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1. Crédito e Financiamento 

Desembolsos do BNDES até julho de 2017 caem 17% 

 
15 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os desembolsos (recursos liberados para projetos de investimentos) do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) alcançaram 
R$ 40,2 bilhões de janeiro a julho deste ano, revelando queda de 17% em 
comparação ao mesmo período de 2016. De acordo com a instituição, o 
resultado ainda é reflexo da baixa demanda por crédito para investimentos dos 
últimos dois anos. Em julho, as liberações somaram R$ 6,7 bilhões, uma 
redução de 21% sobre igual mês do ano passado. 

De acordo com o boletim de desempenho divulgado hoje (15) pelo 
BNDES, como os desembolsos refletem a demanda passada, a expectativa é 
de recuperação até o final do ano, levando em conta os indicadores que 
sinalizam recuperação da atividade econômica, como queda da inflação e juros 
em decréscimo. 

Setores 
A agropecuária foi o único setor que teve aumento nos desembolsos 

entre janeiro e julho (6%) , com total de R$ 8,1 bilhões. Segundo o BNDES, 
isso reflete os programas agrícolas do governo federal e a demanda por 
investimentos resultante da safra recorde. 

As liberações para infraestrutura mostraram redução de 5% nos sete 
primeiros meses do ano, comparativamente ao mesmo período de 2016, 
embora tenha havido crescimento de 88% e de 51% para os desembolsos dos 
setores de telecomunicações e energia elétrica. Os setores de indústria e 
comércio e serviços também reduziram os desembolsos no acumulado até 
julho em 41% e 17%, respectivamente, revela o boletim. 

O BNDES destacou, contudo, que o setor de infraestrutura teve alta de 
27% nas aprovações de projetos no período de sete meses, com total de R$ 
16,4 bilhões. O indicador é importante, segundo o banco, porque antecipa os 
investimentos que serão feitos na economia. Para a agropecuária, as 
aprovações subiram 3% em relação a igual período do ano passado. Para 
indústria e comércio, as aprovações caíram 62% e 11%, cada. 

Linhas em alta 
Apesar da queda dos desembolsos gerais, o banco registrou o aumento 

de 10% das liberações da linha de crédito Finame, que é destinada para a 
aquisição de máquinas e equipamentos, no acumulado até julho, totalizando 
R$ 11 bilhões, distribuídos em 38.569 operações. Em julho, as liberações da 
Finame atingiram R$ 2,3 bilhões, alta de quase 90%. Segundo o BNDES, o 
processo de aceleração dos desembolsos mensais da linha de crédito vem 
ocorrendo desde maio deste ano. 

Da mesma forma, a linha de financiamento de capital de giro BNDES 
Progeren registrou R$ 4 bilhões desembolsados este ano, com expansão de 
360% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o 
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boletim, as micro, pequenas e médias empresas  concentraram a maior parte 
dos recursos liberados para esta linha nos sete primeiros meses do ano, ou o 
equivalente a 40%. 

Por regiões, o Centro-Oeste e o Nordeste do país tiveram aumentos de 
16% e 15%, respectivamente, no volume de recursos liberados pelo BNDES 
entre janeiro e julho. Nas demais regiões, houve retração de 32% (Sudeste), 
20% (Sul) e 12% (Norte). 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/desembolsos-do-
bndes-ate-julho-de-2017-caem-17 
 

Voltar ao índice  
 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/desembolsos-do-bndes-ate-julho-de-2017-caem-17
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/desembolsos-do-bndes-ate-julho-de-2017-caem-17
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2. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo sobem 1,2% em junho ante maio, revela IBGE 

 
15 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 
As vendas do varejo restrito acumularam retração de 0,1% no ano e queda de 
3,0% em 12 meses 
 

As vendas do comércio varejista subiram 1,2% em junho ante maio, na 
série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 15, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio no teto do intervalo das 
estimativas dos analistas ouvidos pelo 

Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,5% a alta 
de 1,2%, com mediana positiva de 0,4%. 

