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1. Tributos 

Juiz do DF manda suspender decreto que aumentou tributos sobre 
combustíveis 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Aumento foi anunciado pelo governo na semana passada e atingiu gasolina, 
etanol e diesel. AGU diz que vai recorrer da decisão. 
 

O juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, 
determinou nesta terça-feira (25) a suspensão imediata do decreto publicado 
na semana passada pelo governo e que elevou a alíquota de PIS/Cofins que 
incide sobre a gasolina, o diesel e o etanol. 

Procurada, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que a 
notificação sobre a decisão precisa ser presencial, ou seja, por meio de um 
oficial de justiça. Segundo o órgão, isso pode demorar alguns dias, mas a 
União pode se dar como intimada antes e entrar com um recurso. 

Informou ainda que recorrerá da decisão, o que deve acontecer ainda 
nesta terça. No recurso, o governo deve argumentar que a lei permite que o 
presidente altere por decreto o imposto, dentro de uma margem legal, para 
cima ou para baixo. 

A decisão liminar (provisória) vale para todo o país e atendeu a pedido 
feito em uma ação popular, movida pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs. 

Apesar de determinar a suspensão imediata do decreto, tecnicamente a 
decisão só vale quando o governo for notificado. A decisão também determina 
o retorno dos preços dos combustíveis. 

O aumento começou a valer na sexta (21). Segundo o governo, a 
tributação sobre a gasolina subiu R$ 0,41 por litro e mais que dobrou: passou a 
custar aos motoristas R$ 0,89 para cada litro de gasolina, se levada em 
consideração também a incidência da Cide, que é de R$ 0,10 por litro. 

A tributação sobre o diesel subiu em R$ 0,21 e ficou em R$ 0,46 por litro 
do combustível. Já a tributação sobre o etanol subiu R$ 0,20 por litro. 

Borelli aponta que a decisão do governo de elevar a tributação sobre os 
combustíveis via decreto é inconstitucional. De acordo com o juiz federal, "o 
instrumento legislativo adequado à criação e à majoração do tributo é, sem 
exceção, a Lei, não se prestando a tais objetivos outras espécies legislativas." 

Ele aponta que a medida do governo prejudica o consumidor e não 
respeitou o princípio segundo o qual nenhum tributo será cobrado antes de 
noventa dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou. 

"Não pode o Governo Federal, portanto, sob a justificativa da 
arrecadação, violar a Constituição Federal, isto é, violar os princípios 
constitucionais, que são os instrumentos dos Direitos Humanos", afirma Borelli 
na decisão. 
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Contas públicas no vermelho 
Com o aumento da tributação sobre os combustíveis, o governo espera 

uma receita adicional de R$ 10,4 bilhões no restante de 2017. O objetivo da 
medida foi elevar a arrecadação federal, que neste ano tem ficado abaixo da 
esperada. 

Por conta da baixa arrecadação, o governo enfrenta dificuldades para 
cumprir a meta fiscal deste ano, que é de déficit (despesas maiores que 
receitas) de R$ 139 bilhões. 

Junto com o aumento na tributação dos combustíveis, o governo 
anunciou o bloqueio de R$ 5,9 bilhões do orçamento de 2017. 

De acordo com a Receita Federal, no primeiro semestre a arrecadação 
cresceu 0,77%. O resultado positivo, porém, se deu pelo aumento das receitas 
do governo com royalties pagos por empresas que exploram petróleo no país - 
a receita com impostos e contribuições caiu 0,20% no período. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/juiz-do-df-manda-suspender-decreto-que-
aumentou-tributos-sobre-combustiveis.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Confiança do Comércio apresenta desaceleração 

 
26 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas 
recuou 2,3 pontos em julho, ao passar de 85,7 para 83,4 pontos, retornando 
assim ao nível de março passado. Após a segunda queda consecutiva, o 
indicador de média móvel trimestral também recuou em julho (1,9 ponto), o que 
não ocorria desde janeiro. 

