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1. Tributos 

Estudo mostra que 10% dos mais pobres gastam 32% da renda com impostos 

 
26 de Setembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
Já 10% dos mais ricos gastam 21%, segundo levantamento realizado pela Oxfam 
Brasil, organização não-governamental de origem britânica 
 

No Brasil, a parcela dos 5% mais ricos recebe o mesmo dos outros 95% da 
população. Com isso, uma pessoa que recebe um salário mínimo levaria quatro anos 
de trabalho para conseguir ganhar o que o 1% mais rico recebe em um mês, em 
média. 

A consequência disso é que a carga tributária acaba pesando mais no bolso de 
quem ganha menos. Os dados são do relatório “A distância que nos une – um retrato 
das desigualdades brasileiras”, da Oxfam Brasil, organização não governamental com 
origem britânica.  

A entidade fez um raio-x do abismo social no país e identificou também que os 
impostos pesam mais sobre os mais pobres, que, proporcionalmente, pagam mais 
tributos do que os mais ricos. 

Os 10% mais pobres no Brasil gastam 32% de sua renda em tributos – sendo 
que 28% desse total são indiretos, sobre produtos e serviços. Em contrapartida, a 
parcela dos 10% mais ricos da população gasta apenas 21% de sua renda em 
tributos, sendo 10% em tributos indiretos.  

O estudo aponta ainda que negros e mulheres são os mais penalizados por 
essa política tributária, já que três em cada quatro brasileiros (75%) que estão na faixa 
dos 10% mais pobres são negros e mais da metade são mulheres. 

“Numa estrutura de renda justa, a tributação deveria atuar de forma 
redistributiva, não concentradora. No Brasil, ocorre justamente o contrário – nosso 
sistema tributário penaliza os pobres e alivia os super-ricos, que acumulam renda e, 
com isso, patrimônio – outro território pouco habitado por impostos”, conclui o relatório.  

A maior parte da arrecadação do Brasil (53%) é vinculada a tributos indiretos, 
atrelados a itens como alimentação, medicamentos, vestuário, transporte, entre outros. 
Já o imposto sobre a renda é responsável por apenas 25% da arrecadação total. 

Segundo a pesquisa, considerados os descontos e isenções, pessoas que 
ganham 320 salários mínimos mensais (R$ 252.160,) pagam uma alíquota de imposto 
similar à de quem ganha cinco salários mínimos, e quatro vezes menor em 
comparação com pessoas cujo rendimento está entre 15 a 40 salários mínimos.  

O estudo atribui esse resultado à isenção de impostos sobre lucros e 
dividendos e à limitação de alíquotas no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). 

As alíquotas por faixas do Imposto de Renda são divididas em quatro: 7,5%, 
15%, 22,5% e 27,5%, variando conforme os ganhos do declarante. No passado, o 
Brasil já teve até 13 alíquotas diferentes, pesavam mais sobre os chamados super-
ricos. 

Além disso, há patrimônios que não são tributados, como ocorre no caso da 
posse de jatos, helicópteros, iates e lanchas, diferentes dos veículos terrestres, 
sujeitos ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA). 

Também não há no país tributação sobre grandes fortunas. 
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Professor de economia da Universidade Federal de São João del-Rei, Cláudio 
Gontijo reforça que os resultados apontam para a necessidade urgente de uma 
reforma tributária no país.  

“É preciso aumentar a carga dos impostos diretos, sobre a renda e fortunas, e 
diminuir a dos impostos indiretos, sobre serviços e produtos”, afirma Gontijo. 

Ele também destaca a importância de políticas públicas de distribuição de 
renda para a redução da desigualdade, que representa um abismo no Brasil.  

Seis em cada dez brasileiros tem uma renda média de até R$ 792, se 
considerados dados de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). 
E 165 milhões de brasileiras e brasileiros, o equivalente a 80% da população brasileira 
– vivem com uma renda per capita inferior a dois salários. 

