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1. Serviços - Telecomunicações 

Telefonia móvel recua 4,2% em julho ante mesmo mês de 2016, diz Anatel 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

De acordo com dados da agência, o país registrou 242 milhões de linhas 
celulares ativas em julho, queda de 0,05% relação a junho 
 

A telefonia móvel brasileira recuou 4,18 por cento em julho ante o 
mesmo período do ano passado, com o desligamento de 10,5 milhões de 
linhas, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta 
segunda-feira. 

De acordo com dados da agência, o país registrou 242 milhões de linhas 
celulares ativas em julho, queda de 0,05 por cento relação a junho. 

Segundo a Anatel, a redução acontece devido à diminuição da tarifa de 
interconexão da rede móvel (VU-M), o que faz com que os consumidores 
possam aproveitar descontos sem precisarem ter o chip de uma determinada 
operadora, reduzindo a aquisição de chips. 

Entre as principais operadoras, nos últimos 12 meses, a Oi, que está em 
recuperação judicial, voltou a apresentar a maior queda entre as principais 
empresas. A base de linhas móveis da empresa recuou 11,28 por cento no 
período, uma queda de 5,33 milhões de acessos, segundo a agência. 

Em seguida veio a Claro, com queda de 3,68 milhões de linhas, 
diminuição de 5,75 por cento na comparação anual. A TIM teve recuo de 4,84 
por cento ou 3,08 milhões de acessos. A Nextel teve crescimento de 4,14 por 
cento, para 2,6 milhões de linhas. 

Já a líder Vivo foi na contramão e acrescentou em julho 1,13 milhão de 
linhas, alta de 1,55 por cento, nos últimos 12 meses. 

Entre as operadoras virtuais, que oferecem serviços utilizando a 
infraestrutura de outras companhias, a Datora mais que duplicou sua base de 
linhas, passando de 72.932 em julho de 2016 para 166.282 em julho deste ano. 
A Porto Seguro acrescentou 189.040 acessos no período, atingindo base de 
556.436, crescimento de 51,4 por cento 
 
http://www.dci.com.br/servicos/telefonia-movel-recua-4,2--em-julho-ante-
mesmo-mes-de-2016,-diz-anatel-id651033.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda por transporte aéreo doméstico cresce 3,6% em julho, diz Anac 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Variação é a quinta positiva consecutiva do indicador da agência 
 
A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros registrou 

aumento de 3,6% em julho deste ano quando comparada com o mesmo mês 
de 2016, informou nesta quarta-feira, 13, a Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac). Esta foi a quinta alta consecutiva do indicador. No acumulado dos sete 
primeiros meses, a demanda teve crescimento de 1,1% em comparação com o 
mesmo período do ano passado. 

A oferta registrou expansão de 4,4% no mês, após registrar queda em 
junho. Nos primeiros sete meses do ano, a oferta acumulou crescimento de 
0,2%. Em julho de 2017, foram transportados 8,3 milhões de passageiros 
pagos em voos domésticos, o que representou aumento de 3,0% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. 

Em julho deste ano, a taxa de aproveitamento dos assentos das 
aeronaves no mercado doméstico foi de 83,9%, que representou baixa de 0,7 
ponto porcentual em relação ao mesmo período do ano passado. 

A Gol e a Latam permaneceram na liderança no mercado doméstico em 
julho, com participações de mercado, medida pelo indicador de demanda RPK 
(número de passageiros por quilômetro voado), da ordem de 37,4% e 32,1%, 
respectivamente, enquanto a soma das demais empresas alcançou 30,5% da 
demanda. 

Carga 
O transporte de carga paga e correio no mercado doméstico, no mês de 

julho, foi da ordem de 36 mil toneladas, o que representou alta de 0,3% em 
relação ao mesmo mês do ano anterior. 

Internacional 
As companhias aéreas brasileiras registraram, em julho deste ano, um 

avanço de 19% na demanda por transporte internacional de passageiros em 
relação ao mesmo mês de 2016, informou a Anac. Já a oferta internacional 
aumentou 18,2% na mesma base de comparação. Durante o mês de julho, 
foram transportados 813 mil passageiros pagos em voos internacionais. 

