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1. Crédito e Financiamento 

Pela 1ª vez em seis anos, empresas conseguem reduzir endividamento 

 
04 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

Após registrar níveis alarmantes, o que levou a número recorde de 
pedidos de recuperação judicial, o nível de endividamento das empresas 
brasileiras, especialmente as de grande porte, começa a cair. Há um esforço 
extra em renegociar as dívidas para estarem mais bem preparadas para a 
recuperação da economia, que deve se intensificar a partir de 2018. 

Diferentes indicadores apontam para essa melhora. Dados da 
Economática mostram que as empresas de capital aberto (com ações na 
Bolsa) encerraram o segundo trimestre com dívidas líquidas de R$ 533,5 
bilhões, montante 1,4% inferior ao de igual período de 2016. Foi a primeira 
queda após seis anos de crescimento. O valor exclui a Petrobrás que, sozinha, 
reduziu seu endividamento em 11% no período. 

Segundo Alexandre Castanheira, responsável pela área de mercado de 
capitais de renda fixa do Morgan Stanley, parte da redução das dívidas veio do 
câmbio. “As empresas que tinham endividamento em dólar, que caiu de R$ 4 
para pouco mais de R$ 3, conseguiram reduzir a alavancagem sem fazer muita 
coisa”. 

Também houve movimento grande das empresas em trocar dívidas de 
curto prazo por longo prazo e dívidas mais caras por mais baratas nos 
mercados de capital local e internacional. Houve ainda venda de ativos, 
fechamento de unidades e otimização de operações. 

“Há empresas que conseguiram reduzir custos, aumentar a 
produtividade, redefinir linhas de produtos e se reposicionar no mercado”, 
acrescenta o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da 
consultoria MB Associados. 

Relatório do Santander com base nos balanços das empresas listadas 
no Ibovespa indica que, no quarto trimestre de 2015, no ápice da crise, as 
empresas levariam 3,7 anos para pagar suas dívidas com base na geração de 
caixa no período. 

No trimestre passado, esse período foi reduzido a 2,1 anos. “Ainda está 
acima da média histórica, de 1,5 ano, mas a tendência é declinante”, afirma 
Daniel Gewehr, estrategista-chefe da área de análise do Santander. “Entre o 
fim de 2015 e início de 2016, os investidores estavam com medo da 
alavancagem das empresas, mas hoje essa questão não preocupa mais”. 

No caso das companhias de capital fechado, normalmente de menor 
porte e com menos acesso ao crédito bancário, dados do Centro de Estudos do 
Instituto Ibmec (Cemec) mostram que o porcentual de empresas que não tinha 
capacidade de pagar suas dívidas ficou estável em 35,6% em 2016. Os 
balanços desse grupo só são divulgados anualmente. 

Riscos 
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O mesmo estudo, envolvendo 1.349 empresas não financeiras (exceto a 
Petrobrás), mostra que, nas companhias abertas, 46,4% estavam sem 
condições de honrar as dívidas com juros no primeiro trimestre, fatia que era de 
49,8% em 2015 e de 47,7% no ano passado. 

Carlos Rocca, diretor do Cemec, ressalta que, apesar da melhora, cerca 
de metade das empresas ainda apresenta situação financeira problemática, 
principalmente as de médio e pequeno porte. “Isso pode comprometer a 
capacidade de respostas dessas empresas aos sinais de recuperação da 
demanda observados nos primeiros meses de 2017 ou mesmo dificultar a 
consolidação desse ciclo”. 

Rocca também vê riscos de reversão no quadro de recuperação se as 
reformas econômicas para o controle das contas fiscais não forem aprovadas. 

Outro indicador do processo de melhora do endividamento das 
empresas é a redução de pedidos de recuperação judicial. De acordo com a 
Serasa Experian, de janeiro a julho de 2016 foram registrados 1.098 pedidos 
em todos os setores, número que este ano está em 814, ou 25,8% menor. 

A redução foi ainda maior no segmento de indústrias especificamente. 
Caiu 30%, de 254 pedidos de recuperação no ano passado para 177 neste 
ano. 