Gênero 
Continua depois da publicidade 
O estudo da Oxfam mostra ainda que a desigualdade salarial entre homens e 

mulheres vai chegar ao fim em 2047, ou seja daqui a 30 anos. Para estimar esse 
tempo o estudo usou os dados da Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) nos últimos 20 anos.  

Com base na velocidade em que essa diferença caiu desde 1997 a ong 
estimou o tempo para que a redução salarial das mulheres em relação aos homens 
deixe de existir. 

Se antes as mulheres recebiam 40% do rendimento dos homens, duas 
décadas depois elas passaram a ganhar 62% do que eles recebem, sobretudo com a 
entrada delas no mercado de trabalho, aponta a Oxfam.  

A renda média do sexo masculino, em 2015, era de R$ 1.508,00, contra R$ 
938 das mulheres. No mercado de trabalho, elas são mais numerosas (65%) somente 
na faixa de renda mais baixa, de até 1,5 salário mínimo.  

Em todas as outras, elas ocupam menos espaço. Na faixa superior de renda, 
acima de 10 salários mínimos, há cerca de dois homens para cada mulher, aponta o 
relatório. 

Ministro 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi questionado ontem sobre o 

estudo da Oxfam, mas não fez avaliações específicas sobre o relatório. Em Londres,  
Meirelles disse que a forma mais eficaz de diminuir desigualdade social é por 

meio da criação de empregos e também por meio da macroeconomia, dando 
condições para que a inflação seja mais baixa.  

“Não se enganem: a inflação penaliza os de renda menor, que têm menor 
capacidade de defesa”, disse. Sobre a desigualdade no país, ele comentou que se 
trata de uma situação histórica e que não surgiu agora.  

“Aumentar o custo da máquina do Brasil não resolve e os programas sociais 
estão sendo mantidos e expandidos. Temos que ter um governo mais eficiente”, 
defendeu. 

 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/26/internas_economia,90
3475/estudo-mostra-que-10-dos-mais-pobres-gastam-32-da-renda-com-
impostos.shtml  
 

Voltar ao índice  

 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/26/internas_economia,903475/estudo-mostra-que-10-dos-mais-pobres-gastam-32-da-renda-com-impostos.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/26/internas_economia,903475/estudo-mostra-que-10-dos-mais-pobres-gastam-32-da-renda-com-impostos.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/26/internas_economia,903475/estudo-mostra-que-10-dos-mais-pobres-gastam-32-da-renda-com-impostos.shtml
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2. Comércio - Varejo 

Ipea calcula alta de 0,2% na indústria e 2,6% no varejo em agosto 

 
25 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

A indústria e o comércio devem voltar a mostrar resultados positivos em 
agosto, segundo cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Os dados corroboram a avaliação de que há uma recuperação gradual em 
curso na atividade econômica do País. O Indicador Ipea de Produção Industrial 
registrou alta de 0,2% em agosto ante julho. Na comparação com agosto de 
2016, a expansão alcançou de 5,3%. 

O indicador busca antecipar os resultados da Pesquisa Industrial Mensal 
– Produção Física apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Já o Indicador Ipea de Comércio aponta crescimento de 2,6% nas 
vendas do varejo ampliado – que inclui os segmentos de material de 
construção e veículos – na passagem de julho para agosto. Em relação a 
agosto do ano passado, avançou 13,1%. O novo indicador tem como objetivo 
antecipar os resultados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), também 
conduzida pelo IBGE. 

“Embora as questões de natureza fiscal ainda permaneçam como 
condicionantes da trajetória de médio e longo prazo, o bom desempenho 
observado nos indicadores mensais de atividade ao longo de 2017 corrobora o 
diagnóstico de recuperação gradual da economia”, avaliou o pesquisador 
Leonardo Mello de Carvalho, da Diretoria de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do Ipea, na seção especial da Carta de Conjuntura 
divulgada nesta segunda-feira, 25. 

