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1. Serviços - Alimentação 

Baixa nos preços de frutas permite refeição mais saudável aos brasileiros 

 
26 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Pelo levantamento do Correio, o quilo do tomate pode ser comprado por menos 
de um real. Já o da batata, que na semana anterior estava nas prateleiras com 
valores entre R$ 1,49 e R$ 6,99, é encontrado a R$ 0,99 
 

O brasileiro está consumindo mais legumes, frutas e verduras, e isso, 
além de ser positivo para a saúde, pode representar uma vantagem para o 
bolso. Segundo pesquisa realizada pelo Correio, itens como tomate, batata e 
banana ficaram mais baratos durante a semana. 

Pelo levantamento, o quilo do tomate pode ser comprado por menos de 
um real. Já o da batata, que na semana anterior estava nas prateleiras com 
valores entre R$ 1,49 e R$ 6,99, é encontrado a R$ 0,99. A banana, por sua 
vez, varia de R$ 2,49 a R$ 4,98. 

O nutricionista Clayton Camargo destaca os benefícios de vegetais, 
legumes e frutas. “Como o valor nutricional desses produtos é muito alto, eles 
precisam ter prioridade no prato do brasileiro em relação a alimentos 
processados”, apontou. “Quem consome verduras e legumes nas refeições e 
frutas durante o dia, leva uma vida muito mais saudável do que a pessoa que 
prefere os enlatados, além de os itens serem mais baratos.” 

Clayton Camargo afirmou que fazer substituições não é tão difícil quanto 
aparenta. “É possível trocar o arroz pela couve-flor, por exemplo. É só triturá-lo 
no liquidificador e refogá-lo como se estivesse preparando o arroz”, orientou. 
As mudanças valem para bebidas também. “No lugar de sucos de caixinha e 
de latinha, a pessoa pode prepará-los da própria fruta. É um pouco mais 
trabalhoso, mas o ganho em valor nutricional é muito grande”, explicou. 

Ter uma vida saudável aparece como um dos grandes desafios que o 
brasileiro enfrenta neste período de recessão, já que os produtos sofrem 
variação constante de preços. É o que pensa Rinayra Freire Almeida, 34 anos, 
que tem buscado alimentos mais nutritivos para priorizar a saúde e o bolso. 
“Costumo comprar bastante verduras e legumes. No lugar da carne vermelha, 
sempre dou preferência às brancas”, contou a professora. 

Rinayra vai ao mercado uma vez por semana e, seguindo a lista de 
compras, opta pelo preço em detrimento da marca do produto. “Minhas 
compras também não fogem do habitual. São verduras, legumes e frutas”, 
disse. Ela ressaltou que, por questões de saúde, raramente compra alimentos 
perecíveis. “A maioria das pessoas tem o hábito de não viver sem esses 
alimentos, eu busco sempre o equilíbrio.” 

A dona de casa Débora Mireski, 39 anos, lembrou que é melhor gastar 
com alimentação do que com remédios. Por isso, a família mantém hábitos 
saudáveis. Ela costuma ir a vários mercados e à Feira Permanente do Cruzeiro 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

para comprar frutas, legumes e verduras com menor preço e boa qualidade. 
Também de olho no bem-estar, trocou outros produtos na despensa da casa. 
“Recentemente, substituí o açúcar pelo mel, e o óleo de soja, pelo de coco. É 
uma atitude que está dando resultado”, comemorou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/26/internas
_economia,620916/baixa-nos-precos-de-frutas-permite-refeicao-mais-saudavel-
aos-brasilei.shtml 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Confiança da Construção avança e registra terceira alta consecutiva 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

Índice de Confiança da Construção (ICST) da Fundação Getulio Vargas subiu 
1,5 ponto em agosto, alcançando 76,1 pontos, considerando-se dados 
dessazonalizados. Após a terceira alta consecutiva, o índice passa a acumular ganho 
de 4,1 pontos no ano. 

