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1. Tributos 

Governo vai aumentar impostos nesta quinta 

19 de Julho de 2017 
Fonte: G1 

 
Aumento deverá ser no PIS-Cofins incidente sobre os combustíveis, apurou o G1; 
ministro da Fazenda disse à jornalista Miriam Leitão que está analisando contas 
públicas e elevará impostos 'se necessário'. 
 

O governo federal vai anunciar um aumento de impostos nesta quinta-feira 
(20), apurou o G1 na noite desta quarta-feira. Mais cedo, em entrevista à jornalista 
Miriam Leitão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que está analisando 
se há necessidade de elevar impostos para fechar as contas públicas. "Se for 
necessário, aumentaremos", afirmou o ministro. 

A entrevista de Meirelles vai ao ar no programa de entrevistas da jornalista 
Miriam Leitão na GloboNews, nesta quarta-feira, às 21h30. 

Segundo apurou o G1, o imposto que aumentará é o PIS-Cofins incidente 
sobre todos os combustíveis (gasolina, etanol e diesel). A equipe econômica chegou a 
cogitar elevar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), mas desistiu. A 
contenção de gastos públicos será mantida. 

Meirelles disse que a equipe econômica poderá anunciar o aumento durante a 
divulgação do relatório fiscal bimestral. 

"Vamos estar analisando ao decorrer do dia de hoje os cálculos para podermos 
amanhã, no relatório fiscal bimestral, já definir se é necessário definir um aumento de 
impostos ou não", disse Meirelles. 

Questionado qual seria o imposto a ser elevado, se necessário, Meirelles falou 
que o PIS e Cofins sobre combustíveis seriam os maiores candidatos. "O PIS Cofins é 
o candidato mais provável. Ele sobre o combustível tem uma vantagem que pode ser 
feito por decreto e começa a vigorar imediatamente", afirmou. 

Entre as possibilidades de aumento de impostos, o governo avaliou o aumento 
da Cide, uma contribuição sobre o combustível. O PIS e Cofins são impostos cobrados 
sobre a folha de pagamento, sobre o faturamento das empresas e sobre a importação 
de bens e serviços. 

Crise fiscal 
O governo está com dificuldade de fechar as contas públicas. O mercado 

financeiro já prevê um rombo de R$ 145 bilhões neste ano, acima da meta fiscal fixada 
para 2017, de um déficit de R$ 139 bilhões. 

A arrecadação do governo com impostos e tributos neste ano tem ficado abaixo 
da esperada devido à demorada na retomada do crescimento econômico. Nos 
primeiros seis meses deste ano, a arrecadação teve um aumento real de apenas 
0,77%. O resultado, porém, só foi positivo devido ao aumento das receitas com 
royalties do petróleo. 

O governo anunciou um corte de R$ 42 bilhões no orçamento para tentar 
ajustar as contas públicas. O enxugamento, no entanto, afetou serviços públicos, 
como a emissão de passaportes. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-podera-aumentar-impostos-nesta-
quinta-feira-diz-meirelles.ghtml 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio – Shopping Center 

Shoppings ampliam a oferta de serviços para seguir relevantes 

 
20 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Reinvenção do modelo. Com a migração do consumo para o e-commerce, a revisão 
do mix tem sido a saída para não perder fluxo; a mudança, contudo, pode impactar na 
rentabilidade 
 

Com a migração do consumo para o varejo on-line, o caminho que os shopping 
centers têm encontrado para não perder relevância frente ao consumidor é aumentar a 
oferta de serviços e lazer. A tendência é que o movimento acelere, e que esse tipo de 
operação ocupe cada vez mais os espaços destinados hoje ao comércio. 

A visão é comprovada por dois especialistas em consumo e três 
administradoras de shoppings, que já sentem na pele a mudança no modelo de 
negócio. A nova realidade do mercado, no entanto, impõe um desafio adicional, ligado 
a rentabilidade dos empreendimentos - já que o aluguel pago pelas lojas de serviços 
costuma ser menor do que o valor pago pelo varejo. 