Na comparação com junho de 2016, sem ajuste sazonal, as vendas do 
varejo avançaram 3% em junho de 2017. Nesse confronto, as projeções iam de 
um recuo de 0,6% a expansão de 2,91%, com mediana positiva de 2,05%. 

As vendas do varejo restrito acumularam retração de 0,1% no ano e 
queda de 3,0% em 12 meses. 

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de 
construção e de veículos, as vendas subiram 2,5% em junho ante maio, na 
série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas 
dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 
0,10% e 3,10%, com mediana positiva de 2%. 

Na comparação com junho de 2016, sem ajuste, as vendas do varejo 
ampliado tiveram alta de 4,4% em junho de 2017. Nesse confronto, as 
projeções variavam de uma expansão de 0,50% a 5,91%, com mediana 
positiva de 3,50%. 

As vendas do comércio varejista ampliado subiram 0,3% no ano e 
recuaram 4,1% em 12 meses. 

Média móvel 
O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista 

restrito teve aumento 0,8% em junho, de acordo com o IBGE. No varejo 
ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o 
índice de média móvel trimestral das vendas aumentou 1,2% em junho. 

Revisões 
O IBGE também revisou o resultado das vendas no varejo em maio ante 

abril, de uma queda de 0,1% para uma expansão de 0,2%. No varejo ampliado 
também houve revisão no resultado de maio ante abril, que saiu de recuo de 
0,7% para queda de 0,2%. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-do-varejo-sobem-1,2--em-junho-ante-
maio,-revela-ibge-id644734.html 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Gastos com publicidade no Brasil crescem 2% no 1º semestre 

 
14 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
Setores farmacêutico e de administração pública e social foram os que mais 
aumentaram os gastos com propaganda, segundo Kantar Ibope. 
 

Os investimentos em publicidade no Brasil somaram R$ 61,9 bilhões no 
1° semestre, o que representa uma alta de 2% na comparação com o mesmo 
intervalo de 2016 (R$ 60,7 bilhões), de acordo com balanço divulgado nesta 
segunda-feira (14) pela Kantar Ibope Media, que acompanha e monitora os 
principais meios de comunicação do país. 

O resultado, segundo o Ibope, aponta para um indicativo de retomada, 
após os gastos dos anunciantes com propaganda ter recuado 1,6% em 2016. 

“Nos últimos cinco anos, em torno de 47% do total de compra de mídia 
foi realizada na primeira metade do ano. Portanto, se essa tendência se repetir, 
o resultado que estamos projetando para o restante do ano irá superar os 
números de 2016”, afirma Dora Câmara, diretora executiva comercial da Kantar 
Ibope. 

Setor farmacêutico e governos puxam alta 
Segundo o relatório, o resultado do 1º emestre foi impulsionado pelo 

aumento dos investimentos em publicidade feito pelos setores farmacêutico e 
administração pública e social, cujos gastos aumentaram 28% e 35%, 
respectivamente, na comparação com o 1º semestre do ano passado. 

"Este resultado foi alcançado pela presença mais intensa de campanhas 
da indústria farmacêutica voltadas para o aparelho digestivo, gripes e 
resfriados, tônicos, fortificantes e vitaminas; e pelas campanhas públicas, que 
já ocupam os espaços publicitários, motivadas pela proximidade com as 
eleições de 2018", destacou o Ibope. 

O setor de comércio, entretanto, continua liderando os gastos com 
publicidade no país, apesar da redução de 4% na compra de espaço 
publicitário no 1º semestre, totalizando R$ 10,7 bilhões. Na sequência, estão os 
setores de serviços ao Consumidor, higiene pessoal e beleza, financeiro e 
securitário, e farmacêutico. 

Distribuição por meios 
Entre os meios, a TV aberta e TV por assinatura seguem como principal 

destino das verbas de mídia, atraindo, respectivamente, 55,5% e 12,1% do 
total aplicado em compra de espaço publicitário. Veja tabela mais abaixo. 

Entre os meios monitorados, Out of Home (OOH), que inclui mídia 
exterior como mobiliários urbanos, e rádio apresentaram os maiores 
crescimentos no período: 26% e 21%, respectivamente. 