 “O resultado da Sondagem do Comércio mostra que o aumento da 
incerteza originado com a crise política pode ter impactado o lado real da 
economia. Os indicadores que medem a percepção sobre o nível de demanda 
atual e as perspectivas para contratações nos meses seguintes estabilizaram-
se em níveis mais fracos que os do bimestre abril-maio.  Mais sintomática da 
piora do ambiente de negócios foi a perda de fôlego do segmento revendedor 
de duráveis, que vinha observando até junho uma recuperação gradual do 
otimismo alavancada pela queda dos juros e pela entrada de recursos do 
FGTS”, avalia Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas Públicas da 
FGV/IBRE. 

 A queda do ICOM em julho ocorreu em 11 dos 13 segmentos 
pesquisados e foi determinada por pioras tanto das expectativas quanto das 
avaliações sobre a situação atual.  O Índice de Expectativas (IE-COM) cedeu 
4,0 pontos, para 88,4 pontos; o Índice da Situação Atual (ISA-COM) caiu 0,4 
ponto, para 79,2 pontos. 

 Expectativas de revendedores de duráveis tornaram-se menos otimistas 
Em julho, o  indicador de médias móveis trimestrais do IE-COM caiu pelo 

segundo mês consecutivo, depois de subir entre janeiro e maio. O 
comportamento recente do índice, no entanto, não vinha sendo homogêneo 
entre os diferentes segmentos do Comércio. Enquanto o IE-COM dos 
revendedores de bens não duráveis já vinha em queda desde maio, o índice 
dos revendedores de duráveis manteve a trajetória positiva até junho, quando 
alcançara marca próxima aos 100 pontos. Neste mês, o IE-COM de duráveis 
também recuou, mostrando que o aumento da incerteza começa a afetar as 
expectativas de um segmento que vinha se tornando gradualmente mais 
otimista ao longo do primeiro semestre. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C55D7ADCA4015D7E7B9D85230F 
 

 
Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Varejistas investem na computação em nuvem para aumentar 
rentabilidade do e-commerce 

25 de Julho de 2017 
Fonte: E-Commerce News 

 
O varejo digital continua a crescer no Brasil. De acordo com dados da 

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em 2016, as vendas 
do e-commerce registraram alta de 11%, totalizando R$ 53,4 bilhões. Varejistas 
de todos os portes já compreenderam a importância de ter uma presença 
digital competitiva. Agora, eles buscam maneiras de reduzir os custos 
operacionais e aumentar a rentabilidade. 

Após escolher uma solução de cloud e-commerce, a Ferramentas 
Gerais, maior player nacional no segmento de ferramentas e suprimentos para 
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos, conseguiu reduzir os 
custos de TI em 82% e elevar em 9% a margem de contribuição do canal 
digital. A empresa do grupo SLC possui nove lojas físicas em cinco estados e 
faturamento superior a R$ 700 milhões. 

De acordo com Rafael Campos, sócio-diretor da empresa brasileira de 
cloud commerce VTEX, além de reduzir os custos operacionais, a solução 
possibilita aumentar o faturamento, a receita, o número de pedidos e as taxas 
de conversão de vendas. “O modelo Cloud Commerce também melhora o 
timming-to-market e capacidade de expansão global,” afirma Campos. 

Há cinco anos, em 2012, a Ferramentas Gerais começou a desenvolver 
o seu canal de comércio eletrônico. “O objetivo era ter mais um ponto de 
contato estratégico com os consumidores, oferecendo agilidade e praticidade 
para os nossos clientes B2B e ampliando o alcance das vendas B2C”, explica 
Leonardo Foresti, gerente de E-Commerce da companhia. 

O início do desenvolvimento da loja virtual, no entanto, foi difícil. A FG 
optou por assinar contrato uma empresa de software que exigia a compra de 
uma licença de código fonte e demandava a contratação do servidor e 
infraestrutura para o sistema de e-commerce. “Naquela época, nós tivemos que 
criar uma equipe de tecnologia para realizar a manutenção e evolução da área 
digital e passamos a assumir altos custos fixos que eram independentes do 
faturamento do canal digital”, lembra Foresti. “As despesas mensais 
representavam uma grande parcela do faturamento”, complementa. 