"A maneira [das administradoras] lidarem com o crescimento do e-commerce 
tem sido essa, ofertar mais lojas de serviços e entretenimento. Aquela ida ao shopping 
apenas para comprar algum produto tende a diminuir bastante daqui para a frente", diz 
o presidente da Sociedade Brasileiro de Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra. 

Para o superintendente do Morumbi Town Shopping, Luiz Siqueira, o 
movimento é uma forma dos empreendimentos se anteciparem as mudanças no 
consumo, já que a migração para o e-commerce ainda não se deu de forma tão 
consistente no Brasil. Nos Estados Unidos, conta, o comércio eletrônico detém uma 
fatia considerável do varejo (10%). Já no Brasil o canal representa apenas 3,5% do 
faturamento, mas vem crescendo a um ritmo acelerado, mesmo na crise. 

Inaugurado há quase um ano na capital paulista, o shopping já surgiu com a 
proposta de focar em serviços e lazer, explica o executivo. Atualmente, esse perfil de 
operação responde por 40% do total de lojas do empreendimento, valor muito acima 
do visto no mercado nacional de shoppings. 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce), as lojas de serviços e lazer representam apenas 8% do total de 100.814 
lojas presentes nos empreendimentos brasileiros. As operações de alimentação 
representam outros 13%, deixando os 79% restantes praticamente para o comércio. 

Com a evolução do e-commerce, e a busca dos consumidores por esse perfil 
de shopping center, a tendência, no entanto, é que o quadro mude drasticamente já 
nos próximos anos. O especialista em shopping center e varejo e diretor da consultoria 
Make it Work, Michel Cutait, afirma que ainda no curto prazo "os shoppings vão seguir 
atualizando as ofertas e o mix de lojas, para agregar mais atividades de serviços, 
entretenimento e alimentação." 

Localizado em São Paulo (SP), o Shopping Taboão é um exemplo claro de 
empreendimento tradicional que nos últimos anos começou a revisar o mix, 
reinventando o modelo de negócio. Há três anos, conta o superintendente do 
shopping, Carlos Alcântara, as operações de serviços e lazer representavam 10% do 
portfólio. Atualmente, a fatia subiu para 18%, e a perspectiva é que a participação 
aumente ainda mais, atingindo 25% do total. 
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Impacto na rentabilidade 
A alteração no modelo do empreendimento, contudo, gera preocupação ao 

executivo, na medida em que atinge a rentabilidade da operação. "Impacta porque os 
aluguéis de serviços são menores", explica. De acordo com ele, o valor pago pelas 
lojas de serviços costuma ser 15% inferior ao pago pelo comércio. A diferença ocorre 
porque a cobrança se dá em cima do faturamento (no Taboão em torno de 5% a 7% 
do valor mensal). Como a receita de uma varejista costuma ser maior do que a de uma 
loja de serviços, o aluguel também é superior. 

A questão da rentabilidade do modelo foi levada em conta pelo Morumbi Town 
no planejamento do shopping. "Quando iniciamos o projeto de focar mais em serviços 
e lazer tínhamos esse medo, se seria mais difícil de rentabilizar do que um shopping 
clássico. Mas na prática as operações estão indo tão bem ou melhor do que as de 
varejo. Temos visto uma resiliência superior no nosso mix do que no portfólio 
tradicional." 

No Shopping Continental a opção por revisar o mix, ampliando a opção de 
serviços e lazer, também foi adotada. Nos últimos três anos, conta o gerente de 
marketing, Rodrigo Rufino, ao menos cinco lojas de serviços entraram no centro, 
levando a participação do segmento para próximo de 20%. Segundo ele, além da 
migração do consumo para o e-commerce, a visão do brasileiro sobre os shoppings 
mudou radicalmente e agora eles buscam não apenas um local para a compra, mas 
de conveniência e lazer. 