Os três indicadores alcançaram o seu maior nível para um único mês na 
série histórica iniciada em 2000. No acumulado de janeiro a julho de 2017, a 
demanda internacional das empresas brasileiras cresceu 12,8% e a oferta 
aumentou 8,9% em comparação com igual período de 2016. 

Com a demanda crescendo num ritmo mais elevado do que a oferta em 
julho, a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos internacionais de 
passageiros operados por empresas brasileiras aumentou, chegando a 86,2%. 
O índice é 0,7 ponto porcentual maior do que o verificado mesmo mês de 2016. 
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O indicador está em alta há 14 meses e alcançou o seu maior nível para 
o mês de julho na série histórica iniciada em 2000. Nos sete primeiros meses 
do ano, o indicador acumulou alta de 3,6 pontos na comparação com igual 
período de 2016, atingindo o valor 85,3%. 

Entre as empresas aéreas brasileiras que operam no mercado 
internacional, a Latam continuou com maior participação de mercado, de 73,5% 
no mês de julho, o que representou recuo de 5,5% na comparação com igual 
do ano anterior, apesar da alta de 12,4% em RPK (número de passageiros por 
quilômetro voado). A Azul apresentou um aumento de 58,5% em seu RPK 
internacional, passando a uma participação de mercado de 12,6%, seguida da 
Gol com 11,8%. 

A Avianca passou a figurar como a quarta empresa aérea brasileira 
neste mercado. A companhia passou de uma participação quase nula, em julho 
do ano anterior, para 2,1% da demanda internacional de passageiros, em julho 
deste ano. 

Cargas 
No mês de julho, foram transportadas 19.797 toneladas de carga e 

correio, número que representou aumento de 49,3% em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. Este foi o maior nível já alcançado para o mês na série 
histórica iniciada em 2000. O indicador acumulou aumento de 21,4% nos sete 
primeiros meses do ano. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/demanda-por-transporte-aereo-domestico-
cresce-3,6--em-julho,-diz-anac-id651001.html 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços – Turismo 

Número de municípios e regiões turísticas cresce e mostra oportunidade 
econômica 

 
14 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

Mais cidades têm adotado o turismo como estratégia para promover 
desenvolvimento, mostra o Mapa do Turismo Brasileiro, estudo do Ministério do 
Turismo (MTur) lançado nesta quinta-feira (14). Ao todo, 3.285 municípios em 
328 regiões turísticas foram registrados em 2017. Em 2016, eram 2.175 
cidades em 291 regiões. 

A região com o maior número de cidades turísticas é a Sudeste, com 
1.138. Em seguida, estão as regiões Sul (905), Nordeste (758), Norte (259) e 
Centro-Oeste (225). Para o ministério, o crescimento registrado neste ano está 
relacionado às ações de conscientização de gestores municipais e estaduais, 
que buscaram identificar e classificar mais cidades. Com isso, elas podem 
acessar políticas públicas diversas, inclusive investimentos. 

O mapa serve como base para o planejamento e a execução de políticas 
para o setor. Neste ano, ele apresenta nova categorização das cidades, que 
foram escalonadas de A a E, tendo como parâmetros o fluxo turístico e o 
número de empreendimentos regulares cadastrados. De acordo com o 
documento, 740 municípios, o que equivale a 23% do total, estão nas 
categorias A, B e C. Eles concentram 93% do fluxo de turistas doméstico e 
100% do fluxo internacional. Os demais ocupam, em geral, um papel no fluxo 
turismo regional. 

Para ser incluído no mapa, o município precisa cumprir algumas regras, 
como ter órgão responsável pela pasta de turismo e destinar recursos para o 
setor na Lei Orçamentária. A elaboração do instrumento começa com a 
inserção de documentos no Sistema de Informações do Programa de 
Regionalização do Turismo e, em seguida, as regiões apontadas são validadas 
ou não pelos fóruns e conselhos estaduais de Turismo. 