“O aumento da confiança pelo terceiro mês consecutivo pode finalmente 
apontar o início da retomada da atividade da construção. A análise da evolução da 
confiança nos diversos segmentos, no entanto, aponta falta de regularidade na 
melhora. A cada mês, o aumento da confiança é motivado por um ou mais segmentos 
diferentes, indicando que, por enquanto, nenhuma área registra um movimento 
consistente de crescimento.”, observou Ana Maria Castelo, Coordenadora de Projetos 
da Construção da FGV/IBRE. 

A alta do ICST foi influenciada, majoritariamente, pelas expectativas em 
relação aos meses seguintes: o Índice de Expectativas (IE-CST) cresceu 2,3 pontos, 
atingindo 87,4 pontos. Entre os indicadores que integram o sub-índice, merecem 
destaque o que mensura o otimismo com a situação dos negócios nos seis meses 
seguintes, que avançou 3,0 pontos, para 89,8 pontos. 

O Índice da Situação Atual (ISA-CST) avançou 0,7 ponto, para 65,1 pontos. A 
percepção das empresas em relação à situação atual da carteira de contratos, que 
registrou alta de 0,8 ponto, alcançando 62,7 pontos, foi o sub-índice que mais 
contribuiu para o resultado. O ISA continua avançando muito lentamente e está 
apenas 1,3 ponto acima do nível de dezembro do ano passado. 

Pelo segundo mês consecutivo, o Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do 
setor subiu, ao variar 0,3 ponto percentual (p.p.), em agosto, alcançando 62,1%. 

Nível de Utilização da Capacidade – Mão de Obra 
Em julho, depois de 33 meses, o CAGED registrou o primeiro saldo líquido 

positivo de contratação pelas empresas da construção. Os números da sondagem, no 
entanto, não permitem maior otimismo com o mercado de trabalho do setor da 
construção. Em agosto, a diferença entre as empresas que preveem aumento do 
quadro de pessoal nos três meses seguintes e as que projetam redução ainda está em 
18 p.p.. Além disso, a despeito de uma ligeira alta em agosto, o NUCI da Mão de Obra 
vem se mantendo em níveis muito baixos. 

A edição de agosto de 2017 coletou informações de 714 empresas entre os 
dias 01 e 23 deste mês. 

A próxima divulgação da Sondagem da Construção ocorrerá em 26 de 
setembro de 2017. 

 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&contentId=8A7C82C55DA9812B015E286F66AE7B70 
 

Voltar ao índice  
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3. Emprego 

Só 1% dos brasileiros com deficiência estão no mercado de trabalho 

 
26 de Agosto de 2017 

Fonte: G1  
 
Apesar de quase 24% da população possuir algum tipo de deficiência no País, 
só 400 mil exercem atividade profissional; empresas preferem pagar multa a 
respeitar legislação e promover a inclusão, segundo Ministério do Trabalho 
 

Há seis anos, Diones Gonçalves da Silva, de 29 anos, trabalha em um 
hospital como auxiliar de hotelaria. Ele tem deficiência intelectual e dificuldade 
de aprender a ler e a escrever. “Algumas pessoas não tratam a gente muito 
bem por causa da deficiência. Não tratam a gente como outro ser humano”, 
lamenta Diones. “Mas isso está melhorando muito, as pessoas estão cada vez 
mais conscientes de nos tratar com mais respeito e apoio." 

Quase 24% da população, ou 45 milhões de pessoas, possuem algum 
tipo de deficiência no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Assim como Diones, muitos enfrentam dificuldades de 
inserção social , e exercer uma função profissional pode ajudar a ultrapassar 
essas dificuldades. 

Apesar da importância e da obrigatoriedade legal, a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho formal ainda é pequena. Apenas 
403.255 estão empregados, o que corresponde a menos de 1% das 45 milhões 
de pessoas com deficiência no País. 