Quem mais deve sentir com a mudança são os centros tradicionais, que na 
visão de Terra, da SBVC, 'estão com os dias contados'. "O shopping clássico, que só 
tem loja de produto e não entrega serviços, lazer e experiência, está morrendo." 

As próprias varejistas que operam nos shoppings já tem percebido a tendência 
de modificação no modelo. Durante a Feira Brasileira do Varejo (FBV), realizada na 
semana passada, o presidente da C&A, Paulo Correa, afirmou que no futuro 'a 
natureza dos shoppings será muito mais experiencial do que transacional'. "Vai ter que 
ter um valor de interesse, de muita relevância, para justificar que o consumidor vá ao 
shopping comprar. Eles serão mais focados na experiência e teremos menos 
shoppings do que hoje." 

A varejista de moda possui praticamente a totalidade de suas lojas dentro de 
centros de compra (90%). Questionado pelo DCI sobre o impacto das mudanças no 
modelo de negócio da própria rede, Correa se limitou a dizer que está atento aos 
movimentos de mercado e que vai ajustar a estratégia baseado em como ele for 
andando. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/shoppings-trocam-foco-em-compra-para-lazer-e-
servicos-nbsp;-id639272.html 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

3.  Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde registram aumento no número de beneficiários em junho 

 
19 de Julho de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Após amargar perda de usuários por dois anos consecutivos, setor experimenta 
oscilação no semestre 
 

Após registrar perda de 1,4 milhão de beneficiários em 2016, os planos de 
saúde vêm oscilando entre altas e baixas no número de usuários no primeiro 
semestre. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), em junho, o setor apresentou 47.383.248 de beneficiários em planos médico-
hospitalares, o que representou um crescimento de 155.153 beneficiários em relação 
ao mês anterior, com 47.228.095 usuários. Em abril, o total de beneficiários era de 
47.361.490. Já na comparação com junho de 2016, quando o total de beneficiários em 
planos médicos-hospitales era de 48.217.854, houve uma perda de 834.606 usuários. 
(Confira aqui os dados de junho e a evolução dos beneficiários desde julho de 2015). 

Entre os planos coletivos, 31.480.731 eram referentes a plano empresariais e 
6.439.190 de plano por adesão, enquando 2.549 não informavam a modalidade. No 
caso dos planos individuais, houve uma ligeira queda, com um total de 9.266.340 em 
junho, frente aos 9.266.569 de maio. 

Nos planos exclusivamente odontológicos, o aumento foi de 1.582.597, 
totalizando 22.669.357 de beneficiários nessa modalidade, sendo 16.581.467 de 
planos empresariais e 1.904.195 por adesão. Em maio, o total era de 22.493.221 
usuários. Os planos odontológicos individuais somaram 4.147.205 no mês passado. 

Em comparação com junho de 2016, seis estados apresentaram aumento de 
beneficiários em planos de assistência médica: Acre, Amazonas, Ceará, Piauí, Santa 
Catarina e Tocantins. No Rio de Janeiro, o total de beneficiários no mês passado era 
de 5.485.700, uma queda de 201.826 em relação a junho de 2016, que somou 
5.687.526 beneficiários. Essa queda pode ser um reflexo do aumento do desemprego 
no Estado, já que muitos trabalhadores perderam, junto com o emprego, o plano de 
saúde oferecido pela empresa e entraram na lista de pessoas que deixaram de ser 
beneficiárias de planos de saúde privados. Segundo os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na segunda-feira pelo Ministério 
do Trabalho, o Rio de Janeiro teve saldo negativo de geração de empregos no mês 
passado. O estado perdeu 5.689 postos no mês e, se for considerada toda a região 
metropolitana fluminense, o saldo de vagas fechadas é ainda maior: sobe para 6.921. 