Além da nova classificação, o MTur informou, ao divulgar o novo mapa, 
que a atualização do instrumento será feita a cada dois anos. Antes, não havia 
um período fixo para isso. “O mapa é um instrumento muito importante para 
gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele 
esteja sempre atualizado, garantindo que os municípios que queiram trabalhar 
o turismo como uma atividade econômica tenham prioridade dentro das 
políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão, que 
acrescenta que a nova estratégia faz parte do Plano Brasil + Turismo, lançado 
neste ano. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/numero-de-
municipios-e-regioes-turisticas-cresce-e-mostra-oportunidade 
 

Voltar ao índice  
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Confiança do consumidor do Brasil sobe para o maior nível desde 
fevereiro, mostra Thomson Reuters/Ipsos 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Índice subiu 2,2 pontos ante agosto e atingiu 40,4 pontos neste mês 
 

A confiança do consumidor do Brasil avançou em setembro para o maior 
patamar desde fevereiro, apontou o indicador da Thomson Reuters/Ipsos 
divulgado nesta quarta-feira. 

O Índice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, na sigla em 
inglês) subiu 2,2 pontos ante agosto e atingiu 40,4 pontos neste mês. Em 
fevereiro, o índice estava em 40,8 pontos. 

Na leitura de setembro, houve melhora em dois subíndices analisados 
pelo levantamento. O quesito investimentos passou a 42,3 pontos em setembro 
ante 37 em agosto. 

Houve avanço também no subíndice que avalia as condições atuais da 
economia, para 32,3 pontos, de 27,3 na pesquisa de agosto. 

Já os subíndices que avaliam as expectativas e o mercado de trabalho 
recuaram em setembro. 

No quesito expectativas, houve queda de 1,6 ponto em setembro, para 
60,7 pontos, e no de mercado de trabalho ligeiro recuo de 0,2 ponto, para 30,5 
pontos. 

Em agosto, a confiança do consumidor apurada pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) recuou pelo terceiro mês seguido, em um ambiente ainda de 
incertezas sobre evolução da economia. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/confianca-do-consumidor-do-brasil-sobe-para-
o-maior-nivel-desde-fevereiro,-mostra-thomson-reuters-ipsos-id650997.html- 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Lojas online no Brasil perdem 11,8 bilhões devido a altas taxas de entrega 

 
 12 de Setembro de 2017 

Fonte: E-Commerce  
 

Três entre cada quatro compradores online no Brasil abandonaram uma 
compra devido a altas taxas de entrega, custando aos varejistas 
aproximadamente R$ 11,8 bilhões em vendas perdidas. O valor foi calculado 
após uma pesquisa realizada em julho pela Manhattan Associates, empresa de 
software líder de mercado especializada em comércio omnichannel (em todos 
os canais, sejam virtuais ou físicos) e gerenciamento de supply chain. 

O setor de varejo online está em ascensão no Brasil e, com mais de 48 
milhões de pessoas comprando produtos pela internet (webshoppers /2017), 
lidera o mercado de vendas online na América do Sul. 

A pesquisa da Manhattan Associates – “Barreiras para o Consumo 
Online no Brasil 2017” – feita com mais de 500 brasileiros revelou que 74,2% 
destes cancelaram um pedido online devido a taxas adicionais de entrega. 
Enquanto 38,4% dos entrevistados disseram que a compra cancelada foi entre 
um e trezentos reais, 29,9% disseram que o valor de seu pedido foi entre 301 e 
mil reais e 10,8% disseram que seu pedido cancelado foi de 1001 reais ou 
mais. 

Considerando o valor médio dos pedidos cancelados em 331 reais e 
levando em conta que 74% dos 37 milhões de brasileiros cancelaram pedidos 
no passado, o valor total das vendas abandonadas é de aproximadamente R$ 
11,8 bilhões. 