Mesmo frente a esse cenário adverso, a participação de pessoas com 
deficiência intelectual vem crescendo no mercado de trabalho formal. O 
contingente de trabalhadores nessa condição passou de pouco mais de 25 mil 
em 2013 para 32.144 em 2015, ano da divulgação da última Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais). 

Diones já desempenhou várias funções dentro do hospital e, antes disso, 
já havia trabalhado em dois supermercados. Ele recebe acompanhamento, já 
há oito anos, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito 
Federal (Apae-DF) e diz estar muito feliz. “Na Apae, aprendi a fazer meu nome 
e já sei ler algumas palavras”, disse ele, que reforçou os estudos para 
conseguir ser promovido no trabalho. 

A coordenadora do Setor de Inserção no Mercado de Trabalho da Apae-
DF, Adriana Lotti, explica que as pessoas com deficiência estão mostrando sua 
capacidade, mas que poucos empregadores dão oportunidade de trabalho 
pensando na função social. Grande parte ainda o faz apenas para cumprir a 
cota. “De qualquer forma, é uma maneira de irem para o trabalho e mostrar que 
são profissionais, são bons trabalhadores”, disse. 

Legislação  
Segundo a Lei de Cotas (Lei nº 8213/1991), se a empresa tem entre 100 

e 200 empregados, 2% das vagas devem ser garantidas a beneficiários 
reabilitados e pessoas com deficiência. A porcentagem varia de acordo com o 
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número total de contratados, chegando a um máximo de 5% caso haja mais de 
1.001 funcionários. A  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência  
(Lei nº 13.146/2005), segundo Adriana, pode ajudar a mudar essa cultura, mas 
no longo prazo. 

“Às vezes, acho que as pessoas têm medo porque não sabem lidar com 
a pessoa com deficiência intelectual, sendo que é muito simples, não tem uma 
fórmula, é só tratá-la como um funcionário como outro qualquer. Só que ela 
têm de ser respeitada, às vezes, na lentidão ou em alguma atividade, mas ela 
vai conseguir fazer o trabalho”, disse a coordenadora. 

Ela explica, inclusive, que as pessoas com deficiência precisam ser 
cobradas no cumprimento da função da mesma forma, em relação à 
pontualidade, por exemplo. “Eles não são coitadinhos, são pessoas como nós 
que precisam de uma chance para mostrar que são excelentes profissionais, 
que são produtivos”, disse. 

Hoje, a Apae-DF faz o acompanhamento de 216 pessoas que estão no 
mercado competitivo, distribuídas em 52 empresas. Durante o tempo que a 
pessoa passa na instituição, ela recebe capacitação para ser um bom 
profissional, aprende as normas, direitos e deveres e respeito à hierarquia, por 
exemplo. A capacitação para a atividade-fim que vai desempenhar é feita, em 
geral, na própria empresa. 

Além do acompanhamento, a associação encaminha as pessoas para o 
trabalho apoiado, aquelas que têm uma deficiência mais severa e que 
necessitam de outra pessoa durante o desempenho de suas atividades. Nesse 
caso, a qualificação acontece dentro da Apae-DF e os profissionais são 
encaminhados, geralmente, para órgãos públicos. 

Fiscalização e multa 
Segundo a secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do 

Trabalho, Maria Teresa Pacheco Jensen, caso as empresas cumprissem a lei, 
o número de pessoas com deficiência que estão empregadas seria maior. Os 
auditores-fiscais atuam na fiscalização e, para ela, existe mesmo uma 
resistência ou dificuldade das empresas contratarem pessoas com deficiência, 
porque muitas, inicialmente, preferem pagar as multas, que vão de R$ 2.200 a 
R$ 228 mil. 

Ela conta, no entanto, que o Ministério do Trabalho celebra acordos de 
compromisso e orienta e acompanha as empresas na contratação de pessoas 
com deficiência e no desenvolvimento de programas de aprendizagem. 

