real do Grupo Estado. "O BNDES está alterando a estrutura de preços 
do cartão, incorporando indicadores de inadimplência e de desempenho ao 

spread dos agentes financeiros, de maneira que o banco emissor seja melhor 
remunerado, de acordo com sua performance, e estimulado a ampliar a 

emissão", disse em nota  
Segundo o BNDES, a retração nos desembolsos do cartão ocorreu, 

segundo os principais bancos emissores, em decorrência do aumento do risco 

de inadimplência das empresas de menor porte. Além disso, a crise contribuiu 
para diminuir o interesse dos empresários por investimentos. 

O Banco do Brasil era o maior repassador dessa linha, mas neste ano 
caiu para o 3.º lugar, com participação de 15% nos desembolsos. Diante dos 
calotes, o BB passou a exigir mais garantias dos clientes. Em 2017, os maiores 

operadores do cartão são Bradesco (38,6%) e Caixa (29,8%). BNDES e BB 
planejam agora criar uma nova linha que deve substituir o Cartão BNDES.  
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A reportagem procurou BB, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. A Caixa 
negou que esteja represando financiamentos da modalidade e reconheceu que 

eventual mudança na remuneração dos bancos pode ampliar a demanda. O 
Itaú disse apenas que "mantém sua oferta de concessão de crédito por meio do 
Cartão BNDES". Os demais não responderam.  

O aumento do crédito para pequenas e médias empresas está sendo 
discutido pela área econômica do governo, que vê também nesse segmento 

uma alavanca para diminuir o desemprego nos próximos meses, já que os 
pequenos negócios empregam 63% da força de trabalho formal do País, 
segundo dados do Sebrae. O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, 

tem se reunido periodicamente com os presidentes do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal para avaliar o cenário do crédito no País. 

Em apresentação ao Congresso Nacional na semana passada, o 
Ministério da Fazenda chegou a comparar o desempenho do BNDES com o do 
Bradesco. Enquanto o BNDES concentra 80% do seu crédito nas grandes 

empresas, o Bradesco concede 64% dos financiamentos às pequenas e 
médias. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/18/internas
_economia,610498/bancos-travam-credito-do-bndes-e-dificultam-negocios-de-

pequenas-empre.shtml 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/18/internas_economia,610498/bancos-travam-credito-do-bndes-e-dificultam-negocios-de-pequenas-empre.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/18/internas_economia,610498/bancos-travam-credito-do-bndes-e-dificultam-negocios-de-pequenas-empre.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/18/internas_economia,610498/bancos-travam-credito-do-bndes-e-dificultam-negocios-de-pequenas-empre.shtml
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 ‘Fintechs’ podem ampliar empréstimos 

 

18 de Julho de 2017 
Fonte: Estadão 

 

Em meio à resistência dos grandes bancos em oferecer crédito a micro, 
pequenas e médias empresas, o BNDES pretende diversificar sua rede de 

repassadores para garantir que o segmento, um de seus principais focos desde 
a mudança de política do banco, tenha acesso aos financiamentos. O principal 
objetivo é incluir no rol de agentes financeiros as empresas tecnológicas que 

atuam no setor, as chamadas “fintechs”. 
A intenção do banco é que as fintechs sejam no futuro articuladoras de 

“comunidades creditícias”, assim como são hoje as cooperativas. Com isso, o 
banco poderia oferecer linhas ainda mais especializadas para determinados 
segmentos, como tecnologia ou saúde, por exemplo. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
avalia usar o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) para 

oferecer garantias em financiamentos contratados junto às fintechs. O fundo 
tem hoje R$ 780 milhões, que podem alavancar empréstimos equivalentes a 12 
vezes esse valor, ou seja, mais de R$ 9 bilhões. De acordo com o presidente 

do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, a ideia é abrir uma seleção para eleger 
qual fintech será contemplada. 