“O que aprendemos com nossa pesquisa é que, quando se trata de 
compras online, o custo da entrega pode ser decisivo para muitos 
consumidores brasileiros”, disse Larry Lambert, Senior Marketing Programs 
Manager para a América Latina da Manhattan Associates. “Nossa pesquisa 
extrapolou que houve R$ 11,8 bilhões em vendas perdidas caso cada 
consumidor deixasse de comprar apenas uma vez devido às altas taxas de 
entrega. Mas, na verdade, estes mesmos consumidores provavelmente 
abandonaram suas compras mais de uma vez”, ele ressalta. 

Demora na entrega 
Contudo, os custos de envio não são a única razão pela qual os 

consumidores online abandonaram seus pedidos antes de pagar. Mais de 63% 
dos entrevistados disseram que decidiram abortar uma compra online depois 
de descobrir que o tempo de entrega era muito longo. Com cada ordem não 
finalizada com um valor médio de 304 reais, a perda total de vendas devido ao 
prazo de entrega é superior a R$ 9,1 bilhões. 

A pesquisa da Manhattan Associates constatou que o tempo de entrega 
ideal depende do tamanho e da importância dos bens. Enquanto apenas 26,8% 
dos entrevistados estavam dispostos a esperar mais de uma semana para itens 
pequenos, como roupas, livros e pequenos presentes, esse número subiu para 



 

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.” 

 

42,7% para itens grandes, como frigorífico, sofá ou cama, com 18,8% até 
considerando aceitável esperar mais de duas semanas. 

“O que podemos ver é que a entrega rápida de itens pequenos é 
importante para os brasileiros, mas a paciência é maior quando se trata de 
itens grandes”, disse Lambert. “Sabendo que 63% dos compradores online no 
país abortaram um pedido porque o tempo de entrega foi considerado muito 
longo, nós recomendamos que os varejistas online se concentrem 
principalmente na redução do tempo de entrega para itens menores”. 

Enquanto longos períodos de entrega devem ser evitados, a pesquisa 
sugere que os varejistas que estimam uma data de entrega não realista não é a 
solução, pois entregas atrasadas ou perdidas podem ser fatais para o 
relacionamento de um varejista com seus consumidores. Mais de 57% dos 
entrevistados deixaram de usar uma loja online novamente devido ao atraso ou 
à perda de uma entrega anterior, enquanto que 72,2% disseram que um atraso 
na entrega de uma compra afetou negativamente a vida deles. 

“Ser excessivamente otimista sobre as datas de entrega pode ajudar a 
convencer os consumidores a concluir um pedido, mas prejudicará o varejista 
no longo prazo”, disse Lambert. “Nossa pesquisa mostra que os brasileiros 
provavelmente não esquecerão que seu pedido chegou atrasado – e, 
consequentemente, buscarão uma outra loja na próxima vez”. 

Como forma de mitigar ou enfrentar estes problemas, os varejistas 
mundiais intensificaram suas estratégias omnichannel. Assim, o consumidor 
pode efetuar a compra na loja online e recolher seu produto na loja física que 
lhe for mais próxima, sem ter que pagar o valor do frete ou esperar muito 
tempo pela entrega. “Quando o consumidor está comprando online, o varejista 
pode oferecer em tempo real o estoque da loja mais próxima. Com isso reduz-
se o custo de frete e principalmente o tempo de espera. Caso o cliente esteja 
disposto a ir até a loja para buscar o produto, a espera deixa de existir”, disse 
Marco Beczkowski, sócio da Kajera, representante da Manhattan Associates no 
Brasil. 

Outra oportunidade que ganha tração no Brasil, segundo Marco é enviar 
do Centro de Distribuição para coleta na loja, aproveitando os veículos que já 
estão indo até a loja, muitas vezes ociosos, porém com frequência diária. O 
tempo é mais confiável já que as rotas de abastecimento de loja são fixas, e o 
custo reduzido já que “o caminhão já estaria indo para a loja de qualquer jeito”. 
“O cuidado a ter aqui é que às vezes o custo total de atender da loja é maior do 
que o envio do centro de distribuição. Mas novas tecnologias auxiliam o 
varejista a gerir estes custos escondidos e tomar a melhor decisão em tempo 
real”, finaliza. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lojas-online-perdem-118-bi-altas-
taxas-de-entrega/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Curso técnico pode ajudar a conseguir emprego em meio à crise 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil   
  

Mesmo com a crise econômica, que resultou em fechamento de vagas 
em diversos setores da economia, alguns ramos têm conseguido reagir e abrir 
vagas de emprego.  

