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1. Tributos 

Trabalhadores pagaram R$ 310,6 milhões por dia em IR neste ano 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: Corrreio Braziliense 
 

Não foi à toa a gritaria contra o governo, que cogitou aumentar o 
Imposto de Renda sobre os contracheques dos trabalhados. Entre janeiro e 
junho deste ano, os brasileiros que têm emprego formal recolheram R$ 56,223 
bilhões aos cofres da Receita Federal. Isso deu uma média de R$ 310,6 
milhões por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Mantido esse ritmo, o 
IR sobre a renda do trabalho sugará R$ 112,5 bilhões em 2017. Um recorde. 

A gula do governo por impostos é enorme. Como não consegue conter 
os gastos públicos, recorre sempre ao caminho mais fácil: obrigar que a 
população cubra os rombos no orçamento. Recentemente, a equipe econômica 
aumentou o PIS e a Cofins sobre os combustíveis com o intuito de embolsar 
R$ 10 bilhões. Mas o buraco nas contas públicas é tão grande, que nem isso 
será suficiente para evitar que o deficit deste ano seja maior do que os R$ 139 
bilhões previstos. 

Nos últimos 10 anos, segundo dados da Receita, o IR incidente nos 
contracheques dos trabalhadores totalizou R$ 769,2 bilhões. Entre 2007 e 
2016, os impostos pagos anualmente sobre a renda do trabalho mais que 
dobraram. A máquina arrecadadora da Receita é tão eficiente, que nem o 
desemprego afetou tanto as receitas com o IR. Em 2015, somaram R$ 103,4 
bilhões. No ano passado, foram R$ 101,7 bilhões. 

O presidente Michel Temer, depois de admitir o aumento do IR, disse 
que a proposta foi enterrada. Mas é bom ficar atento, pois o desejo por mais 
tributos está latente entre os integrantes da equipe econômica, que não 
conseguiram cumprir a promessa de colocar as contas públicas em ordem. 
Sem aumento de impostos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, terá 
que anunciar, nos próximos dias, mudanças nas metas fiscais deste ano e de 
2018. 

A gastança está enorme, tanto que os R$ 4 bilhões que o governo 
pretendia arrecadar com a elevação do IR seria insuficiente para cobrir sequer 
os R$ 6 bilhões liberados em emendas parlamentares, negociadas em troca de 
apoio a Temer na Câmara dos Deputados. 
 
http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/trabalhadores-pagaram-r-310-
milhoes-por-dia-em-ir-neste-ano/ 
 

Voltar ao índice  
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2. Serviços 

Consumo colaborativo cresce e 40% das pessoas trocam hotel por casa de 
terceiros 

 
10 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Uma pesquisa inédita do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) mostra que o consumo colaborativo vem crescendo no país. Segundo 
a pesquisa, 40% dos brasileiros, por exemplo, já trocaram a hospedagem em hotel por 
casas de terceiros. 

A hospedagem em casa de terceiros é uma das formas mais conhecidas de 
consumo colaborativo e foi apontada por 40% dos entrevistados como uma das mais 
usadas. As caronas para o trabalho ou a escola (39%) , o aluguel de roupas (31%) e o 
de bicicletas (17%) são as demais formas de consumo compartilhado mais buscadas 
pelos brasileiros. 

De acordo com o estudo, 79% dos consumidores disseram que a economia 
compartilhada torna a vida mais fácil e 68%, que podem passar a adotá-la em no 
máximo dois anos. A vantagem dessa forma de consumo é a economia de dinheiro 
(segundo 47% dos entrevistados) e evitar o desperdício (46%) , mas 47% apontaram a 
falta de confiança nas pessoas como barreira para a adoção desse modo de consumo. 
No geral, 71% dos consumidores disseram que ações de economia compartilhada 
podem enfrentar problemas no Brasil pelo fato de as pessoas não serem confiáveis. 