“É mais uma questão de conscientização. A pessoa com deficiência tem 
o direito a exercer todas as funções. Cabe ao empregador fazer os ajustes 
necessários”, explicou Maria Teresa. “Não é um favor. É uma função social. 
Queremos mudar essa visão e tirar a ideia de que a pessoa com deficiência 
deve receber tratamento assistencial. Ela não quer isso e não seria bom para a 
sociedade. Não queremos o modelo de assistencialismo, queremos o modelo 
de inclusão." 
 
http://economia.ig.com.br/2017-08-26/deficiencia-fisica.html 
 

Voltar ao índice   
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4. Logística – Transporte Aéreo 

Governo terá prejuízo de R$ 3 bilhões com venda de aeroportos da Infraero 

 
25 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Presidente da estatal, Antônio Claret de Oliveira, enviou ofício ao ministro dos 
Transportes, Maurício Quintella, alertando sobre impacto das novas concessões 
aeroportuárias 
 

Com prejuízos bilionários desde que perdeu seus aeroportos mais rentáveis 
para a iniciativa privada, a Infraero calcula um rombo ainda maior com a nova rodada 
de concessões anunciada pelo governo na quarta-feira (23). Principalmente, porque o 
terminal de Congonhas, em São Paulo, o ativo mais lucrativo da estatal, foi colocado à 
venda. 

Segundo documento assinado pelo presidente da Infraero, Antônio Claret de 
Oliveira, e pelo diretor jurídico da empresa, Eduardo Roberto Stuckert Neto, se o 
governo conceder os aeroportos superavitários da estatal vai comprometer o 
Orçamento da União em mais de R$ 3 bilhões, com fluxo de caixa negativo da Infraero 
por mais 15 anos, em valores aproximados, de R$ 400 milhões por ano, além da 
necessidade de R$ 7 bilhões em financiamento para Capex (plano de investimentos). 

No ofício, endereçado ao ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício 
Quintella, a Infraero alertou que, no caso do Bloco Nordeste (aeroportos de 
Maceió/AL, João Pessoa/PB, Aracaju/SE, Juazeiro do Norte/CE, Campina Grande/PB 
e Recife/PE), o valor da outorga fixa inicial era de R$ 1,2 bilhão, caiu para R$ 800 
milhões, e até a data do documento, de 17 de agosto, estava, no máximo, em R$ 200 
milhões. 

"Se Santos Dumont, Congonhas, Curitiba e Recife, justamente os 
superavitários, forem incluídos nas concessões, a Infraero ficará dependente dos 
recursos do Tesouro", destacou a empresa. Dos 54 aeroportos da Infraero, 17 são 
superavitários, sendo que esses quatro respondem por 78% do resultado da 
companhia e, junto com o de Manaus, representam 38% de toda a receita. 

"Conceder os três blocos de aeroportos significará perda dos superavitários, 
absorção de mais de 1,6 mil empregados dos blocos a serem concedidos, que têm 
estabilidade garantida até 2020, conforme acordo coletivo de trabalho", ressaltou a 
Infraero. O documento revelou ainda que a empresa aportou R$ 3,7 bilhões nas 
Sociedades de Propósito Específico (SPEs) dos cinco aeroportos já concedidos - 
Confins, Galeão, Brasília, Guarulhos e Viracopos. 

O governo anunciou a privatização de 14 aeroportos, dos quais 10 são 
administrados pela Infraero, porém não constam na lista os terminais superavitários de 
Santos Dumont e Curitiba. O Executivo também divulgou que pretende alienar a 
participação de 49% da Infraero nos cinco aeroportos já concedidos. Procurada pela 
reportagem na quarta-feira (23), a Infraero ainda não respondeu. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/25/internas
_economia,620725/governo-tera-prejuizo-de-r-3-bilhoes-com-venda-de-
aeroportos-da-infra.shtml 
 

Voltar ao índice   
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5. Logística – Transporte Rodoviário 

Concessões já pediram R$ 5,5 bi em revisões 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

As rodovias concedidas à iniciativa privada durante o governo da ex-
presidente Dilma Rousseff já pediram R$ 5,5 bilhões em revisões contratuais. 
Das oito concessões assinadas no período, uma foi cassada e quatro são alvo 
de processo administrativo - que pode resultar em retomada. Somente três 
empresas estão adimplentes com os compromissos assumidos em contrato. 

