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1. Crédito e Financiamento 

Desembolsos do BNDES caem 16,6% no 1º semestre de 2017 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
MPMEs tiveram participação de 40% no total de empréstimos, a maior para o período 
em 6 anos, informou o banco. 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou 
nesta terça-feira (18) que desembolsou R$ 33,5 bilhões em volume de empréstimos no 
primeiro semestre deste ano, uma queda de 16,6% frente ao mesmo período de 2016. 

A queda foi menor, contudo, que o tombo de 42% na comparação entre os seis 
primeiros meses do ano passado com igual período de 2015. 

De todo o montante, 40% foi destinado para micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) com faturamento até R$ 300 milhões por ano. 

A maior queda aconteceu na região Sudeste, onde os desembolsos foram 
quase 28% menores. Na sequência, vêm as regiões Sul, com queda de 20%, e Norte, 
com 16%. 

Na Região Centro-Oeste, porém, houve expansão de 8% nas liberações de 
crédito e no Nordeste, alta de 9%. 

Em entrevista coletiva, o superintendente de Planejamento e Pesquisa do 
BNDES, Fabio Giambiagi, disse que o momento atual é o "fundo do poço" na história 
do banco. 

"Depois de três anos consecutivos [de recessão], nós vamos ter neste ano uma 
certa tendência à estabilização que poderá ser vista no futuro como o início de uma 
recuperação da economia brasileira. Foi nesse sentido que eu me referi a expressão 
no fundo do poço, que espero que seja algo que a gente esteja deixando para trás", 
afirmou. 

Ele disse acreditar em uma recuperação gradativa ao longo do ano e que se 
considera um “otimista cauteloso”. 

Sobre os resultados positivos dos desembolsos para as pequenas e médias 
empresas, Giambiagi explicou que o BNDES está preocupado e atento a esse 
segmento. 

"Estamos procurando desenvolver linhas específicas de atuação com taxas 
favorecidas [para esse segmento]. Provavelmente o banco do futuro será um banco 
com uma participação maior de apoio às pequenas e médias empresas do que no 
passado". 

Cartão BNDES 
Os desembolsos do cartão BNDES caíram 58% no primeiro semestre, para R$ 

1,397 bilhão. Segundo o superintendente de Operações Indiretas do banco de 
fomento, Marcelo Porteiro, a forte redução se deu porque os bancos emissores 
reduziram os empréstimos por meio dessa linha de crédito, que tem maior risco de 
inadimplência. 

"O que a gente observou é que, com a crise, de fato houve uma maior 
seletividade dos bancos. Houve uma retração forte [na concessão de crédito] e houve 
obviamente uma busca por melhores níveis de rating e por melhores garantias", disse. 

 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/bndes-desembolsa-r-335-bilhoes-no-1-
semestre-de-2017.ghtml 
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Governo estuda programa de microcrédito de até R$ 3 bi para quem 
recebe Bolsa Família 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Segundo o ministro Oscar Terra, programa será voltado para a inclusão de 

famílias no mercado de trabalho 
 

Em linha com o intuito do presidente Michel Temer de buscar o máximo 

de agendas positivas durante o recesso e tentar superar a crise política 
causada pela denúncia, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, 

afirmou nesta terça-feira que a pasta está terminando a formulação de um 
programa que deve se chamar "progredir", com o intuito de estimular a 
microeconomia. 

Segundo o ministro, o programa, que será voltado para a inclusão das 
famílias do Bolsa Família no mercado de trabalho, pode ter até R$ 3 bilhões 

graças à autorização do uso de 2% dos de recursos dos depósitos 
compulsórios que os bancos fazem no Banco Central. 

"A expectativa é que ajude 1 milhão de famílias", disse, destacando que 

é preciso que eles tenham uma proposta de trabalho feito em parceria com o 
Sebrae para verificar a viabilidade do microempreendimento. 

Terra conversou com o presidente Michel Temer nesta segunda-feira, 
mas não deu a expectativa se vai conseguir apresentar o programa fechado 
ainda durante o recesso. Segundo ele, a pasta está acelerando os tramites, 

mas é preciso estar tudo alinhado para que ele não só seja lançado, mas 
"também funcione". 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-estuda-programa-de-
microcredito-de-ate-r-3-bi-para-quem-recebe-bolsa-familia,70001894682 

 
 

 
Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  5 

“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.” 