Com o canal digital registrando prejuízos todos os meses, a empresa 
tomou a decisão de buscar uma solução com baixos custos operacionais, sem 
abrir mão da robustez necessária para o seu porte. “Escolhemos a VTEX por 
se tratar de uma plataforma de Software como Serviço (SaaS), onde 
pagaríamos uma taxa proporcional ao faturamento do e-commerce, com 
acesso à infraestrutura, hospedagem, manutenção e atualizações constantes”, 
afirma Foresti. 

Segundo Rafael Campos, da VTEX, o modelo tecnológico vem 
ganhando cada vez mais espaço. “Consul, Brastemp e Sony são exemplos de 
empresas que já migraram do desenvolvimento interno para o cloud 
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commerce”, diz. Leonardo Foresti, da Ferramentas Gerais, acredita que a 
solução é mais interessante do que outros modelos de e-commerce. “Agora 
estamos no caminho certo. Deixamos os especialistas cuidarem do sistema 
para podermos cuidar exclusivamente da parte comercial e das regras de 
negócios”, conclui. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/varejistas-investem-na-computacao-
em-nuvem-para-aumentar-rentabilidade-do-e-commerce 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Alimentação 

Pãozinho francês deve refletir alta do trigo e ficar mais salgado para 
consumidor 

26 de Julho de 2017 
Fonte: R7 

 
Fornecedores de matéria-prima do pão indicam que reajuste de até 10% chega 
já em agosto 
 

Principal componente na fabricação do pãozinho francês, a farinha de 
trigo, negociada quase sempre em dólar, deve ficar mais cara nos próximos 
meses e deixar um pouco mais salgado o principal item do café da manhã dos 
brasileiros. 

Dados recentes do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada) mostram que o preço médio do trigo no Paraná apresentou uma alta 
de 3,18% no mês de junho, cotado a R$ 664,17 por tonelada. 

Nesta terça-feira (25), a instituição já apresentava a tonelada do grão 
vendida a R$ 671,46, maior valor desde setembro de 2016. 

O diretor comercial da Nita Alimentos, Marcos Pereira, afirma que o 
repasse da valorização do trigo será "inevitável" a partir do mês de agosto, 
causando um efeito no mercado de pães. Segundo ele, a necessidade dos 
moinhos produtores do grão é de uma alta "em torno de 10% ou mais". 

— O impacto no pão eu acho que vai começar a ter a partir de agosto ou 
setembro, dependendo do que vai acontecer com o trigo nacional. [...] A safra 
gaúcha, que começava a ser colhida em agosto, vai ser explorada só em 
meados de setembro. Isso só vai começar a ter reflexo [no preço do pão] do 
meio de agosto para frente, mas, com certeza, vai ter. 

Ao avaliar que existe uma manutenção no preço do pãozinho francês, o 
presidente do Sindipan (Sindicato da Panificação), Antero José Pereira, 
destaca que os moinhos nacionais estão em busca de trigos mais baratos. 

Ele garante que as padarias pagam pela saca de farinha de trigo o 
mesmo valor de quando o dólar estava cotado a R$ 2,20, mas não descarta um 
reajuste futuro para ajustar os preços de acordo com a inflação. 

— A manutenção do preço da farinha faz com que o quilo do pão 
permaneça estável, embora hoje a farinha hoje represente apenas 20% do 
preço total do pão. Logo, logo, mesmo sem ter aumento da farinha, há a 
necessidade de repassar os custos de mão de obra, energia elétrica, água e 
alugueis. 

Marcos Pereira diz que o preço do grão deveria ter sido reajustado nos 
primeiros meses de 2017 e destaca que a situação de países produtores do 
trigo torna a alta irreversível. 