Investimentos 
Alessandro Zema, responsável pelo Banco de Investimentos do Morgan 

Stanley, ressalta que, mesmo reduzindo as dívidas antigas, ainda não se vê, 
como nos períodos de crescimento, as empresas tomando dívida para viabilizar 
investimentos, principalmente em aumento de capacidade. 

“Ainda estamos longe de voltar os investimentos porque a ociosidade 
segue muito elevada nas empresas”, afirma José Roberto Afonso, pesquisador 
do Ibre, da Fundação Getúlio Vargas, e professor do Instituto Brasiliense de 
Direito Público (IDP). Na opinão dele, cenário mais complicado pode ocorrer 
quando as empresas se depararem com uma nova taxa de juros a ser cobrada 
pelo BNDES, a TLP, que deve substituir e TJLP. “É desanimador, porque se 
pretende encarecer e, pior, diminuir a oferta de crédito pelo BNDES.” As 
informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/pela-1a-vez-em-seis-anos-empresas-
conseguem-reduzir-endividamento/ 
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40% das pessoas que pedem crédito consignado usam dinheiro para 
pagar dívidas, diz pesquisa 

 
03 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Dado é de pesquisa da fintech Emprestimofacil, que faz intermédio entre 
bancos e clientes; crédito consignado tem parcela descontada em folha de 
pagamento ou aposentadoria. 
 

Quatro em cada dez consumidores (38,1%) que tomam crédito 
consignado fazem o empréstimo para cobrir ou quitar uma dívida mais alta. O 
dado é de pesquisa da startup Emprestimofacil.com, plataforma que conecta 
bancos a pessoas que precisam de recursos, que ouviu 2.516 clientes. 

Entre as pessoas na faixa etária entre 40 e 50 anos, quase metade 
(46%) pega crédito consignado para pagar outros débitos. 

O empréstimo consignado é aquele cujas parcelas são descontadas 
diretamente da folha de pagamento do cliente. Por ter baixo risco de calote, ele 
tem taxas de juros mais baixas que outras linhas de crédito. 

Ainda segundo o estudo, 25,6% das pessoas consultadas usam o 
consignado para pagar despesas médicas, enquanto 10,3% gastam o dinheiro 
com reformas. 

Só 5,3% investem em um negócio próprio e 3,5% na compra de um bem 
(como carro ou imóvel). 

Outros 1,9% gastam o dinheiro nas férias e 1,6% tomam o crédito para 
emprestar para amigos ou familiares. 

A Emprestimofacil.com atua no mercado financeiro há 11 anos e já 
intermediou cerca de 5 milhões de consignados a 52 mil clientes por meio do 
aplicativo uConecte. Para cada operação que a empresa intermedeia, ela 
recebe uma comissão. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/40-das-pessoas-que-pedem-
credito-consignado-usam-dinheiro-para-pagar-dividas-diz-pesquisa.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Alta no consumo das famílias impulsionou crescimento do PIB no 
trimestre 

 
02 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
A liberação do saque das contas inativas do FGTS, a inflação mais baixa e a 
leve redução do desemprego permitiram que o comércio se expandisse, depois 
de nove trimestres consecutivos de queda 
 

O consumo das famílias e o setor de serviços impulsionaram o 
crescimento de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre. A 
liberação do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), a inflação mais baixa e a leve redução do desemprego 
permitiram que o comércio se expandisse, depois de nove trimestres 
consecutivos de queda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o consumo das famílias aumentou 1,4%, com 
movimentação de R$ 1,02 trilhão no período. 

De acordo com levantamento da Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), cerca de 25% dos R$ 44 bilhões liberados do FGTS chegaram ao 
varejo. Para especialistas, os saques não continuarão tendo impacto nos 
próximos meses. “O resultado estará mais ligado a fatores como inflação baixa 
e desemprego menor”, disse Flávio Borges, superintendente financeiro do SPC 
Brasil. 