Em São Paulo, a redução de beneficiários de plano de saúde na comparação 
junho 2016/junho 2017 foi de 410.562. No mês passado, o número era de 17.361.547 
beneficiários, enquanto que em junho de 2015 era de 17.772.109. 
 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/planos-de-saude-registram-
aumento-no-numero-de-beneficiarios-em-junho-21604469 
 

 
Voltar ao índice  
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4.  Serviços – Setor Hoteleiro 

Oferta de hospedagem cresce mais de 70% no Brasil nos últimos 5 anos 

 
19 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Nos últimos cinco anos, a oferta de hospedagem nas capitais brasileiras 
cresceu mais de 70%, passando de 373.673 vagas em 2011 para de 639.352 
no ano passado. De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a pedido do Ministério do Turismo, atualmente o 
país tem capacidade para acomodar, simultaneamente, 2,4 milhões de 
pessoas. 

O crescimento expressivo, segundo o Ministério do Turismo, foi 
impulsionado pela preparação do país para receber turistas no chamado ciclo 
de megaeventos, como a Copa das Confederações, em 2013, a Copa do 
Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado. 

“Com toda certeza os grandes eventos contribuíram para o aumento da 
rede hoteleira do país. Mas não só para o aumento da rede, como também 
para a melhoria da qualidade da oferta. Nós tivemos um incremento em 
algumas capitais não só no número de estabelecimentos, como no de leitos 
também”, disse à Agência Brasil Roberto Saldanha, gerente da pesquisa. 

Ele cita como exemplo Brasília: “A gente vê claramente que a expansão 
[em Brasília] se deu não pelo surgimento de novos estabelecimentos, mas pela 
expansão dos leitos existentes. E para tanto contribuíram muito os eventos 
realizados no país, principalmente a Copa do Mundo e também o fato de 
Brasília ser a capital do país e ter, por isso mesmo, uma procura muito grande”. 

“Todos esses investimentos representaram um grande salto quantitativo 
e qualitativo em termos de oferta de serviços de um modo geral e contribuíram 
para a melhoria da infraestrutura do setor de turismo como um todo. O saldo 
disso tudo é que o Brasil tem condições de sediar novos e grandes eventos”, 
disse Saldanha.” 

“Além da abertura de novos hotéis, registramos a reforma e ampliação 
de estabelecimentos que já estavam em funcionamento”, disse o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, em nota divulgada pelo ministério. 

São Paulo lidera ranking 
Segundo o censo, o estado de São Paulo lidera o ranking de número de 

meios de hospedagem com 507.412 leitos disponíveis. O estado é responsável 
por 21% de toda a oferta nacional. Os quatro estados da região Sudeste 
respondem por 43,1% do total de leitos do Brasil. 

Entre os destaques do levantamento está a capital paraense. Belém 
acusou  no período crescimento de 51% na oferta de hospedagem, passando 
de 93 para 141 o total de estabelecimentos preparados para receber turistas. 

Segundo o Ministério do Turismo, no último levantamento do setor, feito 
em 2011, foram listados 5.036 meios de hospedagem nas capitais do país. 
Hoje, a quantidade de estabelecimentos de hospedagem subiu para 5.791, 
crescimento de 15%. O censo analisou a quantidade de vagas em hotéis, 
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motéis, flats e pousadas. Não foram considerados itens como aluguel de 
imóveis por temporada ou casas de parentes e amigos. 

Número de turistas cresce 
Com base em dados fornecidos pelo Ministério do Turismo e também 

pelo Banco Central, o IBGE ressalta que, entre 2011 e 2016, o número de 
ingresso de turistas no país passou de 5,4 milhões para 6,6 milhões, dos quais 
50% da América do Sul. 

A receita cambial com o turismo passou de US$ 6,1 bilhões em 2011 
para US$ 6,8 bilhões em 2014. Em 2015, foram US$ 5,8 bilhões e, em 2016, 
US$ 6 bilhões. 