O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, tem dito a 
interlocutores que se trata de um projeto a ser desenvolvido ao longo de dois 
anos, ou “dois meses dentro do novo calendário benedense”. É uma referência 

ao novo lema interno da instituição de fomento: “fazer seis anos em seis 
meses”, como disse Rabello em recente entrevista ao Broadcast, serviço de 

notícias em tempo real do Grupo Estado. 
As fintechs hoje não são regulamentadas pelo Banco Central, mas a 

atividade tem despertado o interesse por parcerias. O presidente do Sebrae 

afirmou que os grandes bancos estão “enferrujados” na forma de ofertar o 
crédito para esse público e que a própria entidade está estudando canais 

alternativos para dar suporte ao segmento. As informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fintechs-podem-ampliar-
emprestimos,70001894075 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Com liberação de recursos FGTS, vendas avançam e inadimplência cai, diz 
governo 

17 de Julho de 2017 
Fonte: G1 

 
Análise foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério do Planejamento. No 
acumulado de março a julho de 2017, foram sacados R$ 41,8 bilhões das contas 
inativas do FGTS. 
 

O Ministério do Planejamento divulgou nesta segunda-feira (17) estudo sobre o 
impacto dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) - que somaram R$ 41,8 bilhões de março a julho de 2017. 

O montante sacado até julho equivale a 96% do total disponível para saques, 
de R$ 43,6 bilhões. O dinheiro foi sacado por 82% dos 30,2 milhões de trabalhadores 
com direito ao benefício. 

Nesse período de liberação dos saques do FGTS, avaliou o governo, "nota-se 
aumento das vendas de varejo, em especial de supermercados, celulares e 
automóveis". Acrescentou que também pode ser notada uma redução do uso de 
cheque especial e cartão de crédito e aumento do financiamento de veículos. 

"Houve redução da inadimplência, do endividamento e do comprometimento de 
renda, além de aumento da confiança do consumidor e do comércio. Nota-se também 
aumento da captação líquida das cadernetas de poupança", acrescentou o governo 
federal. 

O Ministério do Planejamento informou que o principal objetivo da liberação dos 
saques das contas inativas do FGTS foi reduzir o endividamento das famílias ou ainda 
a regularização e situações de inadimplência. 

"Além disso, também objetivou dinamizar a economia, por meio do setor de 
comércio e serviços. Esses aspectos foram corroborado por algumas pesquisas, 
sendo que a maioria dos entrevistados citou que usaria os recursos primordialmente 
para regularizar dívidas", acrescentou. 

Quem tem direito 
Tem direito a fazer os saques das contas inativas o trabalhador que pediu 

demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador 
não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos pelo 
empregador atual. 

Mais de 2,5 milhões de brasileiros têm direito ao saque no último lote, que é 
dos nascidos em dezembro. O valor total disponível ultrapassa R$ 3,5 bilhões e 
equivale a aproximadamente 8% do total disponível. 

Para quem nasceu em outro período e ainda não fez o saque o prazo limite é 
31 de julho. Se o beneficiário não retirar o dinheiro até o prazo final, o valor voltará 
para a conta do FGTS e ele só conseguirá sacá-lo se estiver enquadrado nas 
hipóteses que permitem o saque do FGTS, como trabalhadores ou dependentes 
portadores do vírus HIV; pessoas em tratamento contra o câncer; doentes em estágio 
terminal em razão de doença grave, ou se ficar pelo menos 3 anos sem receber 
depósito de empregadores no Fundo de Garantia. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/com-liberacao-de-recursos-fgts-vendas-
avancam-e-inadimplencia-cai-diz-governo.ghtml 

Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Tecnologia e união entre setores são mote para retomar crescimento do 

varejo 

 
14 de Julho de 2017 

Fonte: Terra 
 

A tecnologia tem papel fundamental na retomada do crescimento do 
setor varejista brasileiro, que sofreu recuo de 6% nas vendas em 2016 em 
função da instabilidade política e econômica que assola o país, conforme 

dados do IBGE. Neste cenário, soluções que automatizem processos, agilizem 
rotinas e otimizem recursos, resultando em redução de custos melhoria da 

experiência de compra, são o alicerce para a melhoria dos resultados. 
O presidente do SEPRORGS, plataforma de representação e negócios 

das empresas de Informática do Rio Grande do Sul, Diogo Rossato, salienta 

que aproximar tecnologia e varejo é o passo mais certeiro tanto para alavancar 
a expansão do setor, quanto para manter as empresas do segmento saudáveis 

perante eventuais futuras crises. 
"O varejista, como todo empresário brasileiro, é um guerreiro. O setor é 

um dos principais responsáveis pela geração de emprego e renda no país, mas 

perece com a recessão, as incertezas políticas, as contenções de 
investimentos por parte dos consumidores. A tecnologia pode ajudar muito na 

condução dos negócios e deve ser uma ferramenta de apoio a este segmento", 
comenta Rossato. 