O levantamento é resultado do monitoramento do espaço ocupado em 
mais de 600 veículos, com base nas tabelas de preço e sem considerar 
eventuais descontos negociados. 
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A Kantar informou que implantará no Brasil, a partir de 2018, uma 
tecnologia que permitirá aumentar substancialmente a cobertura de veículos 
online, de forma a aperfeiçoar o monitoramento do mercado digital. A 
metodologia atual não inclui, por exemplo, os anúncios pagos no Facebook e 
no YouTube. 
 
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/gastos-com-
publicidade-no-brasil-crescem-2-no-1-semestre.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

Parques Temáticos: Brasil apresenta vantagens para o investidor, afirma 
presidente de entidade mundial 

 
15 de Agosto de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Declaração foi feita em seminário sobre parques temáticos com as maiores 
lideranças do setor, mas alta carga tributária impede novos investimentos 
 

O presidente da Associação Mundial de Parques Turísticos (Iappa), 
entidade que representa os maiores parques temáticos do mundo e vice-
presidente da Disney, Greg Hale, participou nesta terça-feira (15) de um debate 
sobre o crescimento do setor no mundo e os gargalos que dificultam a atração 
desse tipo de investimento para o país.  Segundo ele, o país reúne excelentes 
condições para atrair investimentos bilionários se der continuidade a alguns 
ajustes no ambiente de negócios. O debate contou com a participação do 
ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

O potencial da atividade no país é considerado alto. Estudo elaborado 
pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), se o 
governo atender às demandas do setor, o segmento poderá investir R$ 1,9 
bilhão e gerar de 56 mil empregos nos próximos cinco anos. Atualmente, os 18 
estabelecimentos associados ao Sindepat geram 11 mil empregos diretos e 
movimentam cerca de R$1 bilhão na economia por ano. 

Na pauta do seminário “A importância dos parques temáticos para o 
turismo” realizado no auditório da CNC, em Brasília, temas como a tributação 
na importação de equipamentos, a classificação das máquinas como bens de 
produto em vez de bens de capital e a expansão do setor nos últimos anos, 
principalmente na Ásia e Oriente Médio onde, somente nos últimos 15 anos, 
mais de 40 parques de grandes proporções foram abertos. “Só uma montanha-
russa pode chegar a custar R$ 40 milhões. Temos de criar condições para este 
setor gerar ainda mais emprego e movimentar a economia do Brasil”, comentou 
o ministro do Turismo, Marx Beltrão.   

Marx Beltrão ressaltou ainda a qualidade dos parques brasileiros. 
“Apesar de o Brasil ser referência internacional, com nove dos dez melhores 
parques temáticos da América do Sul, segundo o próprio viajante, ainda temos 
um potencial enorme de crescimento com foco em atrair as principais marcas 
do mundo para o nosso país”, afirmou. “Este é um setor que depende da 
renovação constante. O turista não volta se o parque não tiver nenhuma 
novidade. Por isso, esses ajustes são importantes, uma questão de 
sobrevivência”, concluiu. 

CARGA TRIBUTÁRIA 
A principal demanda dos parques temáticos no Brasil é pela redução de 

impostos. “Temos uma carga tributária que faz o equipamento chegar a custar 
mais que o dobro de outros mercados, o que impede os empresários de 
fazerem os investimentos que precisamos”, afirmou o presidente do Sindepat, 
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Alain Baldacci. De acordo com ele, o Brasil não vai perder arrecadação, porque 
as últimas importações de equipamento foram feitas em 2014. "Sem o 
tratamento tributário correto não é possóvel investir e os negócios ficam 
estagnados", comentou. 

O presidente da Associação Mundial de Parques Turísticos (Iappa), 
Greg Hael, apontou o clima, o tamanho da população e cultura do 
entretenimento como fatores favoráveis para o Brasil atrair os maiores parques 
do mundo. Entre as empresas representadas pela Iaapa, estão a Universal, a 
Six Flags, Legoland e Disney. Durante sua apresentação, Greg mostrou 
investimentos feitos pelo setor em diversas partes do mundo.   