Segundo o Banco Central, em junho, o comprometimento da renda 
familiar com dívidas caiu de 21,3% para 21,1%. Foi o terceiro mês de recuo do 
indicador. Além disso, a melhora do mercado de trabalho tem ajudado. “Não dá 
para ficar extremamente animado, mas acredito que estamos vivendo um 
momento de recuperação gradual”, afirmou Alexandre Espírito Santo, da 
Órama Investimentos. 

A publicitária Dábilla Ellena de Almeida, 27 anos, perdeu o emprego 
numa clínica de estética no início de 2016 e só conseguiu voltar ao mercado de 
trabalho em julho passado. Com a recuperação da renda, voltou a consumir 
produtos e serviços como antigamente. “Passei por um período em que tive de 
cortar gastos. Com o novo trabalho, comecei a consumir mais, como fazia em 
2016”, disse ela. 

O recuo da inflação também estimulou o consumo. No primeiro 
semestre, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu apenas 
1,18%, em boa parte devido à safra agrícola recorde, que permitiu que os 
preços dos alimentos caíssem, ampliando a capacidade de consumo da 
população. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/02/internas
_economia,622876/alta-no-consumo-das-familias-impulsionou-crescimento-do-
pib.shtml 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/02/internas_economia,622876/alta-no-consumo-das-familias-impulsionou-crescimento-do-pib.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/02/internas_economia,622876/alta-no-consumo-das-familias-impulsionou-crescimento-do-pib.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/02/internas_economia,622876/alta-no-consumo-das-familias-impulsionou-crescimento-do-pib.shtml
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Venda de celulares no Brasil cresce 5,9% no 2º tri, aponta IDC 

 
01 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Comercialização de 12,8 milhões de aparelhos é, também, 3,7% maior que a 
quantidade vendida no primeiro trimestre do ano 
 

As vendas de celulares cresceram 5,9 por cento no Brasil no segundo 
trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, informou nesta sexta-
feira a consultoria IDC Brasil, citando a reposição de aparelhos como um dos 
fatores para o bom desempenho do setor. 

A comercialização de 12,8 milhões de aparelhos é, também, 3,7 por 
cento maior que a quantidade vendida no primeiro trimestre do ano, segundo a 
IDC. 

"O mercado de celulares voltou a apresentar números bem expressivos, 
principalmente porque o brasileiro está repondo aparelhos comprados há pelo 
menos três anos, já que esse tem sido o tempo médio de vida da bateria e da 
tela. E a tendência é de que esse movimento continue assim nos próximos 
meses", disse, em nota o analista de pesquisa do mercado de celulares da IDC 
para América Latina, Leonardo Munin. 

A receita do período, contudo, ficou estável ante o primeiro trimestre em 
cerca de 13,3 bilhões de reais, devido à queda no tíquete médio para 1.044 
reais e à forte política de competição entre fabricantes, que têm reduzido 
preços em até 300 reais, de acordo com a consultoria. 

Considerando os resultados do primeiro e segundo trimestres e a 
tendência de retomada do mercado, a previsão da consultoria para o 
acumulado do ano é positiva. 

"Nossa previsão é de o que o mercado chegue a 49 milhões de 
aparelhos vendidos este ano, número que é 12,6 por cento maior em relação a 
2016", disse Munin. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/venda-de-celulares-no-brasil-cresce-5,9--no-
2%C2%BA-tri,-aponta-idc-id648780.html 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Setor de serviços volta a crescer e ajuda na recuperação da economia 

 
01 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Setor representa 70% do PIB e cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2017; 
para especialistas, melhora deve ser lenta e depende da recuperação do 
emprego. 
 

O setor de serviços cresceu 0,6% no segundo trimestre deste ano, 
segundo dados divulgados nesta sexta-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Esta é a segunda alta seguida após oito 
trimestres de queda. 

O movimento ainda é tímido, mas contribuiu para uma alta de 0,2% no 
Produto Interno Bruto (PIB) do país no segundo trimestre. 

Na divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre, feita em junho, o 
IBGE informou que a taxa de crescimento do setor de serviços foi de 0%. Nesta 
sexta, porém, o instituto revisou o índice para 0,2%. 

