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1. MDIC 

MDIC e MEC lançam programa Instituição Amiga do Empreendedor 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Objetivo é aumentar qualificação e profissionalização de micro e pequenos 
empresários brasileiros 
 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o 
Ministério da Educação (MEC) lançaram, nesta quarta-feira (9), em Brasília, o 
programa Instituição Amiga do Empreendedor (IAE), que tem o objetivo de 
fomentar a qualificação e a profissionalização de micro e pequenos 
empresários no Brasil, além de potenciais empreendedores. O projeto-piloto 
conta, inicialmente, com a adesão de nove instituições de ensino superior 
públicas e privadas de SP, RJ, MG, BA, SE, PA e DF. 

O IAE nasce com o objetivo de criar espaços dentro das instituições de 
ensino para a promoção de atividades de orientação, capacitação e assistência 
gerencial. Uma vez  criado, o espaço do empreendedor, que pode ser físico ou 
online, poderá atuar nas áreas de empreendedorismo, mercado, modelo de 
negócio, legislação, finanças e gestão. Tal orientação poderá ser prestada 
tanto pelo corpo docente da instituição, quanto pelos próprios alunos com a 
devida assistência de seus professores. 

“O Instituição Amiga do Empreendedor é um projeto inovador onde 
vamos contar com a parceria de instituições de ensino para dar informações e 
orientações aos empreendedores brasileiros. Queremos apoiar quem tem o 
sonho de ter o próprio negócio e permitir que as pessoas partam para essa 
iniciativa um pouco mais preparadas, com noções de gestão e assistência 
técnica, para poderem crescer, começar como uma pequena empresa e se 
transformar em uma média ou grande empresa”, afirma o secretário-substituto 
da Micro e Pequena Empresa do MDIC, Fábio Silva. 

A expectativa é que tanto empreendedores quanto estudantes possam 
ampliar as habilidades e conhecimentos de maneira a aumentar o índice de 
sucesso e sobrevivência dos pequenos negócios e geração de riqueza para o 
país. Também faz parte das metas aprimorar o perfil empreendedor e o ato de 
empreender,  reduzir e mitigar os riscos para o empreendedor, promover os 
atributos pessoais e competências interdisciplinares que formam a base de um 
comportamento e mentalidade empresarial como criatividade, espírito de 
iniciativa, aceitação de risco, autoconfiança, independência, etc. e contribuir 
para a geração de conhecimento na educação empreendedora e na instigação 
de atitudes para o empreendedorismo. 

As instituições parceiras que se filiarem ao programa ganharão o “Selo 
Faculdade Amiga do Empreendedor” que dará reconhecimento e visibilidade, 
além de uma série de outras vantagens como, por exemplo, bônus na 
avaliação da instituição por parte do MEC. 
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O IAE é coordenado por um grupo interinstitucional, formado por 

representantes do MEC, por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu), 
e do MDIC, por meio da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
(SEMPE), com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), do Conselho Federal de Administração (CFA), do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das instituições de educação 
superior. 

Como participar? 
O empreendedor que quiser participar do programa deve procurar uma 

das instituições de ensino superior conveniadas: 
1) Universidade Católica de Salvador – Ucsal (BA) 
2) Centro Universitário do estado do Pará – Cesupa (PA) 
3) Universidade Federal de Lavras – Ufla (MG) 
4) Universidade de Brasília – UnB (DF)           
5) Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge (BA) 
6) Universidade Nove De Julho – Uninove (SP) 
7) Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos – Unisinos (RS) 
8) Universidade Tiradentes – Unit (SE) 
9) Universidade Veiga De Almeida – UVA (RJ) 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2668 
 

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. Serviços 

Setor de transportes registra crescimento no primeiro semestre de 2017 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: Planalto 
 

Segundo ministro, governo trabalha para fortalecer o transporte intermodal e 
gerar impacto positivo para o comércio exterior 
 

Ferrovias, portos e aviação civil registraram crescimento de movimento 
no primeiro semestre desde ano, informou o ministro dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, Maurício Quintella, durante o Encontro Nacional de Comércio 
Exterior (Enaex), realizado nesta quarta-feira (9) no Rio de Janeiro. 

Segundo o ministro, a movimentação de janeiro a junho de 2017 nas 
ferrovias cresceu 4,6%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos 
portos, o aumento foi de 4,4% e nas rodovias 2,1%. Já o setor de aviação civil 
registrou quatro meses consecutivos de crescimento.  

Quintella afirmou que o governo tem incentivado iniciativas que 
fortaleçam o transporte intermodal. De acordo com o ministro, isso “terá um 
impacto muito grande no comércio exterior brasileiro”.  A avaliação é de que o 
crescimento continuará no segundo semestre deste ano, tendo em vista os 
resultados positivos da aviação civil. “Não há setor mais ligado à resposta da 
economia como o da aviação civil. O que acontece na aviação, em seguida, 
acontece nos outros modais”, avaliou. 