— O setor da deveria ter mudado o patamar de preço no começo do ano 
e agora as evidências são muito mais fortes vai ser inevitável ter que repassar 
o preço àquele custo que você tem. [...] Se você olhar o preço cobrado pelo 
quilo do pão, observa que esse deveria ser o preço que a gente deveria estar 
praticando na venda do trigo. 
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Outro item presente na composição do pãozinho francês é o fermento, 
que ajuda o alimento a crescer ao ser colocado no forno. O coordenador da 
área de fermento da Festpan, Mauro Luis, afirma que o preço do item é 
seguido pela cotação do dólar, impossibilitando um diagnóstico futuro. 

— Se o dólar subir, o preço do fermento sobe. Se cair, [o valor] abaixa 
junto. 

O vice-presidente do Sindipan-AM (Sindicato das Indústrias de 
Panificação e Confeitaria do Amazonas), Wellington Moreira, ressalta que a 
queda da demanda fez com que as panificadoras segurassem o preço dos 
produtos, independentemente do aumento com os custos de produção. 

— O fermento baixou de preço, mas eu tive um aumento de 200% no 
valor da energia. Como eu vou conseguir diminuir preço de produto final se eu 
tenho custo fixo aumentando cada dia mais. Acaba não existindo nenhuma 
perspectiva para baixar o preço do pão. Na verdade, precisava era aumentar 
porque a lucratividade das empresas caiu consideravelmente nos últimos anos. 
 
http://noticias.r7.com/economia/paozinho-frances-deve-refletir-alta-do-trigo-e-
ficar-mais-salgado-para-consumidor-26072017 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços - Audiovisual 

Ancine: 2016 registra recorde de público nos cinemas brasileiros 

 
26 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O ano de 2016 foi considerado excelente para os mercados de 
distribuição e exibição cinematográficas, pela Agência Nacional do Cinema 
(Ancine). Além do recorde de público de 184,3 milhões de espectadores e 
renda bruta de R$ 2,6 bilhões, dados da agência revelam também que 99,6% 
das salas de exibição no país já contavam com tecnologia digital de projeção 
no ano passado. 

As informações constam dos informes anuais publicados no site da 
Ancine e confirmam grande parte dos dados antecipados em janeiro por 
informe preliminar mostrando que em 2016 houve crescimento no número de 
bilhetes vendidos, recorde de lançamentos nacionais e conclusão do processo 
de digitalização das salas. 

De acordo com o Informe de Mercado de Distribuição em Salas de 
Exibição, os 142 filmes brasileiros lançados nos cinemas renderam o maior 
patamar de ingressos vendidos desde a década de 90, levando 30,4 milhões 
de pessoas às salas e representando 16,5% do total de bilhetes vendidos. 

Também foi relevante o aumento na participação das distribuidoras 
nacionais na renda auferida com a exibição de obras brasileiras, que chegou a 
95,8%. O documento apresenta ainda rankings com as maiores bilheterias do 
ano, informações e análises sobre a ocupação das salas pelos filmes 
brasileiros e estrangeiros nas estreias e sobre o desempenho das empresas 
distribuidoras no mercado. 

Salas de exibição 
Já o Informe de Mercado do Segmento de Salas de Exibição tem como 

destaque a conclusão do processo de digitalização do parque exibidor 
brasileiro. O relatório mostra que quase todas (99,6%) as salas de cinema do 
país já contam com a tecnologia digital de projeção. O número de salas de 
exibição no país continuou crescendo, fechando o ano com 3.160 salas em 
funcionamento, próximo ao recorde observado na década de 70, quando o país 
chegou a ter 3.276 salas. 

Outro dado que consta do informe da Ancine é a queda no número de 
habitantes por sala de cinema no Brasil, que caiu de 88,6 mil em 2010 para 65 
mil em 2016. Essa redução decorre do ritmo de crescimento do número de 
salas nos últimos seis anos, sempre superior ao aumento populacional e é 
mais intensa nas regiões Norte e no Nordeste. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-07/ancine-2016-registra-
recorde-de-publico-nos-cinemas-brasileros 

 
Voltar ao índice  
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6.  Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Confiança da construção avança no mês 

 
26 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice de Confiança da Construção (ICST) da Fundação Getulio 
Vargas avançou 0,4 ponto em julho, para 74,6 pontos, retornando ao patamar 
de março de 2017 (76,5 pontos), considerando-se dados ajustados 
sazonalmente. 