Entre os setores que houve aumento no nível de emprego estão a 
indústria de transformação, comércio, serviços, agropecuária e construção civil. 
Levantamento feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
mostra que as áreas ligadas ao consumo – como vestuário, alimentos, 
eletrodomésticos e veículos – estão entre as que mais abriram oportunidades 
de trabalho. 

Na contramão, apresentaram saldos negativos os setores utilidade 
pública, administração pública e extrativa mineral. 

Formação técnica 
De acordo com diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, candidatos com 

nível técnico podem ter mais chances de recolocação no mercado, já que 78% 
das ocupações industriais exigem esse tipo de formação. 

"Em tempos de crise, 70% dos egressos [dos cursos técnicos] estão 
inseridos no mercado de trabalho já no primeiro ano", afirma. "O salário inicial 
de uma formação técnica gira em torno de R$ 2 mil. Em dez anos de atividade, 
esse salário varia entre R$ 8,5 mil e R$ 12 mil", acrescentou. 

Para os profissionais com nível superior, o mercado de trabalho está 
mais retraído, conforme levantamento do Senai. 

O número de vagas de trabalho com carteira assinada cresceu em julho. 
Conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho e Emprego, houve crescimento de 35.900 postos de 
trabalho - resultado de 1.167.770 admissões e de 1.131.870 desligamentos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/curso-tecnico-pode-
ajudar-conseguir-emprego-em-meio-crise 
 

Voltar ao índice  
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7. Infraestrutura 

Governo vai fazer uma oferta pública de ações da Infraero 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
  
Em sessão da Comissão de Trabalho da Câmara, ministro dos Transportes, 
Maurício Quintella, garante que estatal não será privatizada, porém admite 
abertura de capital e confirma concessão de Congonhas para 2018 
 

Apesar de negar que o governo pretende privatizar a Infraero, o ministro 
dos Transportes, Maurício Quintella, admite que estuda fazer um IPO, ou seja, 
uma oferta pública de ações da estatal. Exatamente o que está proposto para a 
Eletrobras, mas, nesse caso, o Executivo reconhece a privatização. “Vamos 
manter a golden share (ação de ouro, que confere controle a que a detém)”, 
justificou o ministro. “Não há definição de que, feito o IPO, a Infraero será 
minoritária. Está sendo realizado um estudo que vai definir, mas posso garantir 
que não privatizaremos a Infraero”, destacou. 

A afirmação foi feita nesta quarta-feira (13), minutos depois de o ministro 
deixar a sessão da Comissão de trabalho, de Administração e Serviço Público 
na Câmara dos Deputados, onde foi questionado pelos parlamentares sobre o 
futuro da estatal. Quintella confirmou que que o atual governo vai conceder o 
ativo mais rentável da Infraero, o Aeroporto de Congonhas, no ano que vem. 
Mas defendeu que foi a modelagem adotada na primeira etapa de concessões 
de aeroportos, ainda no governo Dilma Rousseff, que mais prejudicou a 
Infraero, obrigando a companhia a entrar com 49% de participação e fazer 
frente a investimentos bilionários.  

“Agora, o governo estuda a alienação dessas participações, o que pode 
render entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões, dinheiro que vai para o caixa da 
Infraero”, disse, durante a sessão. Depois, no entanto, reconheceu que já tinha 
afirmado que a arrecadação com a venda da participação da estatal podia 
chegar a R$ 8 bilhões “se todas as quatro alienações forem realizadas com 
sucesso”. “Ainda estamos estudando quais serão realizadas”, disse. 