“Os resultados indicam que os brasileiros começam a despertar interesse pelo 
consumo colaborativo, ao qual ainda aderem de maneira tímida. Talvez porque a 
economia compartilhada traduza, essencialmente, um jeito novo de encarar as coisas, 
e nem sempre as pessoas estão abertas a mudanças tão significativas em seus 
hábitos de consumo”, destacou o presidente da CNDL, Honório Pinheiro. 

Entre as práticas de consumo colaborativo que os brasileiros nunca adotaram, 
mas às quais se mostram propensos a aderir, está o aluguel de bicicletas e o 
compartilhamento do ambiente de trabalho (co-working), ambos apontados por 36% 
dos entrevistados.As práticas que despertam menos interesse são as de hospedagem 
de animais de estimação em sua própria residência (41%) e o cohousing, aluguel de 
casa com espaço e recursos compartilhados (37%) . 

“O consumo colaborativo é uma poderosa força econômica e cultural em curso 
capaz de reinventar não apenas o que consumimos, mas principalmente a forma como 
consumimos as coisas. Evidentemente, tanto quem oferece um serviço quanto quem 
contrata assume riscos, mas com o crescimento dessa prática, naturalmente, surgem 
mais mecanismos de salvaguardas despertando mais confiança entre seus usuários”, 
disse a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawaut. 

A pesquisa foi feita em todas as capitais do país com 607 consumidores de 
idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. A 
margem de erro é de 4 pontos percentuais, com margem de confiança de 95%. A 
íntegra da pesquisa pode ser conferida em https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/consumo-
colaborativo-cresce-e-40-das-pessoas-trocam-hotel-por-casa-de 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Bancos 

Caixa anunciará lucro significativo e a menor taxa de inadimplência do 
mercado, diz Occhi 

 

11 de Agosto de 2017 
Fonte: G1 

 
Presidente afirmou que o índice de inadimplência no 2º trimestre ficou em 
2,51% - o menor do mercado, segundo ele. No balanço anterior, foi de 3,53%. 
 

O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, disse em 
entrevista à Rádio CBN que no dia 21 a Caixa vai anunciar os seus resultados 
e “será um lucro significativo”. O balanço se refere ao 2º trimestre deste ano. 
Além disso, o executivo já adiantou que a taxa de inadimplência de dívidas 
vencidas acima de 90 dias anunciada "será a menor do mercado". 

“O desempenho recorde para Caixa é graças ao um grande esforço de 
ajustes necessários em qualquer empresa e família, com corte de despesas, 
melhoria de receitas, administração cada vez melhor de uma empresa. A Caixa 
está fazendo seu dever de casa e quem ganha é a sociedade”, afirmou na 
entrevista. 

Occhi citou como medidas o corte nas despesas, com o Programa de 
Demissão Voluntária ao qual aderiram 4,7 mil empregados. Segundo ele, há 
mais um PDV em andamento e mais de 2 mil empregados aderiram. O 
presidente da Caixa citou ainda corte de horas extras. 

Outro esforço do banco foi cortar as despesas administrativas e reduzir o 
índice de inadimplência no banco, com ações de cobrança mais forte, segundo 
ele. 

Occhi afirmou que a Caixa anunciará o menor índice de inadimplência 
do mercado no balanço do 2º trimestre – será de 2,51%. A média do mercado, 
de acordo com o presidente da Caixa, é de 4,2%. Esse índice de inadimplência 
se refere a dívidas vencidas acima de 90 dias. 

Entre as medidas para se chegar a esse índice estão a criação de uma 
diretoria de renegociação e repactuação de crédito. Desde junho de 2006, a 
diretoria monitora as grandes operações nos segmentos de habitação, grandes 
corporações e infraestrutura. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações 
para a melhoria dos processos de recuperação e cobrança que vêm sendo 
adotadas desde 2015. 

Occhi informou ainda que a Caixa tem a maior carteira de crédito entre 
todos os bancos: R$ 700 bilhões (soma de todos os empréstimos concedidos). 

As áreas de maior atuação da Caixa, os segmentos de habitação, 
infraestrutura e empréstimo com desconto em folha (consignado), todos 
considerados de baixo risco de inadimplência, responderam por 96% do 
crescimento da carteira total de crédito do banco no 2º trimestre do ano 
passado. 