Roberto Saldanha ressaltou, porém, a necessidade de que o país dê 
continuidade às conquistas obtidas com a realização de grandes eventos. 
“Porque este potencial criado tem que ter uma continuidade e ela se dará com 
a realização de novos e grandes eventos que venham a dar suporte ao que já 
foi feito”, finaliza. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/oferta-de-
hospedagem-cresce-mais-de-70-no-brasil-nos-ultimos-5-anos 
 

 
Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Transporte Ferroviário 

Excesso de lixo nas linhas férreas aumenta riscos de acidentes e proliferação de 
insetos 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
 
Somente a Supervia, no Rio de Janeiro, retira, em média, mil toneladas de resíduos 
por mês da sua malha 

 
Um tema alheio à operação do transporte de passageiros tem sido 

preocupação constante das companhias metroferroviárias: o excesso de lixo nas 
linhas férreas. São resíduos que variam de itens domésticos a materiais de construção 
e até mesmo móveis. Para se ter uma ideia da relevância do problema, só a SuperVia, 
no Rio de Janeiro, que atua em cinco ramais ligando o centro da cidade ao subúrbio 
carioca, retira, em média, mil toneladas de lixo por mês da sua malha. (Veja o vídeo 
abaixo) 

Em geral, o lixo é depositado por comunidades que vivem no entorno das 
linhas férreas. São famílias carentes que moram em invasões. Com isso, acabam 
utilizando as faixas de domínio como depósitos. “Eles jogam porque sabem que nós 
vamos recolher. Trata-se de uma questão cultural e de um círculo vicioso”, afirma o 
gerente de via permanente da SuperVia, Roberto Fisher. Segundo ele, é comum os 
moradores quebrarem os muros que separam as comunidades das ferrovias e criarem 
passagens clandestinas para despejo do lixo. 

Diversos são os problemas causados pelo acúmulo desses resíduos nas linhas 
férreas. O principal é o risco de os trens colidirem com algum objeto de grande porte, 
aumentando, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes. A existência de 
insetos e roedores que, além de contribuírem para a proliferação de vetores de 
doenças, danificam equipamentos de sinalização, roem fios e acabam provocando 
curto-circuitos nos trilhos, esse é outro fator crítico. O excesso de lixo também 
compromete a drenagem em épocas de chuvas. “Os resíduos obstruem canaletas e 
bueiros que fazem o escoamento pluvial, o que acaba gerando acúmulo de água na 
ferrovia”, explica o gerente da SuperVia. 

Apesar de todos os problemas gerados com o depósito, as empresas têm feito 
um trabalho permanente de retirada. A CBTU de Belo Horizonte, por exemplo, recolhe 
diariamente cerca de 1,5 tonelada de lixo ao longo de toda a via do metrô. A Metrofor, 
que opera duas linhas no metrô de Fortaleza, retira uma média de 300 toneladas de 
lixo por mês nos 43 km em que opera. Além disso, trabalha em um programa para 
diferentes destinações desses resíduos. 

Campanhas 
As operadoras metroferroviárias trabalham frequentemente em campanhas 

para que os moradores das comunidades próximas às ferrovias não despejem lixo nas 
linhas. São ações como entrega de panfletos nas estações e trens, palestras nas 
regiões que circundam os trilhos, instalação de lixeiras, placas de orientação ou 
construção de jardins, sempre com a participação da comunidade. 

 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/excesso-lixo-linhas-ferreas-aumenta-
riscos-acidentes-proliferacao-insetos 
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6.  Comércio Eletrônico 

Em dois anos, clientes passaram a pesquisar o dobro no e-commerce 
antes de comprar 

 
19 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

Uma das principais vantagens de fazer compras online é poder 
pesquisar os preços dos produtos em diversas lojas, com a comodidade de não 
precisar se deslocar de um lugar para outro à procura de descontos. E, em 
tempos de crise, os usuários do e-commerce têm aproveitado cada vez mais 
esse benefício. 

É o que aponta pesquisa realizada pelo Cuponomia, portal de ofertas e 
cupons de desconto em lojas virtuais. Segundo o levantamento da empresa, 
nos últimos dois anos, o número de pesquisas feitas pelos consumidores 
brasileiros antes de concluir uma compra mais que dobrou. 