Na comissão, o ambiente não foi amigável. Os deputados da oposição e 
funcionários da Infraero pressionaram o ministro sobre o futuro da Infraero. A 
deputada Érika Kokay (PT/DF) questionou por que, mesmo com um aporte de 
R$ 3,5 bilhões nas concessões e participação de 49% na sociedade, a Infraero 
nunca recebeu um centavo de dividendos. “O que vemos é a corrosão da 
estatal, que tem 54 aeroportos e 17 são superavitários, sendo que cinco 
respondem por 38% de toda a receita, num claro sinal de que a empresa 
promove o subsídio cruzado”, disse. 

O presidente da Associação Nacional dos Empregados da Infraero 
(Anei), Alex Fabiano Costa, no primeiro modelo, ao menos, há previsão de 
receber dividendos. “No modelo atual, a Infraero foi vendida na bacia das 
almas. O aeroporto de Porto Alegre por R$ 400 milhões”, lamentou. Costa 
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questionou o que vai acontecer com os cinco mil servidores da estatal, que 
custam R$ 800 milhões por ano.  

Segundo Francisco Lemos, presidente do Sindicato Nacional dos 
Aeroportuários, o acordo da categoria, assinado pelo ministro Moreira Franco, 
garante a estabilidade dos trabalhadores até 2020. “Maior erro é tirar o que 
resta de aeroportos superavitários da Infraero e largar o resto para ela. O 
senhor diz que não quer privatizar a Infraero, mas é a mesma coisa que dizer 
que não quer me matar e tirar meu coração, meus pulmões e meu fígado. O 
senhor vai tirar os órgãos vitais da Infraero”, ponderou. 

Quintella reafirmou que o acordo coletivo vai ser cumprido. “Não estarei 
no governo até 2020, mas até 31 de dezembro de 2018 eu garanto”, disse. 
Segundo ele, os funcionários só se desligarão por meio de Programa de 
Demissão Voluntária (PDV). “Na modelagem passada, o Tesouro teve que 
desembolsar R$ 533 milhões para a adequação do pessoal da Infraero no 
PDV. A nossa modelagem passou a obrigação para as concessionárias, que 
tiveram que pagar R$ 333 milhões”, disse. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/13/internas
_economia,625748/governo-vai-fazer-uma-oferta-publica-de-acoes-da-
infraero.shtml 
 

Voltar ao índice  
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8. Logística – Transporte Rodoviário 

Entra em vigor exigência de exame toxicológico em motoristas 
profissionais 

 
  13 de Setembro de 2017 

Fonte: G1  
 
Portaria do Ministério do Trabalho exige que os exames sejam realizados 
previamente à admissão e por ocasião do desligamento dos profissionais. 
 

As empresas terão de informar ao Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) a realização de exame toxicológico nos motoristas 
profissionais admitidos e demitidos a partir desta quarta-feira (13). 

A Portaria nº 945, do Ministério do Trabalho, estabelece o direito à 
contraprova em caso de resultado positivo e à confidencialidade dos 
resultados. 

Os exames devem ser custeados pelas empresas. A regra vale para 
motoristas profissionais de veículos de pequeno e médio portes, de ônibus 
urbanos, metropolitanos e rodoviários e de cargas em geral. 

Além do número do exame toxicológico, o empregador deverá informar 
ao Caged a data do exame, o CNPJ do laboratório, a unidade federativa do 
Conselho Regional de Medicina e o número do CRM do médico. 

O exame toxicológico de que trata a portaria somente poderá ser 
realizado por laboratórios acreditados pelo CAP-FDT (acreditação forense para 
exames toxicológicos de larga janela de detecção do Colégio Americano de 
Patologia) ou por acreditação concedida pelo Inmetro, de acordo com a Norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17025, com requisitos específicos que incluam 
integralmente as "Diretrizes sobre o Exame de Drogas em Cabelos e Pelos: 
Coleta e Análise", da Sociedade Brasileira de Toxicologia, além de requisitos 
adicionais de toxicologia forense reconhecidos internacionalmente. 

Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o objetivo é reforçar 
o apoio ao combate ao uso de drogas nas rodovias, proteger o trabalhador do 
excesso de jornadas e levar mais segurança para as estradas. 

As empresas começaram a ser notificadas das mudanças no Caged no 
dia 6 de julho para terem mais tempo de se adequar às novas regras. A 
empresa que não declarar as informações exigidas no Caged fica inadimplente 
com o Ministério do Trabalho e poderá sofrer multas previstas em lei. 
 
Linkhttps://g1.globo.com/economia/noticia/entra-em-vigor-exigencia-de-exame-
toxicologico-em-motoristas-profissionais.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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9. Curtas 

Setor de serviços recua 0,8% de junho para julho 

 
13 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O volume de serviços no país caiu 0,8% na passagem de junho para julho 
deste ano. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada hoje (13) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve uma queda de 3,2% no 
setor, na comparação com julho do ano passado. Houve também recuos de 4% no 
acumulado do ano e de 4,6% no acumulado de 12 meses. 

Em relação à receita nominal, houve queda de 0,1% na comparação com junho 
deste ano. No entanto, foram registradas altas de 1,9% na comparação com julho do 
ano passado, 1,7% no acumulado do ano e 0,7% no acumulado de 12 meses. 

Na passagem de junho para julho, cinco dos seis segmentos dos serviços 
apresentaram queda no volume: outros serviços (-2,8%), atividades turísticas (-2,1%), 
serviços profissionais, administrativos e complementares (-2%), serviços de 
transportes, auxiliares de transportes e correios (-0,9%) e serviços de informação e 
comunicação (-0,8%).  

O único setor que registrou alta foi o de serviços prestados às famílias, que 
cresceu 0,9%, puxado pelos serviços com alojamento e alimentação, com alta de 
1,4%. 

 
Inadimplência do consumidor cai 3,1% em agosto, diz Boa Vista SCPC 
 

13 de Setembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
Em 12 meses e no acumulado do ano, a inadimplência também mostra retração, de 
2,1% e de 1%, respectivamente 
 

A inadimplência do consumidor caiu 3,1% em agosto frente a julho, de acordo 
com os dados nacionais da Boa Vista SCPC, considerando a avaliação com ajuste 
sazonal. Na comparação com agosto de 2016, a queda foi de 3,7%. Em 12 meses e 
no acumulado do ano, a inadimplência também mostra retração, de 2,1% e de 1%, 
respectivamente. 

Todas as regiões registraram recuo do calote em agosto na comparação com 
julho. A maior queda aconteceu no Norte do País, de 8,1%, seguido do Nordeste (-
6,4%) e do Centro-Oeste (-4,1%). Sul e Sudeste tiveram retrações menores, de 1,1% 
e 1,9%, nessa ordem. 

A Boa Vista SCPC reafirmou que a diminuição do fluxo de inadimplência 
observado tem relação com a redução do consumo nos últimos dois anos. Mas, no fim 
deste ano, o estoque de inadimplência deve manter um ritmo estável graças à 
retomada sustentável da demanda por crédito, em linha com o pequeno crescimento 
econômico, com os juros menores e com a inflação controlada. 

 

Voltar ao índice 
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10. Feiras 

 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
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  
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – SALÃO INTERNACIONAL GOSPEL 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – AUTONOR 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – FECOIMP 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Imperatriz 
Cidade: Imperatriz - MA  
 
14/09/2017 até 17/09/2017 – FENICS 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições João Alencar Athayde 
Cidade: Montes Claros - MG 
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18/09/2017 até 21/09/2017 – EXPOSIBRAM 2017 
Setor: Mineração 
Local: Centro de Feiras e Exposições George Norman Kutova – EXPOMINAS 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
19/09/2017 até 19/09/2017 – SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – FEINACOOP 
Setor: Multisetores 
Local: Expoara Centro de Eventos 
Cidade: Arapongas – PR 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CHINA HOMELIFE BRAZIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS 
DE CALDAS 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – EXPO MADEIRA & CONSTRUÇÃO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