 

2. Tributos 

Arrecadação em baixa 'reanima' alta de imposto 

 
19 de Julho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 

 
As frustrações de receitas esquentaram o debate dentro do governo 

sobre a elevação de tributos para melhorar a situação fiscal. Fontes da área 
econômica comentam que a discussão sobre a conveniência e o momento de 
subir impostos como a Cide ou o PIS/Cofins sobre combustíveis se 

intensificaram nos últimos dias e há chances de algo ser anunciado já com o 
relatório bimestral, previsto para ser divulgado amanhã.  

No início da tarde de ontem, o tema ainda era discutido e dependia de 
decisão entre os ministros da área econômica e o presidente Michel Temer. 
Segundo uma fonte, a alta de imposto evitaria o risco de o governo ter até que 

cortar mais despesa em vez de reverter o contingenciamento. Pesavam contra 
a tese principalmente considerações de natureza política, dado o momento 

delicado vivido por Temer após as denúncias e gravação do empresário 
Joesley Batista, em delação premiada.  

O problema é que a questão fiscal está preocupando bastante e pode 

forçar o governo a agir, mesmo a contragosto. Se não fizer algum aumento de 
tributo agora, outra data decisiva é a do envio do projeto de lei orçamentária, 

que tem que ser remetido ao Congresso até 31 de agosto. Nesse caso, para 
poder contar com alguma arrecadação adicional nas contas do Orçamento de 
2018, medidas tributárias já terão que ter sido adotadas e estarem em vigor, 

seja por decreto ou medidas provisórias, antes do envio da peça ao Congresso.  
A opção pela Cide ou PIS/Cofins sobre combustíveis (ou uma 

combinação dos dois, já que o primeiro tem noventena e o segundo, não) já 
estaria sendo vista com menos reservas até pelo próprio Temer. A visão, de 
acordo com uma fonte, é que esse movimento teria mais justificativas, não só 

pela questão fiscal, mas também pela melhora nas condições de 
competitividade para o setor de etanol. Há algumas semanas, Temer se reuniu 

com representantes do setor e ficou de avaliar a demanda pela alta na 
tributação da gasolina. Além disso, a adoção da medida nesse momento 
geraria menos riscos de imagem para o governo, já que a inflação baixa e a 

queda de preços de combustíveis mitigariam os efeitos sobre o humor da 
população.  

O governo tem lidado com uma série de problemas do lado das receitas. 
Apesar da intenção de parte da área econômica de liberar entre R$ 3 bilhões e 
R$ 4 bilhões, a tese mais conservadora do Tesouro Nacional, diminuíram 

sensivelmente as chances de alguma liberação de recursos. "Não deve haver 
haver descontingenciamento", comentou uma fonte. Ao contrário, discutia-se 

até um eventual corte maior do gasto.  
Além das receitas administradas estarem com performance anda 

insatisfatória, o governo tem tido surpresas negativas em outros flancos. A 

repatriação de recursos irregulares de brasileiros no exterior está bem abaixo 
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dos cerca de R$ 6,7 bilhões esperados para o caixa do governo federal (mais 
de R$ 13 bilhões brutos a serem dividido com Estados e municípios). Ontem, a 

Receita informou que entraram até agora apenas R$ 800 milhões e falou de 
uma projeção de R$ 3 bilhões, sem deixar claro se seria o dado bruto ou 
líquido. Uma outra fonte falou de projeção de R$ 5 bilhões brutos, perfazendo 

em torno de R$ 2,5 bilhões para o caixa federal.  
Outro problema é o Refis, cujo relatório aprovado diminui drasticamente 

a previsão de receitas de cerca de R$ 13 bilhões para R$ 416,8 milhões. 
Apesar de em tese poder colocar o maior número no relatório bimestral, 

o risco de a medida original não ser aprovada aumentou muito após a votação 

do relatório indesejado pelo governo na comissão especial que discutiu a MP. 
Outra frustração é na medida que reonerava a folha de pagamentos. Já 

está claro que a medida não valerá para este ano e o risco é que o governo 
sequer possa contar com ela para o Orçamento de 2018. 
 