O "inferno astral" das concessionárias é resultado de uma combinação 
de fatores negativos que inclui o forte efeito da recessão econômica sobre o 
movimento nas estradas e a dificuldade na obtenção de crédito e de licenças 
ambientais, além dos custos extras decorrentes da aprovação da Lei dos 
Caminhoneiros. 

Algumas variações de custos podem ser reivindicadas pelas empresas a 
título de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O valor, quando 
autorizado, é diluído na tarifa de pedágio. A queda no volume de tráfego, 
entretanto, não está entre elas, pois faz parte do risco natural do negócio. A 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) concedeu 41% do valor 
solicitado pelas concessionárias, pouco mais de R$ 2,25 bilhões. 

As concessões que têm como sócios empreiteiras envolvidas na Lava-
Jato foram as primeiras a sentir o baque. Com as denúncias, o BNDES barrou 
empréstimos de longo prazo que estavam apalavrados. Sem crédito, 
concessionárias foram reduzindo o ritmo de obras até abandoná-las. 

Foi o que aconteceu com a Galvão Engenharia, que após um longo 
processo na ANTT acabou perdendo o trecho de 625 km da BR-153, entre 
Anápolis (GO) e Palmas. O contrato, assinado em setembro de 2014, tinha 30 
anos de vigência e será relicitado em 2019. A Galvão foi a única entre as oito 
concessões assinadas por Dilma que não solicitou reequilíbrio financeiro do 
contrato. 

A Odebrecht - que pediu R$ 489 milhões - também não recebeu o 
crédito do BNDES para a duplicação da BR-163 em Mato Grosso. Em 2015, a 
concessionária Rota do Oeste assumiu outros 400 km da mesma estrada, cuja 
duplicação estava a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). 

Com o agravamento da crise econômica e a aprovação da Lei dos 
Caminhoneiros, a concessionária foi perdendo o fôlego e começou a atrasar o 
cronograma. Hoje, responde a processo administrativo na ANTT, que é 
considerado a "antessala" da declaração de caducidade da concessão. 

O processo tem duração de 180 dias desde a instauração até a abertura 
da caducidade, que tem que passar por decisão da diretoria da ANTT. A partir 
daí, são mais 120 dias até que a mesma diretoria decida se o trecho deve ou 
não ser retomado pela União. 



 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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.” 

 

Além da Rota do Oeste, estão inadimplentes a Concebra, a Eco101 e a 
Via 040. Controlada pela Triunfo Participações, a Concebra é a maior 
concessão do país em extensão. São 1.176 km que abarcam as rodovias BR-
060, BR-153 e BR-262. A empresa também é recordista em pedido de 
reequilíbrio, com R$ 2,35 bilhões. Procurada, negou responder processo na 
ANTT e disse estar "atualizando" seu cronograma de obras. 

O menor valor solicitado até agora é o da Eco101, controlada pela 
EcoRodovias. Apesar de ter um prazo maior, a duplicação do trecho de 476 km 
da BR-101, entre Mucuri (BA) e a divisa do Espírito Santo com o Rio, está 
atrasado e sem perspectiva de avançar. 

A concessionária, que já pediu R$ 343,5 milhões para reequilibrar seu 
contrato, sofre com a queda da economia do Espírito Santo - reflexo da 
indústria do petróleo. A Eco101 informou que apresentou à ANTT uma proposta 
de repactuação do contrato. 

A situação é parecida na Via 040, responsável pelos 936 km entre 
Brasília e Juiz de Fora (MG), na BR-040. Em dificuldades financeiras, a Invepar 
já manifestou interesse em devolver a concessão, aproveitando a legislação 
sancionada recentemente pelo presidente Michel Temer. 