Evento 
Promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o 

Encontro Nacional de Comércio Exterior acontece até quinta-feira (10) e traz 
como tema “Reduzir Custos para Exportar, Reindustrializar e Crescer”.  

O evento reúne especialistas, empresários e representantes do governo 
para discutir as principais questões relativas ao setor, como: transportes, 
logística, financiamento, novos mercados, negociações internacionais, sistema 
aduaneiro, serviços, inovação, competitividade e sustentabilidade. 
 
https://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/08/setor-de-
transportes-registra-crescimento-no-primeiro-semestre-de-2017 
 

Voltar ao índice  

  

https://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/08/setor-de-transportes-registra-crescimento-no-primeiro-semestre-de-2017
https://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/08/setor-de-transportes-registra-crescimento-no-primeiro-semestre-de-2017
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3. Serviços - Bancos 

Lucro ajustado do BB soma R$ 2,649 bi no 2º trimestre, alta de 47,1% 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 
O Banco do Brasil (BB) obteve lucro líquido ajustado de R$ 2,649 

bilhões no segundo trimestre, o que representa um crescimento de 47,1% em 
relação ao mesmo período do ano passado. O lucro contábil avançou 6,2%, 
para R$ 2,619 bilhões. 

Analistas consultados pelo Valor previam lucro ajustado de R$ 2,614 
bilhões.  

A margem financeira bruta totalizou R$ 14,606 bilhões no período, com 
recuo de 0,2% na comparação com o segundo trimestre de 2016. Houve uma 
melhora significativa nas despesas com provisões para devedores duvidosos 
(PDD), que recuaram 19,6%, para R$ 6,658 bilhões. 

As rendas de tarifas aumentaram 7,3%, para R$ 6,316 bilhões, enquanto 
as despesas administrativas diminuíram 1,4% e ficaram em R$ 7,864 bilhões 
no período de abril a junho. A queda reflete a reestruturação e o programa de 
aposentadorias voluntários promovidos pelo banco. 

O Banco do Brasil (BB) fechou o segundo trimestre com R$ 696,121 
bilhões em sua carteira de crédito ampliada, que inclui empréstimos, títulos e 
garantias. O volume avançou 1,1% em relação a março, mas apontou queda 
de 7,6% em relação a junho do ano passado. 

As operações com pessoa física somavam R$ 185,884 bilhões no fim de 
junho, indicando queda de 2% em um ano e alta de 0,4% em três meses. 
Cartão de crédito, consignado e crédito imobiliário foram os produtos com 
melhor desempenho, enquanto linhas como financiamento de veículos e 
cheque especial ainda tiveram queda. 

A carteira de crédito a pessoa jurídica totalizava R$ 280,783 bilhões, 
com queda de 1,3% em três meses e de 15,4% em relação a junho de 2016. A 
carteira de crédito do agronegócio somava R$ 188,155 bilhões no fim de junho, 
com alta de 4,5% em três meses e de 2% em um ano. 

O BB voltou a apresentar aumento da inadimplência. O índice de calotes 
subiu para 4,11% em junho, vindo de 3,89% em março. Em junho de 2016, o 
indicador estava em 3,26%. De acordo com o banco, a inadimplência teria sido 
de 3,70% sem o efeito de casos específicos no segmento de empresas. 

A inadimplência de pessoa jurídica aumentou para 7,35% em junho, ante 
6,83% em março e 4,82% no fim do segundo trimestre do ano passado. Sem o 
efeito de casos específicos, o indicador teria ficado em 6,21%. 

No segmento de pessoa física, a inadimplência também piorou, 
passando de 3,09% em março para 3,34% em junho. No segundo trimestre de 
2016, a taxa de calotes estava em 2,37%. 

A inadimplência do agronegócio aumentou para 1,39% no fim do 
segundo trimestre deste ano, ante 1,28% em março e 0,95% em junho de 
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2016. O BB apontou ainda que a inadimplência de 15 a 89 dias ficou em 1,93% 
em junho, após os 3,01% em março e o 1,64% em 12 meses. 

A inadimplência acima de 90 dias foi de 4,11% em junho, ante 3,89% em 
março e 3,26% em em 12 meses.  

Projeções 
O BB revisou as projeções para diversos indicadores operacionais. A 

estimativa agora para a carteira de crédito ampliada interna é de queda de 1% 
a 4%, ante previsão anterior de alta de 1% a 4%. 

A projeção para a carteira de crédito para pessoa física é de crescimento 
de 2% a 5%, ante expansão de 4% a 7% antes. Já para pessoa jurídica, a 
estimativa é de queda de 11% a 8%, de perspectiva de baixa de 4% a 1% 
antes. 

A previsão para a margem financeira bruta sem recuperação de 
operações em perdas passou a ser de queda de 4% a estabilidade, ante 
projeção anterior de estabilidade a crescimento de 4%. 

Já a projeção para as despesas administrativas é de queda de 2,5% a 
alta de 0,5%, em comparação à expectativa anterior de crescimento de 1,5% a 
4,5%. 