Só na Índia são projetados investimentos da ordem de US$ 2,5 bilhões 
nos próximos cinco anos. “O Brasil tem condição de atrair os maiores parques 
do mundo. Em número de visitantes nos parques da Flórida, os brasileiros só 
ficam atrás dos canadenses e dos ingleses”, comentou.   
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8069-parques-
tem%C3%A1ticos-brasil-apresenta-vantagens-para-o-investidor,-afirma-
presidente-de-entidade-mundial.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

IGP-10 registra quinta deflação 

 
16 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) variou -0,17%, em agosto. A 
taxa apurada em julho foi de -0,84%. Em agosto de 2016, a variação foi de -
0,27%. A taxa acumulada em 2017, até agosto, é de -2,41%. Em 12 meses, o 
IGP-10 registrou taxa de -1,69%. O IGP-10 é calculado com base nos preços 
coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou -0,42%, em agosto. 
Em julho, a variação foi de -1,32%. Os Bens Finais registraram taxa de 
variação de -1,22%, em agosto, ante -1,12%, em julho. O principal responsável 
por este movimento foi o subgrupo alimentos processados, cuja taxa passou de 
-1,02% para              -1,85%. O índice relativo a Bens Finais (ex), calculado 
sem os subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, 
registrou variação de -0,66%. No mês anterior, a taxa de variação foi de -
0,53%. 

O índice do grupo Bens Intermediários registrou variação de -0,51%. No 
mês anterior, a taxa havia sido de     -0,74%. A principal contribuição para a 
taxa menos negativa do grupo partiu do subgrupo combustíveis e lubrificantes 
para a produção, cuja taxa de variação passou de -4,52% para -1,07%. O 
índice de Bens Intermediários (ex),obtido após a exclusão do subgrupo 
combustíveis e lubrificantes para a produção, registrou variação de -0,43%. No 
mês anterior, este índice registrou variação de -0,16%. 

O índice do grupo Matérias-Primas Brutas registrou variação de 0,72%. 
Em julho, a taxa foi de -2,26%. Contribuíram para a aceleração do grupo os 
itens: minério de ferro (-2,67% para 9,14%), laranja (-14,16% para 1,19%) e 
mandioca (aipim) (-11,62% para -5,39%).Em sentido inverso, destacaram-se os 
itens: soja (em grão) (1,81% para 0,63%), leite in natura (-0,51% para -1,91%) 
e cana-de-açúcar (-1,73% para -2,38%). 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,34%, 
em agosto, ante -0,17%, em julho. Cinco das oito classes de despesa 
componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação, com 
destaque para o grupo Transportes (-0,58% para 1,19%). Nesta classe de 
despesa, vale destacar o comportamento do item gasolina, cuja taxa passou de 
-2,54% para 5,79%. 

Também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Habitação (-0,16% para 0,78%), Comunicação (0,05% para 0,51%), 
Alimentação (-0,48% para -0,41%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,27% para 
0,36%). Nestas classes de despesa, vale citar o comportamento dos itens: 
tarifa de eletricidade residencial (-2,79% para 4,45%), tarifa de telefone móvel 
(0,12% para 0,70%), hortaliças e legumes (-4,94% para -0,06%) e artigos de 
higiene e cuidado pessoal (-0,32% para 0,34%), respectivamente. 
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Em contrapartida, apresentaram decréscimo em suas taxas de variação 
os grupos: Vestuário (0,37% para        -0,47%), Educação, Leitura e Recreação 
(0,31% para 0,14%) e Despesas Diversas (0,23% para 0,08%). Nestas classes 
de despesa, vale citar o comportamento dos itens: roupas (0,31% para -
0,60%), show musical (1,11% para 0,44%) e alimentos para animais 
domésticos (1,27% para 0,82%), respectivamente. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em agosto, 
taxa de variação de 0,27%, ante 0,62%, no mês anterior. O índice relativo a 
Materiais, Equipamentos e Serviços registrou a mesma variação do mês 
anterior, que foi de 0,10%. O índice que representa o custo da Mão de Obra 
registrou variação de 0,40%. No mês anterior, este índice variou 1,04%. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&contentId=8A7C82C55DA9812B015DEA9FF5A20373 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Lei sobre terceirização aprimora relações de trabalho, diz AGU  