No primeiro semestre de 2017, o número de visitas a sites e-commerce 
por usuário cresceu 140%, em relação ao mesmo período de 2015. “Com a 
crise econômica instalada no país, o consumidor tem dedicado mais tempo 
para pesquisar preços e buscar alternativas para economizar, sem precisar 
abrir mão da compra”, afirmou Antônio Miranda, CEO do Cuponomia. 

De acordo com o site, o número de cupons de desconto utilizados pelos 
usuários para compras online cresceu 50% nos últimos dois anos. Já o 
faturamento de vendas geradas para o e-commerce à partir do mercado de 
cupons passou de R$ 300 milhões, em 2015, para R$ 500 milhões, em 2016. 

Regiões 
Considerando a quantidade de compras realizadas no e-commerce no 

país por região, internautas do Sudeste e Nordeste estão entre os brasileiros 
que mais utilizaram cupons de desconto no último ano – figurando entre os 
consumidores que mais “pechincham” nas compras online – seguidos pelas 
regiões Sul, Centro Oeste e Norte, respectivamente. 

A preferência entre os produtos adquiridos também varia de acordo com 
a região. A busca por cupons para produtos de moda e acessórios, por 
exemplo, é 85% maior entre os consumidores do Sul do que na região Norte e 
23% a mais do que na região Sudeste. Já para produtos de Beleza e 
Maquiagem, a procura é duas vezes maior entre os consumidores do e-
commerce na região Sul do que na região Sudeste e 29% maior no Centro 
Oeste do que entre os moradores do Nordeste. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/clientes-pesquisam-dobro-e-
commerce/ 
 

 
Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

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

 

7. Emprego 

Especialistas alertam que indústria do futuro vai gerar desemprego 

 
19 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A preocupação com o desemprego que será gerado com uso de 
tecnologias na indústria do Brasil foi tema de debate hoje (19) durante o Fórum 
Indústria 4.0, realizado pela Câmara Americana de Comércio (Amcham), em 
São Paulo. A quarta revolução na indústria, alavancada pelos robôs, sensores 
e tecnologia da informação, promoverá ganho de produtividade. 

Segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no país ficou em 13,3% no trimestre 
encerrado em maio. O contingente de desocupados no Brasil é de 13,8 milhões 
de pessoas. 

João Alfredo Delgado, diretor de tecnologia da Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), disse que o profissional do 
futuro precisa de qualidades como talento e raciocínio. “Vai ter outro tipo de 
emprego e aí está o problema. Teremos um estoque de pessoas, talvez não 
qualificadas”, afirmou. 

Problema social 
Para ele, pode-se fazer uma relação com a mecanização da agricultura, 

onde até os tratores passaram a dispensar um condutor humano. “Nas cidades, 
sofremos com milhões de pessoas entrando sem emprego. É um sério 
problema social. O Brasil vai sofrer mais porque o país tem um contingente de 
trabalhadores despreparados”, acentuou. 

Segundo Fernando Pimentel, presidente do conselho de administração 
da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o setor pode 
ser fortemente afetado pela tecnologia. Do total de 1,5 milhão de empregos, 1,2 
milhão atua na manufatura do vestuário. 

Pimentel defende que não haja retrocessos por receio de aumento no 
desemprego e que o país invista na educação. “Não podemos esperar o Brasil 
ficar pronto. A solução é o país ter políticas macroeconômicas mais 
consistentes”, disse. 