Com isso, o BB manteve a projeção para o lucro líquido ajustado neste 
ano, de R$ 9,5 bilhões a R$ 12,5 bilhões. 
 
http://www.valor.com.br/financas/5074758/lucro-ajustado-do-bb-soma-r-2649-bi-
no-2-trimestre-alta-de-471 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Mobilidade Urbana 

Empresas de aluguel de carros reduzem preço para manter crescimento 
no País 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Para crescerem durante a pior crise econômica da história do País, as 
locadoras de carros derrubaram o preço médio dos aluguéis em até 14% nos 
últimos três anos, em uma tentativa de aumentar a taxa de utilização dos 
veículos. A estratégia deu certo e houve companhia que bateu recorde de lucro 
no segundo trimestre deste ano, auxiliada também pela redução de custos. 

A Localiza, líder do mercado, diminuiu as diárias de R$ 86 no segundo 
trimestre de 2014, quando o preço atingiu seu pico, para R$ 74,10 hoje, uma 
redução nominal de 14% - no mesmo período, a inflação avançou cerca de 
20%. Como resultado, a utilização dos carros subiu quatro pontos porcentuais, 
chegando a 74,7% ao mesmo tempo em que a frota total cresceu. Ainda no 
segundo trimestre deste ano, o lucro bateu seu recorde: R$ 129 milhões. 

Segundo o presidente, Eugênio Mattar, a empresa adotou preços 
dinâmicos - conforme o movimento cai, a tarifa também recua. "Nosso preço de 
face está hoje no patamar de 2010. Baixamos a tarifa e a demanda aumentou o 
suficiente para compensar. A partir do segundo semestre de 2016, nosso 
sistema de precificação começou a dar os resultados que planejávamos", diz o 
executivo. A empresa também começou a ver resultados dos investimentos 
feitos em tecnologia, que permitiram que clientes passassem a fazer todo o 
processo de locação de um carro pelo celular. O sistema ajudou a Localiza a 
crescer sem elevar o número de funcionários, mantendo a rentabilidade. 

Concorrência 
Para o presidente da Unidas, Carlos Sarquis, a aproximação da própria 

Unidas e da Movida em relação à líder (Localiza) favoreceu o recuo dos preços 
do setor, que se tornou mais competitivo. De acordo com o executivo, na 
Unidas, a média de preços diminuiu quase 10% desde 2011. Sarquis, porém, 
acredita que os valores começam, agora, a se estabilizar. 

Na Movida, a segunda maior do setor, com participação de 17,7% no 
varejo, a estratégia se repete. No segundo trimestre de 2015, a diária média 
ficava em R$ 84,50 - hoje está em R$ 78. Na mesma base de comparação, a 
utilização da frota avançou 10,7 pontos porcentuais, passando de 63,6% para 
74,3%. Entre abril e junho deste ano, a empresa registrou um incremento de 
97,4% no lucro líquido, que ficou em R$ 11,1 milhões. Para o presidente da 
Movida, Renato Franklin, as empresas do setor também tem avançado porque 
o mercado ainda é imaturo. "O potencial é muito grande", destaca. 

Uber 
O mercado de aluguel de veículos não vê em serviços como Uber e 

Cabify seus novos concorrentes. Pelo contrário, os executivos do setor 
acreditam que esses aplicativos podem servir de alavanca, já que fazem com 
que consumidores abram mão do carro próprio. Esses consumidores acabam 
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recorrendo às locadoras quando precisam fazer um deslocamento maior, 
segundo o presidente da Movida. "Eles (os aplicativos) são complementares a 
nós", diz. 

"Esses serviços estão trazendo mais oportunidade do que concorrência 
ao mudar o contexto de mobilidade urbana. Antigamente, você não podia ficar 
sem carro, hoje você pode e, quando começa a diminuir a propriedade de 
carros, surge uma oportunidade para o aluguel de veículos", acrescenta o 
presidente da Localiza. 

O avanço dos aplicativos não tem prejudicado nem o segmento 
corporativo, ainda de acordo com os executivos. Sarquis, da Unidas, conta que 
o gasto médio de uma empresa na locação de um carro é de R$ 30 por dia em 
um contrato de três anos. "Uma companhia vai gastar mais do que isso com o 
Uber", frisa. A terceirização de frota corresponde hoje a aproximadamente 40% 
do faturamento da Unidas. Essa participação não sofreu alterações por causa 
do Uber, ainda de acordo com Sarquis. 

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/economia/empresas-de-aluguel-de-carros-reduzem-
preco-para-manter-crescimento-no-pais-id643529.html 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.dci.com.br/economia/empresas-de-aluguel-de-carros-reduzem-preco-para-manter-crescimento-no-pais-id643529.html
http://www.dci.com.br/economia/empresas-de-aluguel-de-carros-reduzem-preco-para-manter-crescimento-no-pais-id643529.html
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5. Serviços – Turismo 

Brasil pode triplicar receita anual do turismo, diz presidente da Embratur 

 
09 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Brasil tem o maior potencial de turismo entre todos os países do 

mundo e pode quase triplicar a atual receita anual do setor, estimada nos 
últimos 12 meses em aproximadamente U$ 7 bilhões. A expectativa é do 
presidente do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Vinícuis Lumertz, 
anunciada em entrevista ao programa Voz do Brasil nesta quarta-feira (9). 