São consideradas atividades de serviços os transportes, comércio, 
limpeza, alimentação, telemarketing, hospedagem e beleza. É o segmento de 
maior peso na economia brasileira. Ele responde sozinho por cerca de 70% do 
PIB. 

Primeiro a cair, último a subir 
Segundo especialistas consultados pelo G1, em um período de crise, o 

setor é o primeiro a sentir as consequências. "Com a redução do emprego e da 
atividade econômica, a demanda interna diminui. E infelizmente não temos 
muita exportação de serviços [no Brasil]", explica o presidente da 
Confederação Nacional dos Serviços (CNS), Luigi Nese. 

O segmento também é o último a se recuperar por completo, porque 
engloba setores de consumo considerados não essenciais e, em alguns casos, 
depende também da retomada da indústria. Apesar disso, os serviços já 
apresentam reflexos de uma possível recuperação. 

“Quando tem uma melhoria na condição econômica, as pessoas 
começam a cortar o cabelo, fazer unha toda semana e resgatar seus planos de 
saúde e seguros. São os primeiros movimentos de que está havendo uma 
melhoria na renda”, diz Otto Nogami, professor do Insper. 

Novos contratos e lei da terceirização 
Para Eduardo Santos, diretor e proprietário da empresa de telemarketing 

Celsolution, em São Paulo, a melhora nos negócios foi visível nos últimos 
meses. 

No caso da empresa dele, o que puxou o crescimento foi a lei da 
terceirização, sancionada pelo presidente Michel Temer em 31 de março. A 
legislação estabelece critérios para esse tipo de contratação. “As pessoas 
perderam o medo de terceirizar. Antes, não faziam isso porque tinham receios 
de gerar vínculos trabalhistas e depois ter um processo”, diz. 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

A empresa, que oferece serviços de telemarketing e de consultoria, 
chegou a ter apenas 10 funcionários durante o período mais forte da crise, em 
2015. Hoje, está com 112, em parte graças aos novos contratos fechados nos 
últimos meses, que aumentaram a contratação de funcionários em 40%. 

Mais empregos 
O crescimento do setor trouxe um leve aumento no volume de 

empregos. No segundo trimestre, o segmento de serviços ampliou em 1,4% o 
número de trabalhadores formais e informais em relação a 3 meses antes, 
segundo dados do IBGE compilados pela Confederação Nacional dos Serviços 
(CNS). 

Já considerando somente os empregos com carteira assinada, a 
expansão no segmento foi de apenas 0,2% no segundo trimestre, de acordo 
com números do Ministério do Trabalho filtrados pela CNS. 

Mayla Gil, proprietária de uma empresa de limpeza na Zona Norte de 
São Paulo, a Mary Help, disse que aumentou a procura de diaristas para fazer 
cadastros na sua empresa. Segundo ela, a procura pelo serviço também 
cresceu. A empresa registrou um crescimento mês a mês de 8% a 10% no 
último trimestre. 

Ajudinha do FGTS 
Para Nese, da CNS, a reação no setor veio ancorada no comércio e nos 

serviços prestados às famílias (onde se encaixam as atividades dos 
restaurantes e salões de beleza, por exemplo). Segundo ele, a liberação dos 
saques das contas inativas do FGTS incentivou o consumo nesses dois nichos. 
Ao todo, a população sacou R$ 44 bilhões entre março e julho. 

"Algumas pessoas pagaram contas e voltaram a fazer empréstimos e 
outras gastaram", avalia. 

Na rede de supermercados Hirota, que tem 23 lojas na região 
metropolitana de São Paulo, o movimento vem crescendo desde o começo 
deste ano. Segundo Hélio Freddi, diretor de marketing da empresa, o 
faturamento subiu cerca de 4% no primeiro semestre, na comparação com o 
mesmo período de 2016. 