http://www.valor.com.br/brasil/5044250/arrecadacao-em-baixa-reanima-alta-de-
imposto?origem=G1&utm_source=g1.globo.com&utm_medium=referral&utm_c

ampaign=materia 
 

 

Voltar ao índice  
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3.  Comércio - Varejo 

Receita de vendas do varejo no Brasil cai 0,1% em junho, diz ICVA 

 
17 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Resultado foi influenciado positivamente pelo efeito do calendário, tendo em 

vista que maio teve contração de 1,4% 
 

A receita de vendas do varejo brasileiro recuou 0,1 por cento em junho 

ante o mesmo mês de 2016, já descontada a inflação, pressionada pelo fraco 
desempenho da região Sudeste, mostrou nesta segunda-feira o Índice Cielo do 

Varejo Ampliado (ICVA), 
Os números apresentam uma melhora em relação aos resultados de 

maio, quando o índice registrou contração de 1,4 por cento. A queda de junho é 

a menor registrada desde julho de 2015, disse o gerente da área de inteligência 
da Cielo, Gabriel Mariotto. 

Segundo a pesquisa, o resultado foi influenciado positivamente pelo 
efeito do calendário, com a troca de uma quarta-feira por uma sexta-feira e, 
principalmente, pelo feriado de Corpus Christi, que neste ano ocorreu em 

junho, ante maio no ano passado. 
"É interessante notar que, embora feriados geralmente prejudiquem as 

vendas, por conta do fechamento de muitas lojas, neste último Corpus Christi 
as vendas dos dias anteriores foram mais fortes e mais do que compensaram o 
dia do feriado em si", acrescentou Mariotto, em nota. 

Descontando o efeito calendário, o índice teria caído 0,6 por cento em 
junho, indicando uma melhora do varejo, pois em maio houve retração de 1,6 

por cento no mesmo conceito, segundo a pesquisa. 
De acordo com o ICVA, os setores varejistas que mais se destacaram no 

período foram Drogarias e Farmácias e Supermercados e Hipermercados. 

A região Sudeste foi a única do país a apresentar um recuo do índice, de 
1,1 por cento, mas, devido à sua relevância econômica, o efeito se refletiu na 

média geral. 
"Apesar de apenas o Sudeste ter retraído em junho, o ICVA do varejo 

brasileiro também ficou negativo por conta da enorme representatividade dessa 

região no varejo, que puxa o índice como um todo para baixo", disse Mariotto. 
No segundo trimestre, o índice apresentou retração de 0,7 por cento 

ante o mesmo período do ano anterior, descontada a inflação. Apesar do 
desempenho ainda negativo, a curva deste ano mostra uma aceleração no 
ritmo do varejo, disse a Cielo. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/receita-de-vendas-do-varejo-no-brasil-cai-0,1--

em-junho,-diz-icva-id638634.html 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Alimentação 

Preços de frutas e hortaliças ficam mais baratos nas Ceasas 

 
18 de Julho de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Levantamento feito em junho revela que dos produtos pesquisados apenas alface e 
mamão ficaram mais caros 
 

Os preços das principais hortaliças e frutas comercializadas nas centrais de 
abastecimento (Ceasas) do País caíram em junho.  A informação integra o 7° Boletim 
Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros nas Ceasas, divulgado nesta terça-feira 
(18) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Banana prata, maçã fuji e laranja apresentaram recuo nos preços devido à boa 
oferta. No caso da laranja, além produção da safra 2017/18,  que entrou no mercado 
em meados do primeiro semestre e regularizou o abastecimento do produto, houve  
demanda um pouco mais baixa no varejo.  Também ficaram mais baratos morango 
(29%), maracujá (21%), caju e tangerina (12%), conforme cotação da Ceagesp. 

Já a melancia teve a oferta reduzida nos entrepostos atacadistas devido à 
tradicional queda de consumo no inverno, aliada ao intervalo das safras dos estados 
de  Rio Grande do Sul, Bahia,São Paulo e Tocantins - sendo o País abastecido pela 
produção de Goiás. O cenário provocou aumento de preço de até 33,58% na Grande 
São Paulo. 