“Nós acreditamos que sairemos desse nível de U$ 7 bilhões de receita e 
caminharemos para perto de U$ 20 bilhões de receita, aumentando os 
empregos ,que é a principal prioridade do país no momento”, destacou. 

De acordo com o presidente do instituto, o país poderá alcançar essa 
receita a partir da aprovação do Projeto de Lei 7425/2017, enviado à Câmara 
dos Deputados pelo governo. A medida institui a Agência Brasileira de 
Promoção do Turismo, que tem como objetivo formular, implementar e executar 
ações de promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos 
brasileiros no exterior. 

“O projeto de lei que está hoje na Câmara transforma a Embratur em 
uma agência moderna, com capacidade de competir com os países da região e 
do mundo inteiro, com recursos e independência financeira”, ressaltou. 

Setor 
Segundo Lumertz, o turismo é responsável atualmente por empregar 

10% dos trabalhadores de todo mundo nas 52 áreas que compõem o setor. No 
Brasil, 8,5 milhões de brasileiros atuam no turismo. “É o emprego mais barato 
que pode ser gerado na economia. No futuro, vai ter uma questão adicional, 
que é a mudança gerada pela automação, que vai atingir quase 50% das 
profissões no Brasil, mas não tanto no turismo e o turismo vai abrir uma 
perspectiva muito boa”, ressaltou. 

O presidente da Embratur destacou ainda a eleição do Brasil pela revista 
turística internacional Conde Nast Traveller como o país mais lindo do mundo 
em belezas naturais e pelo canal norte-americano CNN como o país "mais 
legal do mundo". 

“O que nós precisamos [para avançar] é [ a aprovação] das reformas 
que estão sendo encaminhadas para o turismo, melhorar o ambiente de 
negócios para o ambiente e promover mais o Brasil no exterior. Assim, nós 
teremos um boom no turismo como tivemos na agricultura, porque o maior 
potencial para o turismo do planeta está aqui no Brasil”, avalia Lumertz. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-08/brasil-pode-tripilicar-
receita-anual-do-turismo-diz-presidente-da-embratur 

 
Voltar ao índice  
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Abaixo da meta do governo, inflação cai a 2,71% em 12 meses 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

É a menor taxa nesse intervalo desde fevereiro de 1999 
 

O custo de vida continua desacelerando em ritmo forte. Em julho, o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,24%. Apesar 
de o resultado ter sido superior ao observado em junho, quando foi registrada 
uma deflação, ou seja, queda de preços, a alta do indicador nos últimos 12 
meses recuou para 2,71%, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). É a menor taxa nesse intervalo desde fevereiro de 1999. 

A queda da carestia reforça as expectativas de analistas do mercado 
financeiro de que o IPCA registrará neste ano a menor elevação desde 2006, 
quando o índice teve alta acumulada de 3,14%. É o caso da Rosenberg 
Associados, que projeta um avanço de 3,3%, e da Tendências Consultoria, que 
espera  inflação de 3,8%. As previsões reforçam ainda a confiança do mercado 
de que o Banco Central (BC) continuará reduzindo a taxa básica de juros, a 
Selic. 

Se forem concretizadas as previsões dos analistas, o custo de vida em 
2017 ficará abaixo do centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), de 4,5%. O resultado acumulado em 12 meses até julho, por 
sinal, colocou a inflação abaixo do piso da meta, de 3%. É a primeira vez que 
isso acontece desde março de 2007. 

Preços livres 
A desaceleração da carestia está intimamente ligada à variação dos 

preços livres, que são determinados pelo princípio da oferta e demanda. No 
acumulado em 12 meses encerrados em julho, esse grupo registrou alta de 
2,1%. É a menor variação desde abril de 2007. Para o economista sênior da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
Fábio Bentes, não é mera coincidência. 

“Há muitos nichos de deflação, principalmente nos preços livres”, 
destacou. O maior reflexo disso, enfatiza Bentes, é o índice de difusão, que 
mede a disseminação do custo de vida no mercado de bens e serviços. Em 
julho, essa taxa foi de 41,8%, o que significa que, de cada 10 produtos, apenas 
quatro apresentam alta de preços. É a menor proporção desde  o início do 
Plano Real, em julho de 1994. 

O bom comportamento dos preços livres está ancorado, sobretudo, nos 
gastos com supermercado. Em julho, os custos com alimentação e bebidas 
caíram, em média, 0,47%. O resultado foi positivo para contrabalancear as 
pressões inflacionárias dos grupos de habitação e transportes, que registraram 
alta de 1,64% e 0,34%, respectivamente. 