Balanço anterior 
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No primeiro trimestre, o lucro líquido da Caixa foi de R$ 1,488 bilhão, 
crescimento de 81,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, 
quando o lucro foi de R$ 818 milhões. 

O índice de inadimplência para dívidas vencidas acima de 90 dias 
encerrou março em 2,83%, pouco abaixo dos 2,88% registrados em dezembro 
e dos 3,51% registrados no mesmo mês de 2016. 

A carteira de crédito ampla registrou saldo de R$ 715 bilhões, um 
crescimento de 4,5% em 12 meses. O resultado foi influenciado pelas carteiras 
de habitação, consignado e infraestrutura, de baixo risco. 

FGTS 
Occhi disse ainda que o governo não pretende prorrogar os saques das 

contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e que uma 
nova liberação desse dinheiro não ocorrerá nos próximos anos. “Foi liberado 
em um momento crítico da economia para ajudar os trabalhadores brasileiros, 
num momento em que havia desemprego e dificuldade em honrar seus 
pagamentos. E isso levou o governo a emitir uma MP (medida provisória) 
excepcional. Para isso teria que ter uma nova medida. Não haverá uma nova 
medida nos próximos anos”, afirmou. 

Occhi disse que não há intenção de prorrogar porque é preciso 
preservar a liquidez do fundo. Segundo ele, há ainda um número significativo 
de depósitos à espera do trabalhador e outra parte do FGTS é investida em 
saneamento, infraestrutura a habitação. 

Em relação aos lucros do FGTS que 88 milhões de trabalhadores terão 
direito a receber, Occhi disse que é a primeira vez que os dividendos são 
divididos. “Os trabalhadores não têm a dimensão da divisão dos lucros em 
função de essa ser a primeira vez na história do FGTS, que fez 50 anos este 
ano, e nunca houve a distribuição dos dividendos. Sempre foi para habitação, 
saneamento, infraestrtura ou incorporado ao patrimônio do fundo”, disse. 

De acordo com a Caixa Econômica Federal, serão contempladas 245,7 
milhões de contas do FGTS, relativas aos 88 milhões de beneficiários. Cada 
trabalhador pode ter mais de uma conta, devido à troca de empregos. São R$ 
7,2 bilhões referentes aos lucros do FGTS que serão distribuídos até 31 de 
agosto. 

Os números mostram que, do total de contas que receberão o 
rendimento maior do FGTS, a maior parte receberá até R$ 10. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/caixa-anunciara-lucro-significativo-e-a-
menor-taxa-de-inadimplencia-do-mercado-diz-occhi.ghtml 
 

Voltar ao índice 

 



Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

4. Serviços – Transporte Aéreo 

Termina em 3 meses estudo sobre abertura de capital da Infraero, diz 
ministro 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Governo ainda definirá o modelo da licitação após o período de análise 
 

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, informou nesta quinta-
feira, 10, que a consultoria contratada para avaliar o melhor formato de 
abertura de capital da Infraero - o que inclui a participação da operadora de 
aeroportos a ser vendida ao setor privado - vai entregar os resultados do 
estudo em três meses. 

A partir daí, o governo definirá o modelo da licitação, em decisão a ser 
tomada ainda neste ano. Quintella admitiu, no entanto, que a abertura pode 
acontecer apenas em 2018 e evitou fazer previsões sobre quanto a estatal 
poderá levantar com a operação. "Isso vai depender muito do leilão, da 
competição por essa fatia da Infraero", afirmou o ministro, após participar de 
fórum sobre infraestrutura promovido pelo Lide. 

Quintella não descartou a venda de participação majoritária da Infraero, 
mas garantiu que a privatização total está fora de cogitação, ainda que essa 
alternativa seja defendida por setores do governo. 