Alguns dados de julho já tinham sido animadores, segundo o instituto. O 
Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais mostrou recuo de 
0,3% em julho ante junho, mas crescimento de 1,7% em relação a julho de 
2016. 

O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos 
investimentos no PIB), registrou alta de 1,1% na passagem de junho para julho. 
A construção civil teve o segundo avanço consecutivo, mas o consumo 
aparente de máquinas e equipamentos recuou, afetado negativamente pela 
exportação de uma plataforma de petróleo por questões de tributação. A 
exclusão do fenômeno do cálculo faria o indicador de mensal de FBCF ter 
crescido 1,4%. 

Quanto à produção agropecuária, houve estabilidade na passagem de 
junho para julho. Em relação a julho do ano passado, porém, o crescimento foi 
de 13,5%. 

Segundo o Ipea, a melhora da demanda doméstica foi puxada pelo 
aumento no número de vagas no mercado de trabalho, pela recuperação do 
poder de compra das famílias diante do arrefecimento da inflação, pela redução 
nas taxas de juros e pela liberação dos saques de contas inativas do Fundo de 
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Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, a manutenção desse 
cenário mais favorável no médio e longo prazo depende de uma solução para 
as questões de natureza fiscal, defendeu o órgão. 

“Apesar desse ambiente econômico mais benigno, e da melhora 
observada na maioria dos indicadores econômicos, os níveis de confiança dos 
agentes têm apresentado um comportamento heterogêneo nos últimos meses. 
Enquanto os empresários das atividades da indústria de transformação e 
construção continuaram reduzindo o pessimismo, nas atividades do comércio e 
serviços houve algum retrocesso. Já a confiança dos consumidores, que 
também havia retraído nos últimos meses, voltou a crescer em setembro”, 
alertou Carvalho. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/ipea-calcula-alta-de-02-na-industria-e-26-no-
varejo-em-agosto/  
 

Voltar ao índice 

 

http://www.istoedinheiro.com.br/ipea-calcula-alta-de-02-na-industria-e-26-no-varejo-em-agosto/
http://www.istoedinheiro.com.br/ipea-calcula-alta-de-02-na-industria-e-26-no-varejo-em-agosto/
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3. Comércio Eletrônico 

E-commerce é responsável por 30% da receita do mercado editorial 
brasileiro 

 
25 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O e-commerce já é responsável por quase 1/3 da receita proveniente 
das vendas de livros no Brasil. As vendas online geraram R$1,18 bilhão de 
faturamento, cerca de 30% do faturamento do mercado editorial nacional. A 
estimativa é da Ebit, empresa referência em informações sobre o comércio 
eletrônico, baseada nos dados do Censo do Livro Digital, ano base 2016. 
Foram 16 milhões de livros vendidos pela internet. 

O mercado de livros online corresponde a apenas 7% do total de livros 
vendidos, de 228,3 milhões, mas possui uma participação de quase 1/3 no 
faturamento total do setor, por conta do tíquete médio elevado. “Quem compra 
livro físico no comércio eletrônico, dificilmente coloca apenas um no carrinho, 
até para tentar diluir o valor do frete. A média é de 1,6 livros por pedido, com 
tíquete médio de R$73,70, mais de quatro vezes maior que o valor médio no 
varejo offline, que é de R$17,15 centavos, segundo o Censo do Livro Digital”, 
afirmou Pedro Guasti, CEO da Ebit. 

Os e-books correspondem a apenas 1% do faturamento do mercado 
como um todo, mas já possuem participação expressiva no e-commerce. 
Foram 2,73 milhões unidades comercializadas em 2016, correspondentes a 
17% do total de livros vendidos na internet. “Esse é um mercado em 
crescimento, mas ainda não ameaça as lojas físicas, como o mercado 
imaginava quando surgiram os primeiros e-readers”, explica Guasti. 

O e-consumidor gastou R$96,3 milhões de reais com frete nas compras 
de livros, o que corresponde a 7,6% do faturamento total do setor no e-
commerce em 2016. 