A mudança da bandeira tarifária nas contas de energia elétrica e o 
aumento na alíquota do PIS/Cofins sobre a gasolina foram, individualmente, os 
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principais vilões do mês e os principais focos de pressão. Que o diga o 
nutricionista André Paulo, 22 anos. “A energia ficou muito cara. Ainda bem que 
o frio ajudou a eliminar a necessidade de ar-condicionado e ventilador”, disse. 

Por mais que o custo de vida apresente sinais de desaceleração, André 
se sente pouco beneficiado com isso. “Tudo aumentou, principalmente 
produtos alimentícios”, criticou, reclamando também da gasolina. Para driblar a 
inflação e poupar mais dinheiro, ele mudou alguns hábitos. “Passei a andar 
mais de ônibus para não gastar tanto com gasolina e estou fazendo compras 
mensais em atacarejos”, explicou. 

A percepção do nutricionista não é diferente da avaliação do policial 
Álvaro Alves, 35, que não notou uma significativa redução de preços nos 
alimentos. Para economizar, ele faz compras mensais e repõe com consumo 
semanal produtos necessários à medida que são utilizados. “E quando compro, 
é sempre em dias de promoção”, afirmou. 

Embora o choque inflacionário provocado pelo aumento da carga 
tributária sobre a gasolina possa ter significado o fim do processo de 
desinflação no acumulado em 12 meses, o analista Leonardo Costa, da 
Rosenberg Associados, acredita que isso não alterará o cenário de corte da 
taxa básica de juros pelo BC. “A política monetária tem que focar onde ela tem 
efeito, que são os preços livres. Eles continuam desacelerando em ritmo forte”, 
avaliou. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/10/internas
_economia,616619/abaixo-da-meta-do-governo-inflacao-cai-a-2-71-em-12-
meses.shtml 
 

Voltar ao índice  
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7. Emprego 

País cria 35,9 mil vagas; recuperação ainda é lenta, alertam analistas 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Mercado de trabalho gera empregos com carteira assinada pelo quarto mês 
consecutivo. Nos sete primeiros meses do ano, saldo positivo é de 103,3 mil 
postos. Analistas, contudo, advertem que recuperação ainda é lenta 
 

Pelo quarto mês consecutivo, a economia brasileira criou postos formais 
de trabalho. Em julho, foram abertas 35,9 mil vagas com carteira assinada em 
todo o país, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A 
maior parte dos empregos foi criada pela indústria de transformação, que teve 
o melhor desempenho do mês, com saldo positivo de 12,6 mil postos de 
trabalho entre admissões e desligamentos. Na avaliação do ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, os números indicam que o país está no “rumo 
certo”. “O governo federal está tomando as medidas necessárias para colocar 
novamente o Brasil no rumo do crescimento econômico e da recuperação do 
emprego”, afirmou. 

Os resultados da indústria estão relacionados ao aumento na produção 
para atender à demanda de fim de ano, segundo Bruno Otoni, pesquisador do 
Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (IBRE/FGV). “O 
setor provoca efeito cascata no crescimento de outros segmentos da 
economia, como comércio e transportes. O bom resultado aumenta a confiança 
na sustentabilidade da recuperação da economia”, avaliou. 

Ronaldo Nogueira afirmou que o aumento de poder de compra do 
consumidor também pesou para que os setores de comércio e de serviços 
tivessem um bom desempenho, abrindo, respectivamente, 10,2 mil e 7,7 mil 
vagas em julho. “Os R$ 44 bilhões retirados das contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço permitiram que o trabalhador pagasse contas 
atrasadas, o que aumenta a capacidade de fazer novas compras e 
financiamentos”, observou. 

Retomada 
Outro destaque do mês foi para o setor de construção civil, que gerou 

724 vagas de empregos. Apesar de relativamente pequeno, o número foi 
importante, pois caracterizou o primeiro resultado positivo após 33 meses 
consecutivos de fechamento de postos de trabalho. O coordenador de 
estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães, avaliou 
que o resultado sinaliza que a retomada da atividade está se generalizando 
entre diversos setores. “Ainda temos muito o que recuperar”, apontou. 

Quem comemorou a criação de oportunidades no setor foi o pedreiro 
Uílton Santos, 30 anos. Há 15 anos exercendo a profissão, ele amargou o 
desemprego por dois meses no começo deste ano. “A situação está 
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melhorando de pouquinho em pouquinho. Enquanto estava sem emprego, 
consegui me manter com um bico ou outro, pois possuo contatos”, lembrou. 

Apesar dos sinais de recuperação do emprego no país, 13,5 milhões de 
brasileiros ainda estão sem emprego, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Lula Sampaio, 25 anos, conhece essa realidade 
de perto. Há dois meses sem emprego, ele não consegue ver nenhuma 
melhoria no mercado de trabalho. Mesmo entregando currículos todos os dias 
em várias empresas, ele ainda não conseguiu ser chamado para nenhuma 
delas. “O contexto político e econômico do Brasil não favorece. Eu faço 
serviços gerais e, ainda assim, está complicado. Não vejo repercussão dessa 
melhora no surgimento de emprego não”, contou. 