 
15 de Agosto de 2017 

Fonte: Jornal do Comércio 
 

Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a 
Advocacia-Geral da União (AGU) alegou que a Lei nº 13.429, de 31 de março de 
2017, que regulamenta a terceirização, aprimora o quadro atual das relações de 
trabalho, "visando conferir segurança jurídica a essas contratações". A manifestação 
da AGU foi feita no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra a lei das terceirizações, 
sancionada pelo presidente Michel Temer com vetos em março deste ano.  

Janot apontou vícios na tramitação do projeto legislativo que virou lei e 
sustentou que o texto viola dispositivos da Constituição. 

Para o procurador-geral da República, a ampliação "desarrazoada" do regime 
de locação de mão de obra temporária para atender às "demandas complementares" 
das empresas e a triplicação do prazo máximo do contrato temporário, de três meses 
para 270 dias, viola o regime constitucional de emprego socialmente protegido, além 
de esvaziar a eficácia dos direitos fundamentais sociais da classe trabalhadora. 

Na avaliação do procurador-geral da República, a terceirização irrestrita da 
atividade-fim "implica negação das funções sociais constitucionais destas e desfigura o 
valor social da livre-iniciativa". Janot pediu que o STF conceda, com a "brevidade 
possível", a suspensão da eficácia de toda a Lei nº 13.429 em decisão monocrática. O 
relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. 

Para a AGU, "não cabe falar em risco à precarização do trabalho ou ameaça à 
dignidade e aos direitos dos trabalhadores". "As alterações promovidas pela Lei nº 
13.429, de 2017, se limitam a regulamentar uma realidade já existente, aprimorando-
se o quadro atual das relações de trabalho nela tratadas", alega a Advocacia-Geral da 
União. "A terceirização de atividade-fim, assim como a de atividade-meio, deve ter por 
objeto a prestação de serviços, sem se confundir com intermediação de obra, modelo 
de trabalho incompatível com o ordenamento constitucional brasileiro, além de 
contrário aos compromissos internacionais assumidos pelo País", sustenta a AGU. 

Para a AGU, "o fundamento da terceirização é o princípio constitucional da 
eficiência administrativa, devendo ser demonstrada a vantajosidade para a 
administração quando da escolha discricionária da melhor forma de organização dos 
serviços, se por meio de carreira estruturada em cargos efetivos, ou por meio de 
contratação de prestação de serviços, o que se aplica à atividade-meio e à atividade-
fim". 

 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/08/economia/579885-lei-sobre-
terceirizacao-aprimora-relacoes-de-trabalho-diz-agu.html 
 

Voltar ao índice  

  

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/08/economia/579885-lei-sobre-terceirizacao-aprimora-relacoes-de-trabalho-diz-agu.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/08/economia/579885-lei-sobre-terceirizacao-aprimora-relacoes-de-trabalho-diz-agu.html
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7. Mercado Imobiliário 

Aluguel de imóveis residenciais cai 0,21% em julho, revela Fipezap 

 
15 de Agosto de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O preço médio de locação dos imóveis residenciais no País teve queda 
nominal de 0,21% em julho na comparação com junho. Já no acumulado dos 
primeiros sete meses do ano, os aluguéis tiveram alta de 0,26%, enquanto nos 
últimos 12 meses, houve uma retração de 0,55%. 

Os dados fazem parte de pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios do site Zap Imóveis. O 
levantamento abrange dados de 15 cidades e incorpora em seu cálculo apenas 
os novos contratos, sem considerar a correção dos aluguéis nos contratos 
vigentes. 

Em julho, oito das 15 regiões cobertas pela pesquisa mostraram 
aumento no preço médio de locação na comparação mensal. Entre as 
principais altas estão São Paulo (0,07%), Belo Horizonte (0,22%), Distrito 
Federal (0,47%) e Florianópolis (0,75%). 