Dados do relatório Webshoppers 36, lançado em agosto pela Ebit, que 
traz o balanço do comércio eletrônico no primeiro semestre de 2017, aponta 
que a categoria livros/apostilas/assinatura correspondeu a 8,5% dos pedidos 
realizados pelo e-commerce no período. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/faturamento-e-commerce-
mercado-editorial-brasileiro/  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/faturamento-e-commerce-mercado-editorial-brasileiro/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/faturamento-e-commerce-mercado-editorial-brasileiro/
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Consumidores migram para web e lojistas se adaptam 

 
25 de Setembro de 2017 

Fonte: O Tempo 
 

De dez setores do varejo, cinco têm maioria das vendas pela internet, que não 
param de crescer 
 

Se você comprou um livro no primeiro semestre de 2017, a possibilidade 
de ter feito isso pela internet é pelo menos dez vezes maior do que de ter feito 
em uma livraria física. Pesquisa realizada pela Pricewaterhouse Coopers 
(PwC) mostra que, entre os consumidores brasileiros, 77% preferem comprar 
livros, música e videogames exclusivamente no comércio eletrônico. Apenas 
7% optem unicamente pelas lojas físicas. O levantamento aponta que mais da 
metade dos entrevistados adquire, além dos produtos já citados, 
eletroeletrônicos, artigos esportivos e brinquedos só pela internet. Apenas na 
hora de adquirir comida e material de construção eles ainda preferem comprar 
em lojas físicas. “A migração das vendas offline para o online é uma realidade. 
A loja de rua está perdendo espaço e deve pensar o e-commerce como um 
canal de vendas a mais”, diz o diretor do Instituto Brasileiro de Vendas 
(IBVendas), Carlos Cruz. 

Segundo o levantamento da PwC, dos dez macro-setores do varejo 
restrito (não incluindo concessionárias de veículos), cinco têm mais da metade 
das vendas feitas pela internet. 

No primeiro semestre de 2017, as vendas na web cresceram 7,5% frente 
ao ano anterior, segundo a consultoria E-bit. Na mesma comparação, a venda 
do comércio caiu 0,2%, diz o IBGE. “O diferencial da internet é a 
disponibilidade, a concorrência não está mais na loja do lado, mas no bolso, no 
celular”, diz Patrícia Prado, gerente sênior da PwC Brasil. 

Guilherme Pinho, dono da loja de sapatos Black Boots, conta que, nos 
últimos dois anos, garantiu a sobrevivência de sua marca com o e-commerce. 
“Hoje, vendo o dobro no site do que na loja física e ampliei meu mercado. 
Antes, vendia só em Belo Horizonte, agora tenho clientes em Manaus, São 
Paulo e Rio de Janeiro”, diz. Ele defende ter vários canais de venda. Com o 
crescimento da loja virtual, ele diminuiu os custos com a loja física, onde as 
vendas caíram 40%. “Tinha uma loja de 300 m² na Savassi. Só de aluguel e 
IPTU, pagava R$ 14 mil por mês. Hoje, tenho um galpão com a mesma 
metragem em Nova Lima e uma loja menor. Ficou mais barato”, diz. 

Para o vice-presidente da CDL-BH, Davidson Luiz Cardoso, quem define 
os preços hoje é a internet. “Funciona como uma tabela porque o consumidor 
sempre pesquisa”, avalia. 

Para a turismóloga Fernanda Júnia de Oliveira, 34, o preço é o principal 
diferencial da internet. “O que me atrai são os preços, além da comodidade”, 
conta. Ela afirma que compra praticamente tudo, de roupas a eletrodomésticos, 
na web, em lojas conhecidas, de outras cidades do país e até na China. A 
social media Luanna Guedes, 37, mudou seus hábitos de consumo para se 
adaptar às compras pela internet. “Agora sou mais planejada, sigo as 
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promoções, e já consegui comprar cinco blusas pelo preço de uma”, 
comemora. 