"A Infraero contratou uma consultoria externa que está avaliando o 
melhor formato: se manteremos 51% ou se teremos fatia minoritária, de 49% 
ou até menos", comentou. Segundo Quintella, a operação vai injetar recursos 
numa empresa que perdeu a capacidade de investimento. 

Ele destacou ainda que a Infraero voltará a apresentar resultado 
operacional positivo, depois de perder quase R$ 3 bilhões nos últimos três 
anos em razão da perda de receitas tarifárias, comerciais e da obrigatoriedade 
de pagamento de outorgas em concessões. 

Só a incorporação do adicional de tarifa aeroportuária, conhecido como 
Ataero, às receitas da Infraero significou, conforme Quintella, aproximadamente 
R$ 400 milhões por ano ao caixa da empresa. Como parte do programa de 
recuperação da estatal, também foi perdoada, via medida provisória, uma 
dívida de R$ 1,8 bilhão que a Infraero tinha com o Ataero. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/termina-em-3-meses-estudo-sobre-abertura-de-
capital-da-infraero,-diz-ministro-id643887.html 

 
Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

E-commerce: Os 4 erros mais comuns em transações on-line 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Uma home-page bonita pode até atrair a atenção de visitantes, mas não é 
suficiente para gerar conversões. O diagnóstico é da Yaman Tecnologia 
(www.yaman.com.br), consultoria em qualidade de aplicações com foco em 
Performance e Disponibilidade, que já atendeu mais de 30 empresas de todos os 
portes. Para preparar melhor o seu e-commerce, Luis Fernando Cerri, fundador da 
companhia, lista os quatro erros mais comuns em transações on-line e como evitá-los: 

Indisponibilidade do site 
Acontece quando a capacidade do servidor não consegue atender o volume de 

interessados simultâneos. “Esse tipo de erro é muito comum em compras de ingressos 
para shows internacionais, mas também acontece em menor escala ao realizar 
promoções ou ações que gerem muitas visitas, por exemplo”, afirma o especialista da 
Yaman. Planejamento e testes estruturais que simulam um alto tráfego, além de 
medidas de gestão eficiente, são fundamentais para dimensionar a infraestrutura e 
evitar falhas. 

Lentidão 
Nenhuma novidade, mas muitos sites ainda não se atentaram para esse 

aspecto crucial da navegação on-line. Código mal escrito e estrutura mal configurada 
são dois dos fatores que mais contribuem para a lentidão de uma página. “Estimamos 
que 40% das pessoas abandonam o site quando o tempo de resposta é maior que três 
segundos. É um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença”, comenta Cerri. 
Para contornar o problema, é necessário fazer uma avaliação, identificar os gargalos 
de configuração e as rotinas mais lentas para reescrevê-las. 

Erros de processamento 
Ao escolher um produto e ser direcionado para a página de finalização da 

compra, é desagradável dar de cara com um preço ou especificações diferentes. Isso 
geralmente ocorre quando o sistema não foi adequadamente testado. O problema, 
portanto, pode ser corrigido com a inserção de um processo de testes e qualidade. “E 
este é só um dos milhares de exemplos contemplados nessa categoria”, pondera o 
fundador da consultoria. 

Falhas de segurança 
“Vazamento de dados pessoais e fraudes ainda são dores de cabeça 

frequentes para quem compra pela internet”, explica Cerri, que recomenda: “Esse tipo 
de golpe pode ser evitado com validações automatizadas das aplicações para 
identificar toda e qualquer vulnerabilidade ali presente”. 

“Em plena Era da Transformação Digital, a sua plataforma virtual é a vitrine da 
empresa para o mundo. Quando ela possui bugs, está lenta ou indisponível, é a marca 
que está exposta. Em tempos de redes sociais, o impacto que isto pode causar na sua 
imagem é imensurável”, finaliza o especialista. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/e-commerce-os-4-erros-mais-
comuns-em-transacoes-on-line 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Nova lei trabalhista prevê demissão por acordo; entenda 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 

Empregado que pedir para sair da empresa poderá negociar com o patrão sua 
demissão e receber parte da multa do FGTS. 
 