“O avanço do ICST fortalece a percepção de que o pior momento da 
crise ficou para trás – o patamar mais baixo do indicador foi registrado em abril 
do ano passado. O ICST de julho, no entanto, está apenas 7 pontos acima do 
mínimo histórico e mais de 25 pontos abaixo da média.  O lento crescimento e 
as idas e vindas da confiança nos últimos meses sinalizam um quadro ainda 
bastante frágil para a atividade da construção, no qual as bases para retomada 
ainda não estão garantidas”, avaliou Ana Maria Castelo, Coordenadora de 
Projetos da Construção da FGV/IBRE. 

Assim como no mês passado, a alta do ICST em julho decorreu tanto da 
avaliação presente das empresas quanto das perspectivas no curto prazo: o 
Índice de Situação Atual (ISA-CST) cresceu 0,5 ponto, para 64,4 pontos, com 
destaque para o indicador que mede a satisfação com a situação corrente dos 
negócios, que avançou 1,4 ponto, para 67,2 pontos, maior nível desde janeiro 
de 2017 (67,4 pontos). 

 O Índice de Expectativas (IE-CST) variou 0,3 ponto, atingindo 85,1 
pontos. A maior contribuição para esta evolução veio do indicador que mede o 
otimismo com a situação dos negócios nos seis meses seguintes, que avançou 
0,8 ponto, para 86,8 pontos. 

 Após cinco quedas consecutivas o Nível de Utilização da Capacidade 
(NUCI) do setor, , voltou a subir, ao variar 0,3 ponto percentual (p.p.)  em julho, 
alcançando 61,8%. 

 Fatores restritivos à atividade 
Mensalmente, as empresas do setor da Construção indicam quais 

fatores vêm limitando o  avanço da atividade. O indicador apresentado no 
gráfico abaixo agrega  os três fatores que mais afetam negativamente o 
desempenho do setor. O indicador está inversamente relacionado ao ISA-CST. 
“Além da queda na demanda, o encarecimento e dificuldades de acesso ao 
crédito aprofundaram o sentimento de crise vivido pelas empresas, mas o 
indicador também mostra que o pior momento parece ter ficado para trás,” 
analisa Ana Maria Castelo. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C55D7ADCA4015D7E8694676979 
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Índice Nacional de Custo da Construção recua em julho 

 
26 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou, em 
julho, taxa de variação de 0,22%, abaixo do resultado do mês anterior, de 
1,36%. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou 
variação de 0,03%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,02%. O índice 
referente à Mão de Obra registrou variação de 0,37%. No mês anterior, a taxa 
de variação foi de 2,48%. O INCC-M é calculado com base nos preços 
coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. 

 Materiais, Equipamentos e Serviços 
No grupoMateriais, Equipamentos e Serviços, o índice correspondente a 

Materiais e Equipamentos registrou variação de 0,03%. No mês anterior, a taxa 
havia sido de -0,08%. Dos quatro subgrupos componentes, três apresentaram 
acréscimo em suas taxas de variação, destacando-se equipamentos para 
transporte de pessoas, cuja taxa passou de -1,24% para -0,88%. 

 A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de 0,39%, em junho, 
para 0,06%, em julho. Neste grupo, vale destacar a desaceleração de taxas de 
serviços e licenciamentos, cuja taxa passou de 2,18% para 0,11%. 