A quantidade ofertada de mamão também foi mais restrita, resultando em alta 
praticamente em todo o País. As cotações mais elevadas proporcionaram alívio aos 
produtores,  minimizando um pouco as perdas registradas nos meses anteriores.   

Hortaliças 
Com exceção da alface, que subiu de preço na maioria das Ceasas devido às 

condições climáticas, as demais hortaliças ficaram mais baratas em junho. A batata 
registrou queda em todas as Ceasas por conta da entrada da safra de inverno. A 
cebola também teve maior oferta em boa parte dos mercados analisados, resultando 
em preços mais baixos -  apenas as centrais do Nordeste registraram alta. 

Outras hortaliças que também  tiveram queda nos preços, conforme média 
apurada na Ceagesp, foram:  mandioca (15%), couve-flor (14%), repolho (13%) e alho 
(11%). 

O levantamento é feito mensalmente pela Conab, por meio do Programa 
Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), com base em 
informações enviadas pelos principais mercados atacadistas do País. Em junho, a 
análise considerou entrepostos localizados nos estados de SP, MG, RJ, ES, PR, GO, 
DF, PE e CE. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/07/precos-de-frutas-e-hortalicas-
ficam-mais-baratos-nas-ceasas 
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5.  Serviços - Internet 

Anatel registra 163 mil novos clientes de banda larga em maio 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou aumento de 

163,39 mil assinantes do serviço de banda larga fixa no final de maio, mais 
0,60%, na comparação com o mês anterior. Segundo os números divulgados 
hoje (18) pela Anatel, até o fim de maio, o país contava com 27.469.555 

milhões de assinantes de internet fixa. 
Comparado ao mês anterior, a Vivo ficou na frente no número de novos 

assinantes com 28.073 novos clientes. Em seguida, aparece a Tim, com 
aumento de 10.219, acompanhada pela Sky, com mais 6.069. 

Entre os estados, Minas Gerais apresentou o maior aumento na base de 

assinantes. Na comparação entre maio e abril, houve aumento de 41.406 
clientes. Em seguida, vêm o Ceará, com 32.196, e o Rio Grande do Norte, com 

27.779 mil. 
Ainda de acordo com a agência, nos últimos 12 meses, foram 

adicionados à rede de internet fixa 1.419.082 milhão de clientes (+5,45 %) . 

Nesse período, a Vivo teve aumento de 1,89% na base de assinantes, com 
mais 140.435 clientes. A Tim registrou 57.135 mil novos assinantes, um 

aumento de 19,15%. A Claro aparece em terceiro lugar na operação com mais 
332.367 mil clientes (4,03%) . 

Já entre os estados, nos últimos 12 meses, São Paulo liderou o ranking 

de novos assinantes, com 248.014, o que representa incremento de 2,63%, em 
relação a base anterior. Minas Gerais aparece na segunda posição, com 

207.821 (8,28%) e, em terceiro, Rio Grande do Sul, com 135.237 mil (8,56%) . 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/anatel-registra-163-

mil-novos-clientes-de-banda-larga-em-maio 
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6.  Bem-Estar do Consumidor 

Segunda prévia do IGP-M registra quarta deflação 

 
19 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou, no segundo decêndio 
de julho, variação de -0,71%. No mês anterior, para o mesmo período de coleta, a 
variação foi de -0,61%. O segundo decêndio do IGP-M compreende o intervalo entre 
os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência. 

 O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) apresentou variação de -1,14%, 
no segundo decêndio de julho. No mesmo período do mês anterior, a taxa foi de -
1,16%. A taxa de variação dos Bens Finais passou de 0,20% para -1,12%. A maior 
contribuição para este movimento teve origem no subgrupo alimentos in natura, cuja 
taxa passou de 2,72% para -6,53%. 

 A taxa de variação do grupo Bens Intermediários passou de -0,20%, em junho, 
para -0,65%, em julho. O destaque coube ao subgrupo combustíveis e lubrificantes 
para a produção, cuja taxa passou de 0,10% para -3,93%. 