A nova lei trabalhista trouxe a possibilidade da demissão por comum 
acordo. Isso significa que o empregado que pedir para sair da empresa poderá 
negociar com o patrão o direito a receber metade da multa de 40% sobre o 
saldo do FGTS e metade do aviso prévio indenizado. 

Ele também poderá movimentar até 80% do valor depositado pela 
empresa na conta do Fundo de Garantia. No entanto, em caso de acordo, não 
terá direito ao seguro-desemprego. 

Atualmente só pode sacar o FGTS depositado pelo empregador e os 
40% da multa rescisória em cima do valor quem é mandado embora sem justa 
causa. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode comunicar o trabalhador 
sobre a demissão com 30 dias de antecedência ou pagar o salário referente ao 
mês sem que o funcionário precise trabalhar. 

Veja abaixo o tira-dúvidas sobre o assunto: 
A nova lei trabalhista prevê que o trabalhador poderá negociar a 

extinção do contrato de trabalho até na demissão por justa causa? 
De acordo com os advogados trabalhistas Antonio Carlos Aguiar e 

Danilo Pieri Pereira, a justa causa é uma penalidade dada ao trabalhador que 
comete uma falta grave durante a vigência do contrato de trabalho, portanto, 
não se enquadra na demissão consensual. 

O advogado Ruslan Stuchi ressalta que quando ocorre a demissão por 
justa causa o empregado não é indenizado com a multa de 40% sobre o FGTS 
e não tem acesso ao Fundo de Garantia. Além disso, se não cumprir o aviso 
prévio de 30 dias, o valor é descontado na hora da rescisão do contrato. 

Em que situações o trabalhador continuará tendo direito ao seguro-
desemprego? 

Segundo Danilo Pieri Pereira, a finalidade do seguro-desemprego é 
garantir o sustento do empregado foi demitido somente sem justa causa. No 
caso da demissão por acordo ou por justa causa, não existe “o elemento da 
surpresa ou falta de motivação para a dispensa, o que torna ilógico o 
recebimento do benefício”. 

Antonio Carlos Aguiar explica que o seguro-desemprego é devido 
quando o empregado tem o contrato de trabalho rescindido contra a sua 
vontade, o que não é o caso da demissão consensual. 

O advogado João Gabriel Lopes diz que o trabalhador tem direito ainda 
ao seguro-desemprego quando ocorre a dispensa por justa causa do 
empregador, a chamada rescisão indireta. 

E como funcionará o aviso prévio no caso da demissão por comum 
acordo? 
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De acordo com Lopes, na rescisão por acordo, a nova lei prevê que o 
aviso prévio indenizado será pago pela metade. 

Ruslan Stuchi, do Stuchi Advocacia, em caso de aviso prévio trabalhado, 
o período também cairá pela metade, de 30 para 15 dias. 

É possível que o empregador passe a optar pela demissão por comum 
acordo em vez da demissão sem justa causa? 

Stuchi acha que certamente muitas empresas vão negociar a demissão 
com o empregado para diminuir seus custos operacionais, o que na sua 
opinião prejudicará os trabalhadores. 

Lopes considera que na prática o empregador “poderá mascarar uma 
dispensa sem justa causa como uma dispensa por acordo”, o que fará com que 
o empregado receba valores menores do que os previstos atualmente. 

Pereira afirma que não existe meio de coação para a rescisão do 
contrato. Assim, caso o empregado se recuse a formalizar o acordo imposto 
pelo patrão, não restará ao empregador outra alternativa senão demitir o 
funcionário sem justa causa, o que acarretará a ele mais gastos com as verbas 
rescisórias. 

Para Antonio Carlos Aguiar, a decisão sempre dependerá da vontade 
exclusiva do empregado. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/nova-lei-trabalhista-preve-demissao-por-
acordo-entenda.ghtml 
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Trabalho remoto: 75% das empresas que utilizam esse modelo de 
contratação reportam ganho de eficiência 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A aprovação da Reforma Trabalhista, pelo Congresso Nacional, 
estabeleceu novas regras para o teletrabalho, o conhecido home office ou, 
ainda, trabalho remoto. A nova redação tornou as regras para esse tipo de 
trabalho mais formais e mais claras, incentivando a adoção dessa modalidade 
de contratação. 