 Mão de obra 
O índice referente à Mão de Obra registrou variação de 0,37% em julho, 

ante 2,48% no mês anterior. Esta variação ocorreu devido aos reajustes 
salariais de Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 

 Capitais 
Quatro capitais apresentaram desaceleração em suas taxas de variação: 

Salvador, Brasília, Recife e São Paulo. Em contrapartida, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e Porto Alegre registraram aceleração. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C55D7ADCA4015D7E7280C56A19 
 
 

Voltar ao índice  
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7.  Serviços – Planos de Saúde 

Distância entre operadoras de saúde e hospitais emperra mudanças no 
setor 

26 de Julho de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Discussão antiga sobre como reduzir os altos custos assistenciais do serviço 
segue com resolução distante; novas formas de pagamento prometem diminuir 
a inflação médica, hoje próxima a 20% 
 

A queda de braço dos hospitais com as operadoras continua. A forma de 
pagamento pelas empresas de saúde aos prestadores de serviços se mantém 
ligada ao aumento dos custos assistenciais e uma mudança concreta disso no 
Brasil segue distante, mesmo após anos de discussão, como revela uma 
pesquisa do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess), obtida com 
exclusividade pelo DCI. 

Segundo o estudo, os países que aplicam os chamados modelos 
prospectivos de pagamento - quando a despesa é conhecida antes do 
procedimento - possuem uma taxa média de crescimento do gasto per capita 
com saúde de 2,2%. Enquanto isso, aqueles que ainda não adotaram o modelo 
de forma prevalente têm uma média de crescimento de 4,3%. O cálculo tem 
como base dados coletados de 2010 a 2013. 

'O atual modelo retrospectivo (pagamento por serviço, o chamado 
cheque em branco da saúde) privilegia um número maior de procedimentos 
que muitas vezes são desnecessários', explica o superintendente executivo do 
Iess, Luiz Augusto Carneiro. De acordo com ele, o Brasil ainda está atrasado 
nesta discussão, e a projeção é que uma resolução demore, sobretudo, em 
função da resistência de alguns hospitais. 'Alguns aplicaram modelos 
prospectivos para o controle interno, mas não como modelo de pagamento', 
diz. Mesmo assim, há exemplos de hospitais que já mudaram a percepção 
sobre o assunto, é o caso de cooperativas médicas que aplicam o Grupo de 
Diagnósticos Relacionados (DRG , na sigla em inglês), que se trata do modelo 
prospectivo mais difundido em todo o Brasil até o momento. 

Segundo o executivo do Iess, a desconfiança entre hospitais e 
operadoras de saúde é um fator que sempre existiu, mas a necessidade de 
uma gestão de custos vai exigir que isso seja superado para trazer maior 
transparência para os gastos, não apenas no que diz respeito ao modelo de 
remuneração, mas também na abertura de mais informações sobre o setor, 
como o de indicadores de qualidade (reinternação e infecção hospitalar, entre 
outros dados importantes). 

Benefícios 
Para comprovar a eficiência do modelo de pagamento, o executivo cita a 

experiência do DRG na África do Sul. 'Temos um PIB per capita similar e uma 
inflação similar, contudo, eles tiveram um aumento da inflação médica de 9,5% 
e nós de 16,7%. Eles usam o modelo prospectivo e nós o modelo de 
pagamento por serviço que é retrospectivo', compara. 
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Ampliando a comparação, uma tabela do novo estudo do Iess sobre 'os 
fatores associados ao nível de gasto com saúde' mostra que de 19 países, os 
que possuem menor diferença de variação entre a inflação geral e a inflação 
médica são os que já utilizam o modelo majoritariamente prospectivo. (veja 
mais no infográfico). 

Caso o modelo não mude, Carneiro alerta que os principais impactados 
serão os clientes contratantes dos planos coletivos empresariais que 
correspondem a 65% da carteira da saúde suplementar. 'Hoje o plano de 
saúde é a segunda maior despesa depois da folha de pagamento, mas a conta 
vem crescendo 20% ano a ano e está pressionando as empresas. O custo é 
alto para o setor produtivo', destaca. 

Por outro lado, se o País conseguir mudar o sistema de pagamento 
usado entre operadoras e prestadores, a saúde suplementar que hoje reclama 
de uma inflação médica muito acima da inflação geral, poderá reverter o 
cenário insustentável do mercado. 