2016. Enquanto o varejo perdeu 108,7 mil lojas físicas em 2016, foram 
abertas 53 mil novas lojas virtuais, entre o mês de junho de 2016 e de 2017, 
chegando a 600 mil e-commerces na data. 

Segmentos mais afetados investem em nichos e eventos 
Em dois anos, entre o mês de junho de 2015 e o de 2017, quase 8 

milhões de brasileiros passaram a comprar na internet, segundo pesquisa 
realizada pela consultoria E-bit. Nesse período, o volume de vendas no 
comércio ampliado calculado pelo IBGE caiu 3,98%. “Hoje eu alcanço 30%, no 
máximo 40% do faturamento de dois anos atrás”, conta Humberto Moreira, 
dono da loja de CDs e vinis acústico, na Savassi. Para Moreira, sua 
sobrevivência se dá pelo baixo custo e por atuar em um nicho de mercado. 
“Mantemos um custo pequeno. É uma loja em que o dono trabalha e tem mais 
um funcionário. Além disso, atendemos um público que busca uma qualidade 
de som diferenciada”, afirma. 

O empresário admite ainda que a internet trouxe outra relação com a 
música. “Tem gente que, hoje, acha que comprar um CD é um prejuízo. Todo 
mundo tem um serviço de streaming de música no celular”, diz. Mas ele 
defende seu mercado. “Tivemos uma época de ouro, que os nativos digitais 
não vão viver. Entrar numa loja de disco, ouvir um som e conversar. A 
humanidade perdeu isso”, pondera. 

O dono da Livraria Ouvidor, que existe há 43 anos, Bernardo Ferreira, 
afirma que investe em eventos e lançamentos. “Atendo o cliente que ainda 
gosta de ter todos os lançamentos literários juntos”, avalia. 

“Alguns setores são mais afetados pela internet do que outros. Nesses 
casos, o comércio tem que agregar serviço”, diz o vice-presidente da CDL-BH, 
Davidson Luiz Cardoso. 
 
http://www.otempo.com.br/capa/economia/consumidores-migram-para-web-e-
lojistas-se-adaptam-1.1523742  
 

Voltar ao índice  
 

http://www.otempo.com.br/capa/economia/consumidores-migram-para-web-e-lojistas-se-adaptam-1.1523742
http://www.otempo.com.br/capa/economia/consumidores-migram-para-web-e-lojistas-se-adaptam-1.1523742
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4. Emprego 

Governo lança aplicativo para consulta do abono salarial 2015 

 
25 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 1,46 milhão de trabalhadores ainda não 
sacaram os recursos. Prazo foi prorrogado até 28 de dezembro. 
 

O governo informou nesta segunda-feira (24) que foi lançado um aplicativo 
para aparelhos móveis, por meio do qual os trabalhadores verificarem se têm direito 
ao saque do abono salarial do PIS/Pasep, relativo ao ano base 2015. 

Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 1,46 milhão de pessoas ainda não 
sacaram os recursos disponíveis ao ano base 2015, que chegam a R$ 1,01 bilhão. O 
prazo para os saques, que terminaria no dia 30 de junho, foi prorrogado e vai até 28 
de dezembro deste ano. 

O aplicativo pode ser obtido neste endereço: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.mtb.verificasd.abono 

"O prazo foi ampliado para beneficiar esses trabalhadores que estavam 
deixando o dinheiro para trás. É um recurso que pode ajudar muito no sustento do 
dessas famílias e, por isso, é importante não deixar para a última hora. E agora ainda 
existe a facilidade de fazer a consulta pelo aplicativo do Ministério", informou o ministro 
do Trabalho, Ronaldo Nogueira. 

A maior parte dos recursos é para trabalhadores da região Sudeste, onde estão 
disponíveis R$ 536,54 milhões para 773,84 mil beneficiários. 

Segundo o governo, São Paulo é o estado com mais saques pendentes – são 
445,95 mil participantes do PIS/Pasep identificados, que ainda não retiraram um 
montante de R$ 305,53 milhões. 