Mesmo quem ainda está em dia com as obrigações passa por 
dificuldades. A MS Via, trecho de 847 km da BR-163 no Mato Grosso do Sul, se 
acertou recentemente com a ANTT e recebeu mais prazo para retomar o ritmo 
dos investimentos. A concessionária é controlada pelo grupo CCR. 

Em melhor situação está a MGO, "sindicato" de pequenas construtoras 
que controla o trecho da BR-050 entre Cristalina (GO) e Delta (MG). A 
concessionária tem bom ritmo de obras e é considerada um bom exemplo de 
diluição dos riscos entre as empresas. A EcoPonte, que administra a ponte Rio-
Niterói, também está em dia com as obras. 

Independentemente da situação em que se encontram, todas as 
concessionárias aguardam com ansiedade a medida provisória que promete 
flexibilizar as regras de investimento, especialmente o prazo para duplicação, 
que deve passar para 14 anos. 
 
http://www.valor.com.br/empresas/5096594/concessoes-ja-pediram-r-55-bi-em-
revisoes?origem=G1&utm_source=g1.globo.com&utm_medium=referral&utm_c
ampaign=materia 
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6. Empreendedorismo 

Empresário se reinventa e faz sucesso após fechar rede com 50 
franqueados 

 
 27 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
Ao invés de desistir, ele refletiu sobre suas falhas e recomeçou. Hoje faz 
sucesso com uma rede de pizza customizada. 
 

No mundo dos negócios é preciso saber se reinventar. Foi o que fez um 
empresário que viu sua rede com 50 franqueados fechar. Ao invés de desistir, o 
empreendedor aprendeu com as suas falhas e recomeçou. Hoje, comanda uma 
nova franquia que faturou R$ 8 milhões ano passado. 

Oito anos atrás, quando tinha só 24 anos, Rafael Soares criou uma rede 
de frozen iogurte, na época, o negócio da moda. A procura era tanta que ele 
botou em prática um plano ambicioso: “A gente começou a franquear a partir do 
quinto mês de operação, não tínhamos um histórico de consumo, não 
sabíamos a curva da tendência”. 

No começo, deu certo: chegou a ter 50 franquias, abriu fábrica própria, 
mas logo percebeu que não estava sozinho no mercado. “A facilidade pra você 
operar um negócio de frozen iogurte era simples demais e aí aconteceu uma 
enxurrada de lojas e todo mundo achava que ia ser o novo campeão de vendas 
da sua região. O mercado saturou e o consumidor perdeu a percepção de 
valor”, conta Rafael. 

Diante da diminuição drástica do faturamento, o empresário enxugou 
custos: fechou a fábrica e encerrou todos os contratos de forma amigável. Era 
a hora da virada: “Chegou um momento que todos percebemos que não 
conseguíamos mais mudar o comportamento das pessoas perante o consumo 
do produto e aí surgiu a reinvenção, a criação de um novo modelo de negócio 
que pudesse tornar perene um negócio de longo prazo”. 

A sacada de mestre do Rafael foi usar as principais deficiências do 
primeiro negócio, para não errar no segundo. Para isso, investiu em um 
produto clássico, só que com uma cara nova: pizza customizada. O cliente 
monta a pizza como quiser. São mais de 30 ingredientes e custa a partir de R$ 
11,90. Em um minuto e 40 segundos, a pizza sai prontinha para o cliente. 

“Nós vimos que o mercado de pizza em praças de alimentação em 
atendimento rápido tinha um oceano azul a ser trilhado, e uma reinvenção do 
modelo pra ter um produto cada vez mais fresco e personalizado”, conta 
Rafael. 

A novidade funcionou no mercado e hoje o empresário tem duas lojas 
próprias e já vendeu 11 unidades em menos de um ano da abertura do 
Franqueamento. O faturamento, que foi de R$ 4 milhões em 2015, passou para 
R$ 8 milhões no ano passado. 