O presidente esteve presente à abertura da Feira Brasileira do Varejo 

(FBV), que ocorre em Porto Alegre. O SEPRORGS é apoiador do evento e 
conta com estande no local, onde exibe soluções de seus associados. 

Para o presidente da FBV, Ronaldo Sielichow, a aproximação com as 
entidades e empresas de Tecnologia é importante, pois a feira "traz as 
melhores tecnologias para o varejo, e no evento não se fala em crise, mas em 

coisas boas para quem gera emprego, renda e faz a economia girar". Já o 
presidente do SINDILOJAS Porto Alegre, Paulo Kruze, ressaltou que cabe a 

empreendimentos como o varejo e o evento dar destaque ao lado bom do 
brasileiro. "O Brasil tem um lado negativo, mas nós optamos pelo lado positivo, 
pelo lado de quem quer fazer", acrescentou Kruse. 

Presente à abertura da FBV, o prefeito de Porto Alegre, Nelson 
Marchezan Jr., foi contundente ao pedir que os empresários não se afastem da 

política e colaborem para a melhoria das decisões e processos por meio das 
críticas e cobranças construtivas. "Apoiem as reformas necessárias, apoiem 
quem tem coragem de fazer o que tem de ser feito", salientou Marchezan. 

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, também prestigiou 
o evento, sendo o primeiro governador do estado a estar presente, em cinco 

edições da FBV. 
Em seu discurso, Sartori evidenciou que quem quiser mudar o quadro 

econômico, político e social atual, terá de suportar medidas, por vezes, 

amargas, e galgar passos contínuos. 
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"Quem tentar mudar tudo de uma vez só não vai mudar nada.  
É uma caminhada. Nossa presença neste evento valoriza o trabalho de 

todos os que representam a perseverança, que querem o desenvolvimento do 
estado e do país", destacou o governador. 

Para Diogo Rossato, levar as soluções de associados do SEPRORGS a 

FBV é uma maneira de encurtar o caminho entre comprador e fornecedor, 
fomentando negócios para aquecer a economia. 

"É nosso papel oportunizar o crescimento das empresas de TI, criar 
pontes de vendas, estreitar laços entre fornecedores e consumidores. Temos 
muitas iniciativas neste sentido, mas estar presentes a eventos de outros 

segmentos, como o varejo, é uma das mais significativas, já que traz potencial 
real e imediato de apresentar produtos e serviços, gerar networking e vitrine, e 

despertar interesse pelas soluções expostas", finaliza Rossato. 
Segundo o presidente, o estande do SEPRORGS na FBV permanece à 

disposição dos associados que queiram demonstrar seus materiais até o fim do 

evento. 
 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/tecnologia-e-uniao-entre-setores-sao-
mote-para-retomar-crescimento-do-
varejo,7873d641633bb32bd96279ee47609d8fgwzuiome.html 

 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Telecomunicações 

Telefonia fixa perde mais de 75 mil linhas em maio 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
Em maio, a telefonia fixa registrou uma redução de 75.357 mil linhas em 

operação em todo o país. De acordo com a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), as empresas autorizadas perderam 2.277 linhas 
(queda de 0,01%) linhas e as concessionárias, 73 mil (menos 0,3%) de abril 

para maio deste ano. 
Nos últimos 12 meses, de acordo com Anatel, houve redução de 1,5 

milhão de linhas de telefonia fixa: pouco mais de 479 mil das empresas 
autorizadas (queda de 2,75%) e 1,07 milhão das empresas que têm concessão 
pública dos serviços (redução de 4,2%). 