Segundo Mereb, do IBRE/FGV, outros setores também ajudaram no 
índice positivo dos serviços. “Há alguns grupos dentro da indústria que estão 
prejudicando uma retomada mais rápida desse setor, principalmente a 
construção civil. Mas a indústria de transformação já vem apresentando sinais 
tímidos de recuperação, o que, por sua vez, também repercute favoravelmente 
nos serviços”, diz. 

Para os próximos meses, Nogami, do Insper, cita a liberação para 
saques do PIS/Pasep para idosos, cujo calendário de saques deve começar 
em outubro. "Isso deve refletir no terceiro trimestre, mas são tentativas do 
governo de obter um resultado positivo, não é nada sustentável. É temeroso 
falar de retomada de crescimento", afirma. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/setor-de-servicos-volta-a-crescer-e-ajuda-
na-recuperacao-da-economia.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Alimentação 

Marmita rende bom faturamento para empresários e economia para 
clientes 

 
03 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Quem trabalha sabe como está caro comer fora de casa. Por isso, tem crescido 
muito o serviço de marmitas saudáveis congeladas. 
 

O mercado de marmitas congeladas é o que mais cresce dentro do 
segmento de refeições coletivas, segundo a ABERC, a associação que reúne 
as empresas do setor. Uma dessas empresas, em São Paulo, viu seu 
faturamento subir mais de dez vezes em menos de três anos. 

Giuliana Boffa trabalha fora e levava a comida preparada pela mãe. 
Quando descobriu a marmita congelada, virou cliente. “É prático, eu moro 
sozinha, então fazer comida pra uma pessoa, além de gastar muito tempo, a 
gente acaba gastando mais, eu como no meu serviço, une praticidade e 
economia”, afirma. 

Investimento inicial 
A marmita que a Giuliana compra é preparada em uma empresa na 

Grande São Paulo. Os donos enxergaram uma oportunidade. Alex Mello 
trabalhava em hotelaria, Antonio Lima era representante comercial de uma 
marcenaria. Eles largaram os empregos para vender marmitas. 

O investimento inicial foi de cinco mil reais. “Você consegue começar 
com o mínimo mesmo, começar como MEI, já tem aí uma redução total de 
custo, de impostos, enfim, além de materiais mesmo, você consegue começar 
com o básico, um freezer, uma geladeira, uma máquina para selar, e depois 
conforme for crescendo a produção você ir investindo o que a empresa já tá 
ganhando mesmo”, explica Antonio Lima, empresário. 

Hoje eles empregam dez pessoas e sabem que um grande atrativo para 
o consumidor é mesmo o preço. Os empresários fazem tudo para economizar e 
poder vender mais barato. O mês inteiro caçam ingredientes em promoção e 
quando acham, compram e estocam. Tem dez geladeiras para armazenar. Com 
esses cuidados conseguem vender uma marmita por R$ 7,50, barata e leve, 
para manter a forma. 

Noventa por cento dos clientes pedem marmita fitness. “Uma marmita 
que tem menos sódio, menos gordura, reduzida também em quantidade. Dessa 
forma, consequentemente vai ser reduzida em calorias também”, explica Elaine 
Maruyama, nutricionista. 

Para não perder mercado, a empresa também tem opções mais 
completas e mais caras. Algumas marmitas mais elaboradas custam até R$ 32. 
As vendas são feitas pela internet. “Temos também famosos que são parceiros 
e ganham a dieta em troca de divulgação”, comenta Alex Mello, Empresário 

A entrega é um ponto chave do negócio. É preciso ser rápido e 
econômico. O frete é cobrado à parte. “A gente divide a cidade de São Paulo 
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em quatro regiões. Cada dia a gente direciona nosso entregador pra uma 
região, fica um custo mais barato, mais econômico, mais rápido”, explica 
Antonio Lima, empresário. 