Segundo um estudo global conduzido pela Citrix e Oxford Economics, 
75% das organizações que estão adiantadas no processo de trabalho remoto 
reportam uma melhora na eficiência dos processos. Já 74% perceberam uma 
maior satisfação dos funcionários. Dessas, um percentual de 83% já percebeu 
os benefícios dessa mudança: citam avanço na receita e crescimento nos 
lucros. 

No Brasil, as questões relacionadas à tecnologia têm sido apontadas 
como o maior entrave para a adoção desse tipo de trabalho. O custo da 
tecnologia aparece como primeiro indicador na avaliação dos pesquisados, 
com 53% das menções, seguido pelas preocupações com segurança da 
informação (43%) e, em terceiro lugar, a falta de conhecimento de informática e 
treinamento por parte da equipe de colaboradores, com 37%. 

Por outro lado, das organizações brasileiras que adotaram o trabalho 
remoto e participaram do estudo, 70% vê uma melhora na segurança da 
informação, 67% na lucratividade, e o mesmo percentual no aperfeiçoamento 
da experiência do cliente. 

O chamado trabalho digital também tem mostrado bom desempenho em 
outras áreas, tais como criatividade para solução de problemas e atendimento 
ao cliente. Para o estudo em questão, foram entrevistados 600 executivos, 
entre C-levels e gestores com report direto para C-level. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/trabalho-remoto-75-
das-empresas-que-utilizam-esse-modelo-de-contratacao-reportam-ganho-de-
eficiencia 
 

Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Incorporadoras registram mais um trimestre de perdas 

 
11 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A maioria das incorporadoras do país teve mais um trimestre de 
resultados negativos: Tecnisa, Cyrela, Gafisa, Direcional e Rodobens 
registraram prejuízo entre abril e junho. As perdas das empresas decorreram 
sobretudo do encolhimento de suas operações, o que inibiu a diluição das 
despesas. Distratos (desistência de contratos de compra) e queda no 
faturamento também prejudicaram. 

A Tecnisa encerrou o período com prejuízo líquido de R$ 139,9 milhões, 
conforme balanço publicado ontem. O prejuízo foi 52,5% maior do que o 
registrado no mesmo período do ano passado, quando ficou em R$ 91,8 
milhões. No acumulado do semestre, as perdas cresceram 127,6%, totalizando 
R$ 203,4 milhões. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e 
amortização) ajustado ficou negativo em R$ 85,185 milhões, piora de 18,5%. 

Já o prejuízo da Cyrela ficou em R$ 141 milhões, ante lucro de R$ 44,7 
milhões no segundo trimestre de 2016. No semestre, as perdas acumuladas 
ficaram em R$ 137 milhões. 

A incorporadora Gafisa encerrou o segundo trimestre com prejuízo 
líquido consolidado de R$ 180 milhões, o que representa um crescimento de 
368% nas perdas em comparação com o mesmo período do ano passado. A 
Alphaville, empresa de loteamentos em que a Gafisa detém participação, 
respondeu por R$ 35,8 milhões do prejuízo no trimestre. O resultado da 
companhia também sofreu um impacto negativo de R$ 9,54 milhões devido à 
baixa nas operações da ex-susidiária Tenda, resultado do processo de 
separação da construtora concluído em maio. 

Reversão 
A Direcional, por sua vez, apresentou prejuízo de R$ 29,7 milhões, 

revertendo o lucro de R$ 22 milhões do segundo trimestre de 2016. 
Influenciadas pela variação negativa do IGP-M e por descontos financeiros 
concedidos no período, as perdas da Rodobens subiram 35%, chegando a R$ 
35 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/economia/incorporadoras-registram-mais-um-trimestre-
de-perdas-id644108.html 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Construção civil reduz postos de trabalho pelo 33º mês 

 
10 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRAF  
 

O emprego na construção civil brasileira caiu 0,39% em junho, na 
comparação com maio, 33º mês de baixa consecutiva, de acordo com 
levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São 
Paulo (SindusCon-SP). 