Tendência 
De janeiro a julho, o Brasil criou 103,3 mil oportunidades com carteira 

assinada. No mesmo período do ano passado, o país havia destruído 623,5 mil 
vagas. A expectativa do ministro do Trabalho é de  que os resultados dos 
próximos meses sigam a trajetória de crescimento. “O Brasil não terá mais 
números negativos até novembro”, vaticinou Ronaldo Nogueira. O ministro 
afirmou que, com as novas regras trabalhistas, que entram em vigor em 
novembro, o país terá capacidade de gerar 2 milhões de empregos em dois 
anos. 

Na avaliação do pesquisador Bruno Otoni, é exagerado afirmar que o 
Brasil não voltará a fechar postos de trabalho. “A tendência é a de que novos 
novos saldos positivos sejam gerados, mas ainda não estou completamente 
convencido de que saímos da recessão. É preciso ter cautela”, argumentou. 

De acordo com as projeções de Otoni, a expectativa é que o Brasil 
registre saldo positivo de empregos no terceiro trimestre deste ano, com a 
criação de 92,8 mil postos. Mas as demissões dos trabalhadores temporários 
em dezembro podem puxar para baixo os resultados do quarto e último 
trimestre, com a destruição de 481,7 mil vagas. O especialista acredita, que o 
ano fechará com 353,8 mil empregos com carteira assinada destruídos, bem 
menos do que os 1,37 milhão fechados no ano passado. Não há dúvida de que 
estamos em recuperação, mas isso acontece de forma lenta e gradual”, disse. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/10/internas
_economia,616617/pais-cria-35-9-mil-vagas-recuperacao-ainda-e-lenta-
alertam-analistas.shtml 
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Pesquisa lista os setores que mais contrataram no 1º semestre de 2017 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
Gerente comercial, cientista de dados, gerente geral estão entre os cargos 
mais demandados. 
 

Vendas, TI, marketing, farma/saúde e finanças estão entre os setores 
que mais contrataram profissionais no 1º semestre de 2017, segundo 
levantamento realizado pela Michael Page, parte do Page Group. 

Em junho deste ano, o Brasil registrou 13,5 milhões de desempregados, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi 
um pouco melhor do que os 13,8 milhões registrados em maio. 

“Verificamos que alguns segmentos já começam a reagir. Mesmo com o 
cenário político conturbado, algumas empresas procuraram buscar 
profissionais de olho numa possível melhora da economia”, afirma Ricardo 
Basaglia, diretor executivo da Michael Page. 

Veja abaixo os cargos mais demandados no 1º semestre: 
Vendas 
Cargo: Head of sales – Gerente commercial 
Área de atuação: Tecnologia – cybersecurity 
O que faz e perfil: Desenvolve relacionamento com os principais canais 

de distribuição e integradores de soluções. Experiência dentro do segmento de 
tecnologia, vendas indiretas (por meio de canais) e com sólido relacionamento 
com alto escalão 

Salário: R$ 16 mil a R$ 22 mil 
Percentual de aumento: 21% 
Motivo: Mercado em franca expansão devido a carência no Brasil desse 

tipo de segurança. 
Cargo: Gerente comercial/ gerente de novos negócios/ business 

development manager 
Área de atuação: Indústria química 
O que faz e perfil: Busca novas frentes de negócio e aplicações, 

principalmente nos mercados que começam a reagir positivamente à crise ou 
não sofreram impacto. Atuação consultiva, background técnico essencial e foco 
em desenvolvimento de mercado 

Salário: R$ 12 mil a R$ 18 mil 
Percentual de aumento: 20% 
Motivo: Retomada da indústria e investimento das empresas nas áreas 

de negócios/frente comercial. 
Marketing 
Cargo: Gerente de marketing de performance 
Área de atuação: Tecnologia e serviços em geral 
O que faz e perfil: Responsável pela análise da viabilidade dos canais de 

comunicação da empresa, atuando com ferramentas de marketing digital. 
Experiência em SEM (e todas as variáveis digitais) 

Salário: R$ 14 mil a R$ 18 mil 
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Percentual de aumento: 19% 
Motivo: Mercado de digital em crescimento com abandono do modelo 

tradicional de marketing. 
TI 
Cargo: Head de BI e Big Data 
O que faz e perfil: gestão e análise de dados com o objetivo de garantir 

mais eficiência e rentabilidade, e também obter insights que contribuam com a 
expansão do negócio. É uma posição relativamente nova no mercado, os 
clientes priorizam candidatos com experiência em liderança de projetos de BI e 
BIG Data. 

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil 
Percentual de aumento: posição nova 
Motivo: Cada vez mais serão imprescindíveis para a competitividade das 

empresas, e já são requisitados em tomadas de decisões, sobretudo para 
encontrar informações qualitativas, métricas, indicadores e as variáveis de risco 
ao negócio. 