A empresa entrega 400 marmitas por dia. Em dois anos e meio de 
funcionamento, o faturamento da empresa pulou de R$ 60 mil pra R$ 720 mil. 
Crescimento de mais de mil por cento.   
 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/09/marmita-rende-bom-faturamento-para-empresarios-e-
economia-para-clientes.html 
 

Voltar ao índice 
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5. Infraestrutura 

Falta de recursos para obras mantém nível de geração de riquezas baixo 

 
03 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Levantamento aponta que taxa só voltará a corresponder a 20% do PIB em 
2026, nível ainda inferior ao de 2010 
 

A alta de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no 2º trimestre de 2017 
mostrou que o impacto negativo da crise política deflagrada em maio com a 
delação dos donos da JBS foi menor que o esperado. No entanto, analistas são 
cautelosos e avisam que a recuperação da atividade será lenta diante da 
queda no investimento, principal indicador para que um país tenha crescimento 
sustentável. Levantamento da Tendências Consultoria indica que indicador em 
relação ao Produto Interno Bruto (PIB) só ficará acima de 20% em 2026. E, 
mesmo assim, não será possível recuperar os níveis registrados entre 2010 e 
2013. 

Até o fim do ano, a consultoria prevê que a taxa de investimento ficará 
em 16,2% do PIB. Vale lembrar que o Brasil ainda registra as piores taxas do 
mundo relativas ao crescimento econômico e ao desembolso de recursos para 
obras. A média global desse indicador, conforme dados do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), é de 25% do PIB e, entre os países emergentes, sobe para 
32%.  

No entanto, a situação do país é ainda mais grave do que o previsto pela 
Tendências. A taxa de investimento do Brasil em relação ao PIB passou de 
16,7%, no segundo trimestre de 2016, para 15,6%, neste ano, conforme dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso é reflexo da queda 
de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que encolheu 6,5% em relação ao 
mesmo período de 2016. São 13 trimestres consecutivos de recuo, um reflexo 
da desconfiança dos donos do capital e da falta de capacidade do governo em 
gastar. 

“As despesas com gastos do governo caíram 40% e o investimento 
privado não acontece enquanto há incertezas políticas e na área fiscal. Pelo 
nosso cenário, o investimento só ficará acima de 20% em 2026, mas devemos 
revisar esses números porque o resultado desse indicador no segundo 
semestre veio muito ruim”, destaca a economista Alessandra Ribeiro, sócia da 
Tendências. 

Indicadores importantes que apontam a retomada ainda refletem que a 
demanda por produtos e serviços está baixa. Um desses indicativos leva em 
conta a queda nas importações e a baixa produtividade. De acordo com dados 
de Marcelo Azevedo, economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
a ociosidade ainda está elevada, em 32,6%, o que adia qualquer investimento 
para aumento da produção. “A demanda precisa dar sinais mais fortes de 
recuperação para prazos mais longos. Só assim, o empresário pensa em 
ampliação”, destaca. 
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Baixo potencial 
Quando a taxa de investimento é baixa, como é o caso do Brasil, o 

potencial de expansão do PIB é ainda mais limitado. Portanto, não há como o 
país crescer acima da média global e dos países emergentes no curto prazo. 
“O cenário atual. após três anos de recessão, deixou esse PIB potencial entre 
1% e 1,5% de taxa de crescimento”, explica o economista Julio Mereb, 
pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(IBRE-FGV). 

Para ele, se houver avanço na agenda de reformas econômicas, essa 
capacidade de expansão potencial pode ficar em 2%.“Os dados ruins de 
investimento sinalizam que o país ainda tem muitas fragilidades nesse 
processo de recuperação. A questão é equacionar essa agenda de retomada”, 
afirma Mereb. Ele reconhece que a origem da crise que o Brasil atravessou 
nesses anos é essencialmente doméstica, principalmente, o descontrole das 
contas públicas. “As condições internacionais estão bastante favoráveis, com 
muita liquidez no mercado devido à política frouxa dos Estados Unidos”, relata. 

A aposta do governo para reverter esse quadro ruim é o pacote de 
privatizações, mas as incertezas neste segundo semestre são crescentes. 
“Uma segunda denúncia pode travar as concessões e elas são extremamente 
necessárias para que os investimentos voltem a crescer. Mas, mesmo se elas 
acontecerem, esse investimento é de longo prazo e vai demorar para 
impactarem no PIB, provavelmente, a partir de 2020”, explica Alessandra. 
Evandro Buccini, economista da Rio Bravo, lembra que esse pacote demorou 
um ano para ser anunciado e, para sair do papel, leva tempo, e o governo já 
não tem mais folga para cortes de despesas não obrigatórias. 