Foram fechadas 9.675 vagas no mês e o número de trabalhadores no 
setor caiu para 2,457 milhões. Na comparação com junho de 2016, houve 
retração de 11,37%. Em relação a outubro de 2014, quando se iniciou a queda, 
foram cortados 1,113 milhão de empregos. 

A pesquisa, feita em parceria com a FGV, se baseia em informações do 
Ministério do Trabalho. Ontem, o Cadastro Geral de Empregos e 
Desempregados (Caged), informou que a construção civil teve saldo positivo 
de 724 empregos formais em julho. 

A atividade do setor de construção continua muito baixa e sem 
perspectivas de retomada com impacto no emprego, afirma o presidente do 
Sinduscon-SP, José Romeu Ferraz Neto. “As obras de infraestrutura estão 
paradas. As de construção de residências dependem de emprego, renda e 
crédito, que não deslancharam. Não vejo melhora no curto prazo”, afirma. 

Em junho, na comparação com maio, os segmentos que mais demitiram 
foram obras de acabamento (-0,85%) e obras de instalação (-0,82%). 
Apresentaram alta no mês infraestrutura (0,64%) e engenharia e arquitetura 
(0,40%). Em 12 meses, as maiores baixas são imobiliário (-14,88%), obras de 
acabamento (-12,55%) e preparação de terreno (-11,60%). 

Houve redução de empregos em três regiões: Sul (-0,85%), Nordeste (-
0,46%) e Sudeste (-0,46%). Norte e Centro-Oeste registraram altas, de 0,82% 
e 0,33%, respectivamente. 

 
MP que dá mais tempo a duplicação de rodovias deve ser enviada ao 
Congresso 

 
10 de Agosto  de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Entre as mudanças, o prazo de duplicação das estradas, concedidas ainda no 
governo Dilma Rousseff, deve subir de cinco para 14 anos 
 

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, informou nesta quinta-
feira, 10, que deve ser encaminhada na semana que vem ao Congresso a 
Medida Provisória (MP) que flexibiliza compromissos assumidos por 
concessionárias nas rodovias leiloadas na terceira etapa do programa de 
concessões. 
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Entre as mudanças, o prazo de duplicação das estradas, concedidas 
ainda no governo Dilma Rousseff, deve subir de cinco para 14 anos. Hoje, após 
participar de fórum do Lide na zona sul da capital paulista, Quintella disse que 
o texto já está a caminho da Casa Civil. 

Segundo ele, a ideia do governo é permitir que as empresas 
"reprogramem" seus investimentos diante de um cenário de queda no fluxo de 
veículos nas estradas e falta de financiamento. 

"É fato que vivemos a maior recessão de nossa história. É fato que 
esses contratos estão absolutamente desequilibrados e os beneficiários dessas 
rodovias são os usuários. Se entrarmos num processo de caducidade ou 
devolução amigável, esses investimentos ficarão suspensos por muitos anos", 
disse o ministro. 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

09/08/2017 até 12/08/2017 – FICRO 
Setor: Multisetores 
Local: Expocenter - Centro de Exposições e Eventos - Enéas Negreiros 
Cidade: Mossoró – RN 
 
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 
 
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 
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Local: Centro de Convenções Sul América Rio de Janeiro 
Cidade: Centro – RJ 
 
15/08/2017 até 18/08/2017 – EXPOLAZER 2017 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/08/2017 até 17/08/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/08/2017 até 20/08/2017 – FEIRA DO LIVRO DE MOSSORÓ 
Setor: Multisetores 
Local: Expocenter 
Cidade: Mossoró - RN 
 
16/08/2017 até 18/08/2017 – EXPO PROTEÇÃO 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/08/2017 até 19/08/2017 – FERSUL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos de Rio do Sul 
Cidade: Rio do Sul - SC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