Na contramão, sete cidades tiveram recuo nos preços de locação, como 
é o caso de Rio de Janeiro (-1,21%), Goiânia (-1,15%), Campinas (-0,54%) e 
Curitiba (-0,49%). 

Com o resultado de julho, o valor médio de locação no País atingiu o 
patamar de R$ 28,58 por metro quadrado. São Paulo tem o aluguel mais 
elevado do País, em R$ 35,85/m2, seguido por Rio, com R$ 33,38/m2, e 
Distrito Federal, com R$ 29,66/m2. 

O preço de locação tem sido afetado pelo excesso de imóveis 
disponíveis para comercialização. Como muitos proprietários não têm 
conseguido efetivar uma venda, decidiram direcionar o imóvel para locação, 
repassando custos como condomínio e IPTU para os inquilinos. Além disso, 
muitos consumidores estão reticentes em fechar negócios devido ao 
desemprego e ao cenário econômico adverso, diminuindo a liquidez do 
mercado imobiliário. 
 
http://istoe.com.br/aluguel-de-imoveis-residenciais-cai-021-em-julho-revela-
fipezap/ 
 

Voltar ao índice 
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8. Empreendedorismo 

79% das empresas criadas no Brasil são de microempreendedores 
individuais 

 
14 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Os brasileiros estão apostando no empreendedorismo para driblar a falta 
de vagas no mercado de trabalho. Os números do Indicador Serasa Experian 
de Nascimento de Empresas mostram que o crescimento constante dos 
microempreendimentos individuais (MEIs) tem alavancado a criação de novas 
empresas no país. 

Nos cinco primeiros meses deste ano, os MEIs foram responsáveis por 
79,2% do total de novos negócios. Foram 753.344 empreendimentos dessa 
natureza jurídica frente a um total de 955.368 novas empresas. Ambos os 
números são recordes para o período. 

Também em maio, o número de novas MEIs bateu recorde, comparado 
com todos os meses de maio desde 2010, quando o indicador passou a ser 
feito pela Serasa Experian. Foram 166.831 contra 143.007 nascimentos 
registrados em maio do ano passado, alta de 16,7%. Desde maio de 2010, o 
crescimento dos MEIs é praticamente constante e impulsiona o aumento geral 
no número de empresas no país. Em maio de 2017, por exemplo, os novos 
MEIs foram responsáveis por 79,8% do total de empresas criadas. 

“O desemprego catalisa a criação de novas empresas”, diz o vice-
presidente de Pessoa Jurídica da Serasa Experian, Victor Loyola. “A tendência 
é que, com a retomada da economia e o surgimento de novas vagas no 
mercado formal, o número de nascimentos de MEIs sofra um decréscimo”. 

Nascimentos de Empresas por Setor 
Em maio, o setor de serviços continuou liderando o ranking dos mais 

procurado por quem decidiu empreender: das 209.150 novas empresas 
surgidas em maio/2017, 132.2341 era de serviços, o equivalente a 63,2% do 
total. Em seguida, 59.552 empresas comerciais (28,5% do total) e, no setor 
industrial, foram abertas 16.846 empresas (8,1% do total) no mês. 

Observa-se nos últimos sete anos um crescimento constante na 
participação das empresas de serviços no total de empresas que nascem no 
país, passando de 52,5% (maio de 2010) para 63,2% (maio de 2017). 

Por outro lado, a participação do setor comercial de empresas que 
surgem no país tem recuado (de 35,6%, em maio de 2010, para 28,5% no 
mesmo período de 2017). Já a participação das novas empresas industriais se 
mantém estável. 

Nascimento de Empresas por Região e estado 
O Sudeste segue liderando o ranking de nascimento de empresas, com 

107.134 novos negócios abertos – o que representa 51,2% do total. A Região 
Sul ocupou a segunda posição, com 17,4% (36.401 empresas). O Nordeste 
ficou em terceiro lugar, com participação de 16,9% e 35.298 novas empresas. 
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O Centro-Oeste registrou a abertura de 19.338 empresas e foi 
responsável por 9,2% de participação no total de nascimentos, seguido pela 
Região Norte, com 10.980 novas empresas ou 5,2% do total de 
empreendimentos inaugurados. 