 O índice referente a Matérias-Primas Brutas registrou variação de -1,78%. No 
mês anterior, a taxa foi de -3,98%. Os itens que mais contribuíram para este 
movimento foram: minério de ferro (-13,67% para -0,95%), cana-de-açúcar (-3,12% 
para -1,67%) e bovinos (-3,11% para -1,91%). Em sentido oposto, destacam-se: milho 
(em grão) (-4,54% para -7,05%), algodão (em caroço) (-3,45% para -9,21%) e minério 
de cobre (0,00% para -7,11%). 

 O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,04%, no 
segundo decêndio de julho, ante 0,01%, no mesmo período do mês anterior. Quatro 
das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas 
taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo Habitação (0,19% para 
0,41%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o item tarifa de eletricidade 
residencial, cuja taxa passou de 0,08% para 0,33%. 

 Também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Alimentação (-0,46% para -0,40%), Educação, Leitura e Recreação (0,12% para 
0,36%) e Comunicação (-0,03% para 0,17%). Nestas classes de despesa, destacam-
se os itens: frutas (-6,74% para -3,50%), show musical (-0,07% para 2,73%) e pacotes 
de telefonia fixa e internet (-0,41% para 0,50%), respectivamente. 

 Em contrapartida, apresentaram decréscimo em suas taxas de variaçãoos 
grupos: Transportes (-0,17% para -0,48%), Despesas Diversas (0,39% para 0,14%), 
Saúde e Cuidados Pessoais (0,48% para 0,46%) e Vestuário (0,64% para 
0,52%).Nestas classes de despesa, vale mencionar o comportamento dos itens: 
gasolina (-0,85% para -2,32%), tarifa postal (4,94% para 0,00%), salão de beleza 
(0,60% para 0,11%) e roupas femininas (1,10% para -0,07%), respectivamente. 

 O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) apresentou, no segundo 
decêndio de julho, variação de 0,13%. No mês anterior, este índice variou 1,33%. O 
índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de -0,03%, 
acima do resultado de junho, de -0,09%. O índice que representa o custo da Mão de 
Obra registrou variação de 0,26%. No mês anterior, este índice variou 2,51%. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3
&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015D5A6768A0634B 

Voltar ao índice  
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7. Comércio Eletrônico 

78% dos consumidores online consideram seguro comprar pela internet, diz 
pesquisa 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

Os últimos escândalos envolvendo brechas na segurança digital parecem não 
ter intimidado os brasileiros. Segundo pesquisa da Conversion, 78% dos 
consumidores online consideram seguro comprar pela internet. O estudo, que contou 
com participantes dos 26 estados do Brasil, aponta dados inéditos sobre os hábitos de 
consumo online no país. 

De acordo com Diego Ivo, CEO da Conversion, o avanço da tecnologia nos 
últimos anos, somado a consumidores digitais mais maduros, têm criado um ambiente 
digital mais favorável aos brasileiros. “Os fornecedores têm se empenhado em 
oferecer um serviço com maior qualidade, o que tem gerado um número expressivo de 
brasileiros mais confiantes e experientes com as compras online”, analisa Ivo. 

Blindagem virtual 
Entre os fatores que dão maior segurança no momento da compra, 82% dos 

entrevistados declararam que se sentem mais protegidos quando conhecem a loja 
online, sendo que 56% recorrem à opinião de outro internauta. Já quando o e-
commerce não é conhecido, 70% afirmaram avaliar os selos de segurança, enquanto 
60% confiam mais nas avaliações dos usuários. Em matéria de reputação de marca, 
70% dos consumidores disseram consultar duas fontes: os sites Reclame AQUI e 
Google. 

Atentos com dados e entregas 
Embora se mostrem mais confiantes com as compras na internet, os 

consumidores ainda têm receios. De acordo com a pesquisa, 59,4% dos entrevistados 
declararam ter medo de que seus dados pessoais e informações de cartão de crédito 
sejam usados indevidamente, e 47,35% temem que o produto não seja entregue. 