A previsão do Orçamento de 2018 para o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) caiu de R$ 27 bilhões, em 2016, para R$ 1,9 bilhão. “O 
governo perdeu a capacidade de investir, e, com o teto de gastos, o espaço 
ficará muito mais limitado. Não podemos pensar no setor público como solução 
de crescimento. A saída para o investimento decolar são as privatizações, mas, 
para isso, será preciso controlar o desequilíbrio fiscal para atrair o capital”, 
alerta Buccini. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/03/internas
_economia,622998/falta-de-recursos-para-obras-mantem-nivel-de-geracao-de-
riquezas-baixo.shtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Curtas 

ANS suspende venda de 41 planos de saúde;  

 
01 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Medida vale a partir do dia 8 de setembro; planos suspensos possuem cerca de 175 
mil beneficiários. 
 

A agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou a suspensão da 
venda de 41 planos de saúde de 10 operadoras, informou o órgão nesta sexta-feira 
(1). A suspensão ocorre devido a reclamações de clientes relativas à cobertura 
assistencial, negativas e demora no atendimento, recebidas no 2º trimestre de 2017.  

A medida passa a valer a partir do dia 8 de setembro e faz parte do 
monitoramento periódico realizado pela ANS, com o Programa de Monitoramento da 
Garantia de Atendimento. Paralelamente, 13 operadoras poderão voltar a 
comercializar neste mês 33 planos que estavam impedidos de serem vendidos. 

Os planos de saúde suspensos possuem juntos 175.071 beneficiários. Estes 
clientes continuam a ter a assistência regular a que têm direito, ficando protegidos com 
a medida, uma vez que as operadoras terão que resolver seus problemas 
assistenciais para que possam receber novos beneficiários. 

 
Sistema avalia peso das atividades criativas e culturais no PIB 

 
02 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Projeto Conta Satélite será retomado pelo Ministério da Cultura para identificar melhor 
papel e peso de cada segmento e subsidiar políticas públicas 
 

O Ministério da Cultura vai retomar as atividades do projeto Conta Satélite, 
conhecido como PIB da Cultura. O ministro Sérgio Sá Leitão discutiu o assunto com o 
presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), instituição que será 
parceira no projeto. O sistema avalia o peso das atividades criativas no Produto 
Interno Bruto (PIB) e já existe em 21 países no mundo, sendo sete da América do Sul: 
Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia e Equador. 

De acordo com informações do Ministério da Cultura, atualmente o Brasil não 
possui um sistema unificado e padronizado que permita identificar a participação da 
Cultura no PIB nacional. A criação da conta permitirá identificar melhor o papel e o 
peso dos diversos segmentos econômicos da cultura, das cadeias produtivas e da 
produção de conhecimento. A análise também proporcionará indicadores para balizar 
as políticas públicas para a Cultura. 

Os dados mais atuais sobre o segmento são de uma pesquisa da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) que teve como base o ano de 
2015. O levantamento aponta que as atividades criativas no Brasil representam 2,64% 
do PIB. Embora expressivo, esse número ainda não aparece no radar das análises 
dos indicadores da economia. 

 
Voltar ao índice 
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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07/09/2017 até 10/09/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Shopping Nova América 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
09/09/2017 até 12/09/2017 – BEAUTY FAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Pavilhão Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
11/09/2017 até 13/09/2017 – FESUPER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Ruth Cardoso 
Cidade: Maceió - AL 
 
12/09/2017 até 15/09/2017 – INTERMACH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Megacentro Expoville 
Cidade: Joinville – SC 
 
12/09/2017 até 14/09/2017 – SEINCC 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: São João Batista - SC 
 
13/09/2017 até 15/09/2017 – SECOP 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Enotel Convention & SPA 
Cidade: Ipojuca – PE  
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