Em maio, o Distrito Federal liderou o ranking de redução de linhas de 
telefone fixo de empresas autorizadas, com menos 308,2 mil linhas (queda de 

50,2%), seguido de Minas Gerais com menos 257,7 mil (redução de 18,93%). 
Já em relação às linhas de concessionárias, os estados que registraram as 
maiores quedas foram São Paulo, com menos 376,41 mil (queda de 3,72% em 

relação a abril), e o Rio de Janeiro, com menos 185,69 mil linhas (redução de 
6,06%). 

Apesar da redução no total de linhas fixas, houve, nos últimos 12 meses, 
aumento no número de linhas oferecidos pelas concessionárias em alguns 
estados: Goiás, com 5,78 mil novas linhas (0,76%), seguido do Piauí, com 455 

linhas (0,3 %). Já Mato Grosso, com 360,72 mil linhas fixas (234,21%), e Santa 
Catarina, que teve acréscimo de 128,03 mil linhas (19,13%), aparecem na 

frente no grupo das autorizadas. 
Entre as prestadoras, em todo o país, a Oi apresentou a maior queda no 

total de linhas de telefonia fixa, com 713,27 mil a menos nos últimos 12 meses, 

seguida da Vivo, com menos 378,38 mil linhas. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/telefonia-fixa-perde-
mais-de-75-mil-linhas-em-maio 
 

 
Voltar ao índice 
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5.  Comércio Eletrônico 

Preços no e-commerce caem pelo 5º mês consecutivo, aponta Índice FIPE 

Buscapé 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

Os preços no e-commerce recuaram 5,38% em junho, na comparação 
com o mesmo período de 2016. É o quinto mês seguido de aceleração da 
deflação, de acordo com a medição do Índice FIPE Buscapé. Em relação a 

maio de 2017, os preços registraram queda de 0,74%. 
No mês passado, sete dos dez grupos monitorados pelo índice, que 

totalizam 146 categorias de produtos, registraram deflação na comparação 
ante o mesmo período do ano anterior. Telefonia (-16,39%), fotografia (-
7,04%), eletrônicos (-4,48%), moda e acessórios (-4,51%) e informática (-

4,10%) foram, nos últimos meses, as categorias com maior variação negativa. 
Somaram-se ao ranking em junho eletrodomésticos (-0,57%) e esporte e 

lazer (0,52%). No sentido oposto, registraram inflação os produtos de 
cosméticos e perfumaria (0,99%), brinquedos e games (1,08%) e casa e 
decoração (0,18%). 

“Mesmo nas categorias nas quais os preços subiram, a inflação mostrou-
se mais controlada do que no mês anterior, na comparação do mesmo período 

do ano passado”, afirmou Sandoval Martins, CEO do Buscapé. “A tendência de 
preços do comércio eletrônico é consistente com a dos preços em geral, que 
de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tiveram queda 

de 0,23% em junho, a maior queda de preços em 19 anos”disse. 
Por conta de sua composição e características, a cesta de produtos do 

e-commerce tende a ser deflacionária em condições ideais de mercado. A 
comparação é feita sempre dos mesmos produtos, que propendem à 
desvalorização com a disseminação da tecnologia, lançamento de um produto 

superior na mesma categoria ou troca de coleção e mostruário. 
Preços gerais 

A inflação dos preços gerais, medida pelo IPCA, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) foi de 3,00% nos últimos 12 meses terminados 
em junho, o que mostra que os preços do comércio eletrônico tiveram variação 

de -8,1% em relação aos preços gerais da economia. 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/precos-e-commerce-caem-junho/ 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/precos-e-commerce-caem-junho/
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Mais de 200 logins de usuários dos principais sites de e-commerce do 
Brasil foram hackeados 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: Extra 

 
Mais de 200 logins e senhas de usuários das principais plataformas de 

e-commerce no Brasil foram hackeadas neste mês. Ao todo, 15 empresas 
foram alvo da ação, entre elas, Extra, Casas Bahia, Centauro, PagSeguro e 
Ponto Frio. As informações foram descritas em um arquivo, descoberto nesta 

segunda-feira pelo Laboratório de Segurança da Antecipe, uma plataforma de 
gerenciamento de vulnerabilidade e educação de usuários referente à 

segurança na internet. 
— Nós temos uma equipe que monitora as possíveis ameaças de 

cibercriminosos, para conhecer novos tipos de ataques, e encontramos essa 

lista. O mais provável é que ela tenha sido divulgada pelos próprios hackers, 
que vivem fazendo competições internas para mostrar quem tem mais 

capacidade técnica. Por isso mesmo, não podemos afirmar que a lista esteja 
completa — explicou Renoir do Reis, cofundador e líder de desenvolvimento da 
empresa. 