De acordo com ele, além da melhora do custo com internação (entre 
20% e 30% de queda), o novo modelo pode ajudar na diminuição das fraudes - 
como a que o País tem vivido com a chamada máfia das próteses - e dos 
desperdícios. 
 
http://www.sindsegsp.org.br/site/noticia-texto.aspx?id=27131 
 

 
Voltar ao índice  
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8.  Serviços - Telecomunicações 

Brasil registra queda de 4% no número de linhas de celular 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O número de linhas de celulares em operação no país registrou uma 
queda de 4,46% em junho deste ano, na comparação com o mesmo mês do 
ano passado. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
foram registradas 242,11 milhões de linhas móveis ativas no mês passado. A 
queda em relação a maio foi de 2,3 mil linhas. 

Nos últimos 12 meses, a empresa Vivo registrou crescimento de 1,41%, 
enquanto a Claro, a Tim e a Oi tiveram reduções de 6,21%, 4,93% e 11,61%, 
respectivamente, no número de linhas ativas. A tecnologia 4G teve um aumento 
de 5,54% em junho, na comparação com o mês anterior. 

O número de linhas de celular começou a cair há cerca de dois anos no 
país. Em maio de 2015, foram registrados 284,1 milhões de celulares e, desde 
então, começou a haver redução nos números. 

Segundo a Anatel, a queda do número de celulares é consequência da 
redução da tarifa de interconexão, que é o valor cobrado entre empresas fixas 
e móveis para a realização das ligações e do valor de remuneração de uso de 
rede, praticado entre as operadoras de celulares. Isso faz com que as pessoas 
não precisem ter mais de um chip para falar com números de outras 
operadoras. A desaceleração econômica também contribui para o encolhimento 
da base de acessos móveis. 

Os estados que apresentaram maior queda no número de linhas móveis 
em junho, quando comparado com maio deste ano, foram Rio Grande do Sul (-
0,30 %) , Pará (-0,34 %) e Bahia (-0,11 %). Já os estados com maior 
crescimento no número de linhas foram São Paulo, com aumento de 0,20 %, 
Pernambuco, com 0,11% e Ceará, com 0,11%. Nos últimos 12 meses, todos os 
estados apresentaram queda no número de linhas móveis. 

TV por assinatura 
O número de assinantes de TV paga também vem caindo no país. Entre 

abril e maio, a queda foi de 0,73% e nos últimos 12 meses a redução registrada 
pela Anatel foi de 1,39%. Atualmente, o país tem 18,64 milhões de clientes de 
TV por assinatura. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/brasil-registra-queda-
de-4-no-numero-de-linhas-de-celular 
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9. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda por voos domésticos cresce 1% no primeiro semestre, diz Abear 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Os dados levam o setor a estimar um panorama mais favorável para 2017; associação 
diz que procura por bilhetes sem inclusão do despacho de bagagens surpreendeu. 
 

O setor aéreo brasileiro teve alta de 1,06% na demanda por voos domésticos 
no primeiro semestre ante mesmo período de 2016, informou nesta segunda-feira (24) 
a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), enquanto oferta de assentos 
caiu 0,17% na mesma comparação. 

O crescimento semestral foi impulsionado por quatro altas mensais 
consecutivas, com junho apresentando aumento de 1,96% na demanda interna e 
redução de 0,68% na oferta ante mesmo mês do ano passado. 

Os dados levam o setor a estimar um panorama mais favorável para 2017, em 
linha com o que vem sendo visto até o momento. 

"A expectativa é de que o ano vai ter final positivo, mas não vai ser nenhum 
espetáculo", disse Eduardo Sanovicz, presidente da Abear, durante evento em São 
Paulo. 

A previsão é que a demanda de passageiros por voos domésticos deve crescer 
de uma faixa estimada de cerca de 20 a 48% de 2017 e 2022, com expansão anual 
média ao redor de 6% entre 2018 e 2022 no cenário mais provável, mostrou o relatório 
"Panorama 2016 - O setor aéreo em dados e análises" apresentado pela associação. 