Márcio Girão, diretor de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), cita a necessidade de atualização nos currículos das escolas técnicas 
e de engenharia. “Há um abismo na educação, precisamos de mais inclusão 
digital”, observou. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/para-especialistas-
industria-do-futuro-vai-gerar-desemprego-mas-inovacao-e 
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8.  Mercado Imobiliário 

Venda de imóveis cresce em maio puxada pelo 'Minha Casa' 

 
19 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Oferta de unidades enquadradas no programa cresceu 62,3%, enquanto no 
alto padrão lançamentos recuaram praticamente na mesma proporção 
 

O mercado mostrou um aumento nos lançamentos e nas vendas de 
imóveis em maio, de acordo com pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) com base em dados de 20 empresas que fazem 
parte da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Os 
números abrangem unidades residenciais, comerciais e lotes. 

A pesquisa mostrou que os lançamentos totalizaram 5.827 unidades em 
maio, um salto de 3,1% em comparação com o mesmo mês do ano passado. O 
crescimento no mês foi puxado pela oferta de novos empreendimentos 
imobiliários enquadrados no Minha Casa Minha Vida (MCMV), que totalizaram 
4.820 unidades, uma alta de 62,3%. Já os lançamentos de imóveis de médio e 
alto padrão chegaram a 1.007 unidades no mês, queda de 61,1%. 

Nos cinco primeiros meses do ano, os lançamentos totalizaram 21.316 
unidades, baixa de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no 
acumulado dos últimos 12 meses, o mercado registrou o lançamento de 69.713 
unidades, avanço de 2,1%. 

Os cancelamentos de vendas (distratos) em maio somaram 3.130 
unidades, queda de 14,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. No 
ano, as rescisões alcançaram 14.963 unidades, baixa de 18,7%. Já no últimos 
12 meses, as rescisões totalizaram 40.797 unidades, retração de 13,2%. 

O mercado chegou ao fim de maio com um estoque de 119.404 imóveis 
novos à venda (na planta, em obras e recém-construídos), aumento de 4% em 
um ano.  

Vendas. As vendas de imóveis somaram 9.581 unidades em maio, 
crescimento de 12,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. 

As vendas também foram puxadas pelos imóveis enquadrados no 
MCMV. Neste segmento, as vendas atingiram 4.439 unidades, avanço de 
28,3%. No segmento de médio e alto padrão, foram vendidas 2.683 unidades, 
baixa de 11,2%. As demais vendas se referem a salas comerciais e lotes. 

Nos primeiros cinco meses do ano, foram vendidos 39.970 imóveis, 
expansão de 1,3% frente ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado 
dos últimos 12 meses, o mercado registrou 103.584 vendas, queda de 1,7% 
em comparação com o período anterior. 

O presidente da Abrainc, Luiz Antônio França, avalia que o aumento nos 
lançamentos e nas vendas é positivo, embora seja marcado por um 
desequilíbrio do mercado. 

De um lado, o segmento voltado para imóveis de média e alta renda 
segue abalado pela falta de crédito barato, forte incidência de distratos e baixa 
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confiança dos consumidores, que sofrem com desemprego elevado e 
insegurança sobre a renda. "Isso leva à postergação da decisão de compra dos 
imóveis", disse. 

Já o segmento enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV) permanece favorecido pela oferta de financiamentos com taxas 
reduzidas, oriundo de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Além disso, os compradores deste segmento vivem em moradias de 
familiares, ou pagam aluguel ou estão em locais precários, o que mantém 
aquecida a demanda por uma casa própria. "A demanda continua aquecida por 
se tratar de uma necessidade", pondera França. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/seu-imovel,venda-de-imoveis-cresce-
em-maio-puxada-pelo-minha-casa,70001896490 
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9.  Logística – Portos e Navegação 

Porto de Vitória implanta sistema de tráfego digital e on-line 

 
18 de Julho de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
 
Esse é o primeiro porto público do Brasil a contar com a tecnologia, que deve 
aumentar a segurança; Santos será o próximo 
 

O Porto de Vitória (ES) é o primeiro porto público do Brasil a implantar o 
Sistema de Gerenciamento e Informatização do Tráfego de Embarcações - 
VTMIS (sigla em inglês para Vessel Traffic Management Information System). 
A expectativa é que a tecnologia melhore a segurança e a eficiência do tráfego 
de embarcações e proporcione maior rapidez no fluxo de cargas.  