“Apesar de tais receios, grande parte dos consumidores confiam nas compras 
pela internet devido ao maior acesso a fontes de recomendação, como as avaliações 
dos usuários, e os selos de validação”, diz Diego Ivo, CEO da Conversion. O executivo 
ainda levanta que os avanços dos serviços digitais prestados por instituições 
financeiras têm ajudado no nível de confiança dos consumidores. “Isso porque grande 
parte da população bancarizada já está ambientada com o ambiente digital de seu 
banco, transferindo esse sentimento também para o varejo”, finaliza. 

Esses e outros pontos, tais como perfil de compra por sexo, classe social e 
região, produtos mais procurados, influência do uso das mídias sociais, compras 
realizadas por dispositivos móveis, principais formas de pagamento e jornada de 
compra, são levantados no estudo. Para acessá-lo, basta fazer o download. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/78-dos-consumidores-online-
consideram-seguro-comprar-pela-internet-diz-pesquisa/ 
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8. Emprego 

Pequenos negócios lideram saldo positivo de empregos em junho 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Sebrae de Notícias 
 
Desde o início do ano, as micro e pequenas empresas abriram mais de 200 mil novas 
vagas de trabalho 
 

As micro e pequenas empresas foram as responsáveis pelo saldo positivo de 
geração de empregos registrado no mês de junho. De acordo com levantamento feito 
mensalmente pelo Sebrae com base em números do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, os pequenos negócios abriram 
35,8 mil novos postos de trabalho no país, 14,4% a mais que no mês anterior, 
enquanto as médias e grandes empresas extinguiram 26,7 mil vagas. A Administração 
Pública incorporou ao seu quadro de servidores 704 pessoas, o que promoveu um 
saldo positivo total de 9,8 mil empregos no país. 

Trata-se do terceiro mês consecutivo de resultados favoráveis entre empresas 
de pequeno porte. Este ano, apenas no mês de março, os pequenos negócios 
demitiram mais do que contrataram. Desde o início do ano, esse segmento criou 211,2 
mil postos de trabalho, enquanto as médias e grandes fecharam 162,2 mil. “Os 
pequenos negócios vêm sustentando a geração de empregos na economia, 
revertendo o saldo negativo do ano passado”, ressalta o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos. No acumulado do ano, o setor de Serviços foi o que 
apresentou o melhor saldo: 145 mil novas vagas. 

No último mês de junho, os pequenos negócios da Agropecuária foram os que 
mais criaram empregos, com 22,6 mil postos. O setor de Serviços ficou em segundo 
lugar, com abertura de 13,1 mil vagas, puxado pelos pequenos negócios do ramo 
imobiliário (+8,9 mil postos). O Comércio também teve desempenho positivo, com a 
geração de 2,4 mil postos de trabalho. As médias e grandes empresas, por sua vez, 
geraram empregos apenas na Agropecuária. Em relação ao mesmo período do ano 
passado, houve uma reversão de saldos por parte dos pequenos negócios. Em junho 
de 2016, as micro e pequenas empresas haviam fechado 13,8 mil postos de trabalho, 
e as médias e grandes, 78 mil. 

O estado de Minas Gerais liderou o ranking de geração de empregos no último 
mês (19 mil), seguido por São Paulo (6,2 mil). Consequentemente, a região Sudeste 
foi a que mais abriu vagas, respondendo por um total de quase 34 mil. A região 
Centro-Oeste foi a segunda principal geradora de empregos, registrando a criação de 
9,8 mil postos. A única região que registrou saldo negativo foi a Sul, puxada pelo Rio 
Grande do Sul, onde foram extintos praticamente 4,4 mil postos de trabalho.    
 
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-lideram-saldo-
positivo-de-empregos-em-junho,5debd5bdb965d510VgnVCM1000004c00210aRCRD 
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9.  Logística – Transporte Ferroviário 

Transporte de cargas por ferrovias cresce quase 30% em uma década, diz 

ANTT 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O volume de cargas transportado por trens aumentou quase 30% entre 
os anos de 2006 e 2016, saltando de 389,113 milhões de toneladas para 
503,804 milhões de toneladas. O dado consta do Anuário do Setor Ferroviário, 

publicação divulgada hoje (18) pela Agência Nacional de Transporte Terrestre 
(ANTT). 