Cargo: Cientista de dados 
O que faz e perfil: É dedicado a soluções complexas que envolvem 

garimpar, analisar e enxergar tendências em dados e tem a curiosidade de 
explorar quais são os problemas que precisam ser resolvidos. Formação em 
grande parte ligada à área de exatas: matemática, ciências da computação, 
análise de sistemas, estatística, física. 

Salário: R$12 mil a R$ 15 mil 
Percentual de aumento: posição nova 
Motivo: As empresas estão desenvolvendo suas áreas de inteligência de 

mercado, CRM / DBM, análise de dados estruturados e não estruturados. Isso 
mostra a consolidação da área digital e tecnologia atuando diretamente no 
negócio das empresas. 
 
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/pesquisa-lista-os-
setores-que-mais-contrataram-no-1-semestre-de-2017.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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8. Mercado Imobiliário 

Bancos diminuem taxas do financiamento de imóveis no país 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
A expectativa é que ocorram novas baixas até o fim deste ano 
 

Depois que o Banco Central decidiu reduzir a Selic para 9,25%, as 
principais instituições financeiras baixaram os juros para o crédito imobiliário. 
As taxas do Sistema de Financiamento de Habitação (SFH), que é o mais 
utilizado, variam entre 7,46%  e 11,40% ao ano. Um analista do setor espera 
que o índice caia ainda mais até dezembro e chegue a um patamar médio de 
8% ao ano. 

O último banco a anunciar a redução foi o Itaú, que baixou de 10,5% 
para 10,1% ao ano. O Santander também diminuiu para 9,49% ao ano, assim 
como o Banco do Brasil, para 9,74%, e o Bradesco, 11,40%. Todos os índices 
são do SFH e são somados à taxa referencial (TR). Na média do mercado, os 
menores juros são da Caixa Econômica Federal, de 7,46% ao ano. 

Presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, Joaquim 
Ribeiro disse que o momento é animador para o mercado, porque as reduções 
consecutivas da Selic permitem que os bancos baixem as taxas para o crédito 
imobiliário. “A diminuição ocorreu rápido neste ano. Caiu quatro pontos 
percentuais, que é uma diferença muito significativa. A tendência é só de 
queda. Acredito que, até o fim do ano, as financeiras devem cobrar juros no 
patamar de 8% ao ano”, declarou. 

A liberação do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) também cooperou com o setor. Além disso, os 
bancos têm mais garantia de que poderão tomar o bem do comprador se ele 
não conseguir pagar todas as parcelas do financiamento. “Vários fatores 
contribuíram para a melhora das taxas em 2017. Isso é ótimo para o mercado 
imobiliário. Eu acredito que neste ano o setor deve crescer entre 13% e 14% 
com a demanda”, afirmou. 

Outro motivo da queda das taxas é a maior entrada de recursos na 
poupança. De acordo com norma do Banco Central, as instituições financeiras 
precisam aplicar 65% do montante da caderneta no financiamento imobiliário. 
Neste mês, o investimento registrou o melhor junho em três anos, com a 
entrada de R$ 2,33 bilhões. Newton Marques, professor de economia da 
Universidade de Brasília (UnB), explicou que, com isso, os bancos têm mais 
liberdade para reduzir os juros. “O custo de captação menor acaba impactando 
positivamente o outro lado”, disse. 

Nesta semana, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, criou uma linha de 
crédito para loteamentos urbanos, que financia até 70% do custo da 
infraestrutura, limitado a 50% do valor global de vendas. A expectativa é de 
abrir 70 mil vagas de emprego. 

Cuidados 
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A coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce, disse ser 
necessário que os interessados observem os juros, mas também tenham 
atenção com as condições do financiamento antes de fazer a compra. “Essa 
composição envolve uma reflexão maior do consumidor, até porque é um 
contrato de longo prazo, e problemas podem acontecer. Se ocorrerem, quem 
compra será sempre a parte mais frágil da negociação”, disse. 

Segundo ela, o primeiro passo para fazer a aquisição é simular o 
financiamento, que pode ser realizado em vários sites, inclusive no da Proteste. 
“Lá, é possível que a pessoa ache o que procura e tenha uma noção do que 
tem no mercado”, indicou Dolce. 

O SFH emprega recursos das contas de poupança ou do FGTS no 
financiamento e na construção de imóveis. Já o Sistema de Financiamento 
Imobiliário (SFI) rege os créditos que ocorrem fora das regras do SFH. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/10/internas
_economia,616618/bancos-diminuem-taxas-do-financiamento-de-imoveis-no-
pais.shtml 
 

Voltar ao índice 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  19 

“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.” 