Segundo a consultora Mercia Machado, é possível se aprender com o 
insucesso, com a falha: “Quando a gente aprende com o insucesso, isso deixa 
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uma marca na gente. Agora também faz com que a pessoa tenha um 
crescimento pessoal e profissional e isso tem que refletir no novo negócio”. 

No azul novamente, depois de uma montanha-russa, Rafael mostrou ter 
características muito importantes para um empresário: resiliência, ou seja, 
saber enfrentar bem as adversidades e capacidade de adaptação. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/08/empresario-se-reinventa-e-faz-sucesso-apos-fechar-
rede-com-50-franqueados.html 
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Índice Nacional de Custo da Construção registra variação de 0,40% 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou, em agosto, 
taxa de variação de 0,40%, acima do resultado do mês anterior, de 0,22%. O índice 
relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de 0,20%. No mês 
anterior, a taxa havia sido de 0,03%. O índice referente à Mão de Obra registrou 
variação de 0,56%. No mês anterior, a taxa de variação foi de 0,37%. O INCC-M é 
calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do 
mês de referência. 

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

Materiais e Equipamentos registrou variação de 0,22%. No mês anterior, a taxa havia 
sido de 0,03%. Os quatro subgrupos componentes apresentaram acréscimo em suas 
taxas de variação, destacando-se materiais para acabamento, cuja taxa passou de 
0,16% para 0,37%.  

A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de 0,06%, em julho, para 
0,10%, em agosto. Neste grupo, vale destacar a aceleração de aluguel de máquinas e 
equipamentos, cuja taxa passou de -0,09% para 0,14%.  

Mão de obra 
O índice referente à Mão de Obra registrou variação de 0,56% em agosto, ante 

0,37% no mês anterior. Esta variação ocorreu devido aos reajustes salariais de Rio de 
Janeiro e Porto Alegre.  
 
Confiança do Comércio recua em agosto 

 
25 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas 
recuou 1,0 ponto em agosto, ao passar de 83,4 para 82,4 pontos, o menor nível desde 
janeiro passado. Com isso, o indicador de média móvel trimestral recuou pelo segundo 
mês seguido em 2,1 pontos.  

“Enquanto na indústria a crise política deflagrada em maio parece coisa do 
passado, entre consumidores e no comércio o efeito  do aumento da incerteza  ainda 
causa preocupação e afeta a confiança. O resultado de agosto mostra que o ritmo da 
economia ainda é lento e que, passado o período de liberação de recursos de contas 
inativas do FGTS,  o comércio está em compasso de espera por novas notícias que 
deem mais segurança com relação à sustentabilidade da recuperação econômica”, 
avalia Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas Públicas da FGV/IBRE. 

A queda do ICOM em agosto ocorreu em 9 dos 13 segmentos pesquisados e 
foi determinada por pioras tanto das expectativas quanto das avaliações sobre a 
situação atual. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 1,8 ponto, para 77,4 
pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-COM) cedeu 0,3 ponto, para 88,1 
pontos. 

 
Voltar ao índice   
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8. Feiras 

 
26/08/2017 até 03/09/2017 – EXPOINTER 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil 
Cidade: Esteio - RS 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – LATAM RETAIL SHOW 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – CEARAPÃO 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
31/08/2017 até 02/09/2017 – EXPO ESTUDAR 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- NATAL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena das Dunas 
Cidade: Natal - RN 
 
05/09/2017 até 11/09/2017 – FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
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06/09/2017 até 09/09/2017 – CONSENGE 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel 
Cidade: Curitiba – PB 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – EXPO CHOCOLATE 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – CAKE DESIGN 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 10/09/2017 – ESTRELA MULTIFEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: Porto de Estrela/RS 
Cidade: Estrela - RS 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
07/09/2017 até 10/09/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Shopping Nova América 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