O número de usuários afetados — considerado baixo para um ataque 
hacker — é um dos indicativos que levam a empresa a defender a hipótese de 

que elas não foram invadidas, mas sim que as informações foram conseguidas 
por meio de um método conhecido como “phishing”. A manobra consiste em 
enganar usuários a revelar suas próprias informações pessoais, como senhas, 

cartão de crédito, CPF e número de contas bancárias, por meio de e-mails ou 
sites falsos. 

— Pela pouca quantidade, o mais provável é que usuários tenham sido 
enganados por phishings que se faziam passar pelos sites e serviços e, devido 
à falta de atenção, eles digitaram os logins e senhas nesses sites — disse 

Reis, alertando ainda para a importância de prevenção em casos como esse: 
— é preciso trocar a senha imediatamente e tomar mais atenção na hora de 

navegar, verificando URL e, até mesmo, checando se o site é oficial com 
telefone de contato da empresa. Todo cuidado é pouco em relação a segurança 
da informação — concluiu. 

 
https://extra.globo.com/noticias/economia/mais-de-200-logins-de-usuarios-dos-

principais-sites-de-commerce-do-brasil-foram-hackeados-21602011.html 
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6. Emprego 

País cria 9,8 mil vagas de trabalho em junho; resultado é o 3º positivo 

seguido 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O mercado de trabalho brasileiro abriu 9.821 novos postos em junho, 
variação de 0,03% em relação ao mês anterior. Essa é a terceira expansão 
consecutiva e a quarta registrada no ano, segundo informações do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e 
Emprego, divulgadas hoje (17). 

Para o ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, os dados 
mostram que “a economia dá sinais de recuperação”. 

“É melhor que seja gradual, em patamares menores, do que termos uma 

bolha. Isso nos dá a sinalização de que a economia se recupera de forma 
positiva”, afirmou. 

O resultado do Caged é resultado da diferença de 1.181.930 admissões 
e 1.172.109 demissões. No acumulado do ano, o saldo alcançou 67.358 vagas 
de emprego abertas. No mesmo período do ano passado, o saldo foi negativo, 

com 531.765 postos de trabalho fechados a mais que abertos. O resultado 
acumulado nos últimos 12 meses ainda aponta uma redução de 749.060 

postos de trabalho. 
“Nós gostaríamos de comemorar números melhores, mas o Brasil é um 

país que tem especificidades e a economia é um conjunto de fatores – externos 

e internos. O governo está cumprindo seu papel no sentido de dar sinais para o 
mercado, com a aprovação de reformas. A expectativa é que se mantenham os 

números positivos até o final do ano”, ressaltou Nogueira. 
Setores 
No mês de junho, o saldo positivo do Caged foi impulsionado pela 

agropecuária e pela Administração Pública. Em maio, foram gerados 36.827 
novos postos de trabalho na agropecuária, repetindo o desempenho do setor 

em maio, quando registrou um saldo positivo de 46.049 novas vagas. O setor 
de produção de café repetiu o desempenho do mês de maio e foi novamente o 
destaque do período, com 10.804 vagas abertas, concentras em Minas Gerais. 

A Administração Pública fechou o mês com a criação de 704 novas 
vagas de emprego, um aumento de 0,08%. 

Já os demais setores tiveram saldo negativo de emprego, com mais 
fechamentos de vagas que aberturas, como a construção civil (redução de 
8.963 postos de trabalho), indústria de transformação (redução de 7.887 

postos), serviços (redução de 7.273 postos) e comércio (com o fechamento de 
2.747 vagas de trabalho). 