Com dados de desempenho das concessionárias do serviço público de 
transporte ferroviário ao longo de uma década, a publicação substituirá os 
relatórios anuais e o documento Evolução do Transporte Ferroviário, que a 

agência disponibilizava regularmente, na internet. 
Segundo a agência responsável por fiscalizar os serviços prestados 

pelas concessionárias e subconcessionárias do setor, só o volume de minério 
de ferro transportado aumentou de 281,691 milhões de toneladas para 397,639 
milhões de toneladas entre 2006 e 2016. A movimentação de outras categorias 

de produtos, como açúcar e carga em contêiner, também cresceu. 
No entanto, em função da crise econômica, nove dos 14 subgrupos de 

mercadorias analisadas demandaram menos o transporte ferroviários durante o 
ano de 2016 do que durante o primeiro ano do levantamento. É o caso, por 
exemplo, de adubos e fertilizantes, em que os 6,232 milhões de toneladas 

transportadas por trem em 2006 caíram para 4,340 milhões de toneladas, em 
2016. Na indústria siderúrgica, a redução foi ainda maior. Segundo a ANTT, 

nesse subgrupo, o total transportado por trens caiu de 21,287 milhões de 
toneladas para 14,446 milhões de toneladas, no período. 

Ao longo dos dez anos analisados, dez das 13 concessionárias 

conseguiram reduzir em maior ou menor grau seus próprios índices de 
acidentes. Já no tocante à velocidade média com que as locomotivas se 

deslocam, quase todas as concessionárias, a exceção de uma, registraram 
uma diminuição da velocidade, o que pode ser explicado pelo maior 
adensamento urbano, segundo a ANTT. 

Em março deste ano, a Associação Nacional dos Transportadores 
Ferroviários (ANTF) já tinha apontado que, mesmo com a retração econômica 

dos últimos anos, o transporte de mercadorias por trens vem crescendo desde 
o início do processo de concessões de ferrovias, há cerca de duas décadas. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/transporte-de-cargas-
por-ferrovias-cresce-quase-30-diz-antt 
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10.  Curtas 

Intenção de Consumo das Famílias cresce 0,2% entre junho e julho 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
A Intenção de Consumo das Famílias, medida pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 0,2% em 
todo o país na passagem de junho para julho deste ano. Na comparação com 
julho de 2016, o crescimento foi maior: 12,5%. 

A alta de 0,2% entre junho e julho foi puxada por quatro dos sete 
componentes do indicador: nível de consumo atual (1,8%), intenção de compra 

a prazo (1,5%), avaliação sobre o emprego atual (0,3%)  e renda atual (0,1%). 
Três componentes tiveram queda: perspectiva profissional (-1,1%), 

perspectiva de consumo (-0,2%) e momento para a compra de bens duráveis (-

0,1%)  . 
Já na comparação com julho do ano passado, sete componentes tiveram 

alta: perspectiva de consumo (32,4%), momento para duráveis (25,8%), nível 
de consumo atual (24,2%), compra a prazo (11,2%), emprego atual (6,9%) , 
renda atual (6,5%)  e perspectiva profissional (2,1%). 

 
 
PIB tem aumento de 0,49% no trimestre encerrado em maio 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, teve um crescimento de 0,49% no trimestre encerrado em 
maio na comparação com o trimestre fechado em fevereiro. No entanto, em 

relação ao trimestre encerrado em maio de 2016, o PIB não teve variação. 
Os dados foram divulgados hoje (18), no Rio de Janeiro, pelo Monitor do 

PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV). Analisando-se apenas maio, houve 
queda de 0,9% na comparação com abril e alta de 0,7% em relação a maio do 
ano passado. 

Comparação com 2016 
O trimestre fechado em maio acusou queda de 0,6% no consumo das 

famílias, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Nesse 
mesmo tipo de comparação, os investimentos tiveram queda de 3,6%. 

As exportações registraram crescimento de 1,8%. O mesmo aconteceu 

com as importações, com alta de 2,3%. 
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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 

 
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 

 
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 
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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 

 
28/07/2017 até 30/07/2017 – EMPREENDE FRANQUIAS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Centro de Convenções de Florianópolis 
Cidade: Florianópolis – SC 

 
01/08/2017 até 06/08/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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