O próximo porto brasileiro a implantar o sistema VTMIS é o de Santos, 
que em fevereiro inaugurou o seu Centro de Controle de Operações no 
complexo Santista. 

No Porto de Vitória, o sistema opera com dois radares, localizados nos 
Morros do Moreno e de Atalaia, Vila Velha (ES). Eles monitoram a navegação 
na barra, incluindo o canal de acesso ao Porto de Vitória, além dos Portos de 
Tubarão e de Praia Mole. 

Embora ainda precise da homologação da Marinha, prevista para 
agosto, o sistema já está em operação. Segundo o Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, o governo federal investiu R$ 22,9 milhões no VTMIS. 

Como funciona o VTMIS 
O VTMIS é um sistema de auxílio eletrônico à navegação que gerencia 

uma série de dados. Ele integra um grande volume de informações 
provenientes de dispositivos e sensores.  

Com isso, ajuda a melhorar a eficiência na movimentação de cargas, a 
utilização dos recursos da infraestrutura dos portos e a organização do tráfego 
aquaviário. Dessa forma, pode ampliar a segurança da navegação e da vida 
humana no mar e, também, proteger o meio ambiente nas áreas onde há 
intensa movimentação de embarcações ou riscos de acidentes em grandes 
proporções. 

O sistema é composto por radares que possibilitam o rastreamento de 
embarcações; AIS (Automatic Identification System), que equipa os navios de 
grande porte; CFTV dotado de câmeras de longo alcance e visão noturna; 
sensores meteorológicos e hidrológicos; comunicações VHF; e um Centro de 
Controle Operacional (CCO-VTMIS) para o qual convergem todas as 
informações capturadas por meio dos sensores remotos. 

O Centro de Controle deve estar localizado em área estratégica do 
porto, no qual operadores habilitados possam analisar o tráfego aquaviário. 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/vitoria-primeiro-porto-publico-brasil-
implantar-sistema-trafego-digital-online 
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10.  Curtas 

Governo prevê arrecadar mais de R$ 10 bilhões com aumento de imposto 

 
19 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 

As equipes dos ministérios da Fazenda e do Planejamento já chegaram 
à conclusão de que arrecadação adicional com o aumento do Pis/Cofins e 
outras receitas extraordinárias deve superar R$10 bilhões. 

Os cálculos ainda estão sendo feitos para se chegar ao número final 
necessário para cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê déficit de R$139 
bilhões. 

A área política do governo chegou a sugerir que a meta fiscal fosse 
revista, com ampliação do déficit nas contas públicas, mas essa alternativa foi 
rejeitada pela equipe econômica, pois levaria à perda de credibilidade da 
estratégia do ministro Henrique Meirelles de fazer um ajuste gradual das contas 
públicas, sem retrocessos. 

 

Lei que libera verba para emissão de passaporte é publicada no Diário 
Oficial 

20 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Lei 13.469, que libera recursos para emissão de passaportes, 

sancionada nessa quarta-feira (19) pelo presidente Michel Temer, autorizando 
de crédito extra de mais de R$ 102 milhões para o Ministério da Justiça, está 
publicada na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial da União. 

Agora o Ministério do Planejamento abrirá empenho de recursos e 
autorizando o repasse ao Ministério da Justiça, que destinará a verba para a 
Polícia Federal (PF). 

Paralisação 
De acordo com a PF, são realizados 11 mil atendimentos por dia útil para 

a requisição do documento em todo o país. Como a paralisação já dura três 
semanas, a demanda não atendida pode superar 150 mil pedidos. 

Com orçamento insuficiente para as atividades de controle migratório e 
emissão de documentos de viagem, a PF suspendeu a emissão de novos 
passaportes na noite do dia 27 de junho. Segundo o órgão, o setor atingiu o 
limite de gastos previstos na Lei Orçamentária da União. 
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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 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 
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 
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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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