Segundo o ministro, no caso da construção civil, o setor deve retomar a 
geração de empregos nos próximos meses. 
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“Não é possível que a construção civil se perpetue todos os meses 
apresentando números negativos. Construção civil para gerar emprego 

demora, tem a fase dos projetos, das licenças, das organizações das plantas 
de construção, isso leva de seis a oito meses. Todos os setores que 
apresentaram números negativos, quando se faz o comparativo com ano 

passado, os números são muito menores”, comparou. 
Desempenho regional 

O desempenho do emprego com carteira assinada foi liderado pela 
Região Sudeste, com a criação de 9.273 novos postos de trabalho, puxado por 
Minas Gerais, favorecido pela agropecuária e serviços, com saldo positivo de 

15.445 vagas criadas. A Região Centro-Oeste abriu 8.340 vagas, impulsionada 
por Mato Grosso, principalmente por setores como a agropecuária, comércio, 

serviços, construção civil e indústria da transformação. Goiás também teve 
expansão com a criação de 4.975 novos postos de trabalho, refletindo o setor 
de indústria da transformação, serviços e construção civil. 

Reforma Trabalhista 
A expectativa do governo federal é a geração de 2 milhões de postos de 

trabalhos nos próximos dois anos. A previsão, segundo Nogueira, será 
conduzida por atividades que utilizam contrato com jornada parcial, trabalho 
intermitente e home office – quando o trabalhador exerce suas atividades de 

casa ou em outro local fora da empresa. 
“O governo tem tomado medidas concretas. Ordenou as suas despesas, 

isso é um sinal muito importante para o mercado. O segundo sinal é a 
segurança jurídica: através da reforma trabalhista se sinaliza para o 
empregador não ficar com medo de contratar.” 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/pais-cria-98-mil-

vagas-de-trabalho-em-junho-resultado-e-o-3o-positivo 
 

 

Voltar ao índice  
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7.  Curtas 

FGV: IPC-S sobe em 5 de 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de julho 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
O índice teve queda de 0,05%, menos intensa que a deflação de 0,18% obtida na 
medição anterior 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou aceleração em cinco das sete capitais 
analisadas na segunda quadrissemana de julho na comparação com a primeira leitura 
do mês. O índice teve queda de 0,05%, menos intensa que a deflação de 0,18% 
obtida na medição anterior, informou a instituição na manhã desta terça-feira, dia 18. 

Quatro das cinco cidades que registraram aceleração dos preços no período 
ainda continuaram em deflação: Brasília (-0,41% para -0,17%), Belo Horizonte (-0,64% 
para -0,37%), Rio de Janeiro (-0,21% para -0,10%) e Porto Alegre (-0,09% para -
0,01%). São Paulo registrou alta, de 0,07%, contra queda de 0,10% na primeira 
quadrissemana de julho.  

Salvador manteve a mesma taxa da leitura anterior, de recuo de 0,08%, 
enquanto Recife mostrou desaceleração, de expansão de 0,05% para elevação de 
0,03%. 
 

Preço do aluguel de apartamentos cai 0,7% no 1º semestre, diz FipeZap 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Em junho, valor do metro quadrado recuou 0,1% ante o mês de maio. 
 

O valor do aluguel de apartamentos em 15 cidades do país recuou 0,1% em 
junho ante o mês anterior, para R$ 28,65 o metro quadrado, segundo índice FipeZap 
divulgado nesta terça-feira (18). 

Com isso, o indicador recuou 0,70% em termos reais no primeiro semestre 
sobre um ano antes. Nos últimos 12 meses, o recuo chegou a 3,89%, também em 
termos reais. 

Cidades 
Entre as 15 cidades pesquisadas, a que apresentou maior queda no período de 

12 meses foi o Rio de Janeiro, com recuo de 5,60%, enquanto Santos (SP) teve a 
maior alta, com 2,50%. 

São Paulo foi a cidade com o metro quadrado mais caro para locação em 
junho, a R$ 35,83, alta de 1,59%, segundo a pesquisa. 

O índice FipeZap de Locação utiliza como base o valor médio do metro 
quadrado em novos anúncios de apartamentos prontos divulgados na internet. 
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8. 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 
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