Em 2022, o número de passageiros transportados no Brasil deve ser de 117,73 
milhões de pessoas no cenário mais provável. As perspectivas da entidade têm como 
base as projeções de PIB. 

Cobrança por bagagens 
De acordo com a Abear, a procura dos passageiros por passagens com tarifas 

que não incluem o custo das bagagens tem sido surpreendente. A cobrança das 
bagagens despachadas foi aprovada em 29 de abril, após revogação de liminar pela 
Justiça do Ceará. 

"O dado nos surpreendeu muito positivamente. Em torno de 65% dos bilhetes 
vendidos desde que foi desregulamentada a bagagem são para passageiros 
comprando a tarifa light, sem bagagem", disse Sanovicz. 

A medida representa uma vitória das companhias aéreas em questões 
regulatórias, algo que esperam repetir em relação ao projeto que tramita no Senado 
que estabelece teto de 12% para a alíquota de ICMS sobre o combustível dos aviões. 

"Aprovado esse projeto nós assumimos o compromisso público de criar 70 
novos voos diários, principalmente rumo ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O 
impacto desse volume novo de voos na economia praticamente compensa essa 
diminuição do tributo", afirmou o presidente da Abear. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/demanda-por-voos-domesticos-cresce-
1-no-primeiro-semestre-diz-abear.ghtml 
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10.  Curtas 

Saques das contas inativas do FGTS terminam nesta semana 

 
26 de Julho de 2017 

Fonte: R7 
 

Segundo a Caixa Econômica Federal o montante pago até o dia 19 de 
julho equivale a 98,33% do total inicialmente disponível para saque (R$ 43,6 
bilhões). 

O número de trabalhadores que sacaram os recursos das contas do 
FGTS representa 83,73% das 30,2 milhões de pessoas inicialmente 
beneficiadas pela medida. 

Agora, o saque está liberado para todos os trabalhadores que têm direito 
ao benefício, não importa a data de nascimento. Pode fazer o saque quem teve 
contrato de trabalho encerrado sem justa causa até 31 de dezembro de 2015. 

Os trabalhadores podem consultar o saldo a receber na página da 
Caixa. 
 

União já receberá R$ 1,46 bi por aeroportos leiloados 

 
26 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, 
leiloados em março, são o resultado mais conhecido do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) até o momento. Embora a cerimônia seja na quinta-
feira, 27, a assinatura do contrato ocorrerá somente na sexta-feira. Na ocasião, 
as concessionárias terão de pagar ao governo 25% do valor mínimo de 
outorga, mais o ágio oferecido em leilão. Tudo somado, ingressará R$ 1,46 
bilhão no caixa federal. 

O governo ainda discutia, ontem, se aproveitará a cerimônia para 
anunciar nova rodada de leilão de aeroportos. Estavam em discussão dois 
blocos, incluindo regionais: um em Mato Grosso e outro no Nordeste. Mas 
havia dúvidas quanto à formação dos "pacotes" a serem anunciados. Outro 
problema é que essas novas concessões ainda não foram aprovadas pelo 
conselho do PPI. 

A nova rodada de concessões de aeroportos divide opiniões no governo. 
Em tese, os 54 hoje administrados pela Infraero poderão ser repassados para a 
iniciativa privada, com arrecadação estimada de R $ 14 bilhões em taxas de 
outorga. 
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11. Feiras 

 
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 
 
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 
 
01/08/2017 até 03/08/2017 – BRAZIL PROMOTION 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Transamérica Expo Center - Pavilhões C, D e E 
Cidade: São Paulo - SP 
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02/08/2017 até 04/08/2017 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
03/08/2017 até 06/08/2017 – CRAFT DESIGN 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
03/08/2017 até 06/08/2017 – FEIRA PONTA DE ESTOQUE DE RESENDE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque de Exposições de Resende 
Cidade: Resende - RJ 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – HOUSE & GIFT FAIR 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – CHRISTMAS FAIR 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