Por outro lado, o Norte teve a maior alta no número de nascimentos 
(24,0%) na comparação entre maio de 2017 e o mesmo mês do ano anterior. A 
região Centro-Oeste teve crescimento de 22,1% no período, seguido pela 
região Sul, que apresentou alta de 20,6%. O Sudeste contabilizou a abertura 
de 19,0% novos empreendimentos em relação a maio de 2016 e o Nordeste 
13,2%. 

Entre os estados, São Paulo foi responsável por 27,6% dos novos 
empreendimentos, totalizando 57.644. Em seguida, o estado com maior 
número de novas empresas é Minas Gerais, com 22.871 nascimentos, 10,9% 
do total. A terceira posição no ranking nacional de nascimentos em janeiro/2017 
ficou com o Rio de Janeiro, com 21.568 novos empreendimentos, 10,3% do 
total. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/79-empresas-criadas-brasil-meis/ 
 

Voltar ao índice 
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9. Curtas 

Inflação pelo IPC-S recua na segunda semana de agosto 

 
16 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O IPC-S de 15 de agosto de 2017 apresentou variação de 0,40%, 0,01 
ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação. 

Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do 
índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior 
contribuição partiu do grupo Habitação (0,87% para 0,65%). Nesta classe de 
despesa, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade 
residencial, cuja taxa passou de 5,04% para 3,73%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Alimentação (-0,14% para -0,28%), Vestuário (-0,39% para -0,49%), 
Comunicação (0,63% para 0,44%) e Educação, Leitura e Recreação (0,11% 
para 0,09%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos 
itens: hortaliças e legumes (4,37% para 1,18%), roupas femininas (-0,99% para 
-1,59%), pacotes de telefonia fixa e internet (1,65% para 1,14%) e salas de 
espetáculo (0,88% para -0,02%), respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Transportes (1,00% para 1,55%), 
Despesas Diversas (0,08% para 0,14%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,33% 
para 0,35%) apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas 
classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: gasolina 
(5,29% para 7,80%), clínica veterinária (-0,16% para 0,25%) e artigos de 
higiene e cuidado pessoal (0,27% para 0,36%), respectivamente. 

A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 
22.08.2017, será divulgada no dia 23.08.2017. 
 
Vendas para o Dia dos Pais crescem 2,5% após dois anos de queda, 
indica Serasa 

 
14 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
As vendas realizadas na semana do Dia dos Pais deste ano (de 7 a 13 

de agosto) cresceram 2,5% em 2017 em relação à semana do mesmo feriado 
do ano passado (8 a 14 de agosto), após dois anos consecutivos de queda, 
segundo a Serasa Experian. Considerando apenas o período de sexta a 
domingo, a alta foi de 1,3% em todo o país, na comparação com o ano de 
2016. 

Na cidade de São Paulo, as vendas realizadas na semana do Dia dos 
Pais subiram 1% ante a mesma semana do ano passado. Entre a sexta e o 
domingo deste ano, a alta foi de 3,9%, em relação ao período equivalente do 
ano passado. 
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Segundo avaliação dos economistas da Serasa Experian, a queda na 
inflação, a redução dos juros e o ingresso dos recursos das contas inativas do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) contribuíram para o resultado 
positivo nas vendas do Dia dos Pais após dois anos de retração. 
 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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 
 
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 
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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  
 
17/08/2017 até 20/08/2017 – NOIVAS E FESTAS - BELEZA & ESTÉTICA 
SHOW HAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Maxi Shopping Jundiaí 
Cidade: Jundiaí - SP 
 
19/08/2017 até 27/08/2017 – FAM- BELÉM 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções e Feiras da Amazônia- Hangar 
Cidade: Belém - PA 
 
21/08/2017 até 25/08/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
21/08/2017 até 23/08/2017 – LABEL LATINOAMERICA 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos Pro-Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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