 

9. Curtas 

Crédito rural cresce 23,2% no primeiro mês da safra 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Demanda por crédito atingiu R$ 8,4 bilhões já no primeiro mês da safra. 
Governo liberou R$ 184,4 bilhões até o fim do ciclo 
 

O mês de julho, o primeiro da safra agrícola 2017/2018, registrou 
demanda de R$ 8,4 bilhões em crédito rural por médios e grandes agricultores. 
O valor é 23,2% superior ao registrado em igual mês do ano passado. As 
informações são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e 
foram divulgadas nesta quarta-feira (9). 

Segundo a Pasta, o aumento de demanda por crédito foi influenciado por 
produtores que adiaram a tomada de crédito para o atual ciclo agrícola. Para o 
período, que vai até junho de 2018, o governo federal liberou R$ 188,4 bilhões 
para financiamentos agrícolas. 

Quando se consideram as operações de custeio e de comercialização, o 
desembolso atingiu R$ 6,8 bilhões, uma alta de 22,5% sobre julho de 2016. Já 
as contratações na modalidade investimentos, que incluem aquisição de 
máquinas e de implementos agrícolas, chegou a R$ 1,6 bilhão, com 
crescimento de 26,2%. 

Contratações via Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) atingiram R$ 
1,8 bilhão ante R$ 1,3 bilhão no mesmo mês do ano anterior. Desse valor, R$ 
791 milhões foram para as operações de custeio, R$ 839 milhões para 
comercialização e R$ 151 milhões para investimentos. 

Oferta por banco 
As instituições públicas ofereceram, em julho, nas modalidades custeio e 

comercialização, R$ 3,6 bilhões (+ 83%), já os bancos privados somaram 
quase R$ 2 bilhões (- 34%) e as cooperativas de crédito, R$ 1,2 bilhão (+ 
101%). 

Nova redução da Selic motiva oitava queda no custo do crédito 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Das seis linhas pesquisadas pela Anefac, todas apresentaram diminuição, 
beneficiando consumidores e empresários brasileiros 
 

A última redução da taxa Selic pelo Banco Central motivou a oitava 
queda no custo do crédito no País. Segundo a Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças (Anefac), em julho todas as seis linhas de operação 
pesquisada apresentaram reduções. 
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A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma redução 
de 0,06 ponto percentual em julho, passando de 7,64% ao mês para 7,58%. A 
maior no período foi registrada pelo cartão de crédito, que passou de 13,46% 
ao mês para 13,34%. 

Para as empresas, a redução foi de 0,05 ponto percentual de junho para 
julho – o que levou a taxa média de 4,50% ao mês para 4,45%. O capital de 
giro, uma das linhas mais importantes para os empresários, caiu de 2,42% para 
2,38%. 

Mais queda de juros 
A Anefac informou, ainda, que a expectativa é de mais quedas de juros 

nos meses seguintes, um movimento que acompanha a continuidade da queda 
da taxa Selic. “Tendo em vista a melhora das expectativas quanto à redução da 
inflação bem como a melhora fiscal, deveremos ter novas reduções da taxa 
básica de juros”, explicou a instituição em um comunicado no seu site. 
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10. Feiras 

 
08/08/2017 até 10/08/2017 – HIGH DESIGN - HOME & OFFICE EXPO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
08/08/2017 até 10/08/2017 – HIGIEXPO 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Expor Center Norte - Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
08/08/2017 até 10/08/2017 – TECNOCARNE 
Setor: Agronegócio 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
09/08/2017 até 10/08/2017 – EXPO PHARMA 
Setor: Saúde 
Local: Centro de Convenções Windsor Barra Hotel 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
09/08/2017 até 12/08/2017 – FICRO 
Setor: Multisetores 
Local: Expocenter - Centro de Exposições e Eventos - Enéas Negreiros 
Cidade: Mossoró - RN 
 
09/08/2017 até 10/08/2017 – BR NOIVAS 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Jaó Convention - Clube Jaó 
Cidade: Goiânia - GO 
 
10/08/2017 até 13/08/2017 – BARRABODE 
Setor: Agronegócio  
Local: Praça Pública 
Cidade: Barra de São Miguel - PB 
 
10/08/2017 até 13/08/2017 – FESTIVAL CULTURAL DA CACHAÇA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Beto Carrero World 
Cidade: Penha – SC 
 
10/08/2017 até 12/08/2017 – FAICQ - FESTLEITE 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Praça da Matriz de Santo Antonio em Quixeramobim 
Cidade: Quixeramobim - CE 
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14/08/2017 até 16/08/2017 – CONGRESSO ANDAV 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
14/08/2017 até 18/08/2017 – MERCOMOVEIS 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves - Parque da Efapi 
Cidade: Chapecó - SC 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – CONGRESSO NACIONAL ABRASEL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: IESB - Instituto de Educação Superior de Brasília 
Cidade: Brasília - DF 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – NETCOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SPP 
 
15/08/2017 até 18/08/2017 – FIPES 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul 
Cidade: Jaraguá do Sul - SC 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – MARINTEC SOUTH AMERICA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções Sul América Rio de Janeiro 
Cidade: Centro - RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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