A região Sul é a segunda na lista de valores disponíveis, com um montante de 
R$ 182,27 milhões para 265,70 mil trabalhadores. 

O Paraná desponta com o maior número de pendências, tendo R$ 67,39 
milhões par serem divididos entre 97,71 mil participantes do sistema. Em seguida vêm 
o Rio Grande do Sul, com R$ 60,80 milhões para 89,05 mil trabalhadores, e Santa 
Catarina, que têm R$ 54,07 milhões liberados para saque a 78,93 mil pessoas. 

Quem tem direito 
Tem direito ao dinheiro quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 

cinco anos; trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com 
remuneração mensal média de até dois salários mínimos; e teve seus dados 
informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais). 

Os recursos do PIS, de trabalhadores da iniciativa privada, podem ser sacados 
na Caixa; e os do Pasep, para funcionários públicos, no Banco do Brasil. 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-lanca-aplicativo-para-consulta-
do-abono-salarial-2015.ghtml  
 

 
 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-lanca-aplicativo-para-consulta-do-abono-salarial-2015.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-lanca-aplicativo-para-consulta-do-abono-salarial-2015.ghtml
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Dia D da Pessoa com Deficiência promove inclusão no mercado em todo 
o País 

 
25 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Superintendências regionais do trabalho realizam eventos no próximo dia 29 
para aproximar candidatos de empresas 
 

No próximo dia 29 de setembro, o Ministério do Trabalho promove o Dia 
D de Inclusão de Pessoas com Deficiência. A ideia é promover a inserção 
dessa parcela da população no mercado de trabalho com ações espalhadas 
em todo o País. 

Ao todo, existem, no Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas que vivem 
com algum tipo de deficiência. Cada Superintendência do Trabalho nos estados 
terá uma programação especial na próxima sexta-feira (29). 

Acione aqui a superintendência do seu estado para saber mais sobre 
cada evento local 

Em São Paulo, por exemplo, as atividades ocorrem entre 9h e 16h. 
Agentes do órgão vão orientar pessoas portadoras de deficiência a disputar 
postos de trabalho, além de realizar a emissão de documentos, como carteira 
de trabalho. 

Já na Bahia, as ações serão das 8h às 17h. No evento em Salvador, 
também serão ofertadas vagas de emprego. Cerca de 120 empresas 
participarão do Dia D para selecionar candidatos. Por isso, é importante levar 
RG, CPF, carteira de trabalho, laudo caracterizador da deficiência e currículo 
profissional. 

Direitos para todos 
Um dos mecanismos federais para reduzir a desigualdade foi a sanção 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura direitos a essa 
população ao impulsionar o acesso à educação e à saúde. A legislação veda, 
por exemplo, a cobrança de taxas extras em instituições de ensino privadas 
nas matrículas ou mensalidades, o que era um obstáculo ao ensino para 
pessoas com deficiência. 

No campo do trabalho, empresas com mais de 100 empregados ficam 
obrigadas a contratar pelo menos um funcionário portador de deficiência. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/dia-d-da-pessoa-com-
deficiencia-promove-inclusao-no-mercado-em-todo-o-pais  

 
Voltar ao índice  

 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/dia-d-da-pessoa-com-deficiencia-promove-inclusao-no-mercado-em-todo-o-pais
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/dia-d-da-pessoa-com-deficiencia-promove-inclusao-no-mercado-em-todo-o-pais
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5. Curtas 

Índice de custo da construção da FGV suaviza alta em setembro 
 

26 de Setembro  de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

  
A inflação medida pelo Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M) 

desacelerou em setembro ao marcar 0,14%, após ficar em 0,40% um mês antes. O 
indicador acumula alta de 3,39% no ano e de 4,13% em 12 meses, conforme dados da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).  

O resultado do mês foi influenciado pelo comportamento dos custos com mão 
de obra, que caíram 0,04%, depois de alta de 0,56% em agosto. Em contrapartida, o 
índice relativo a materiais, equipamentos e serviços evitou uma desaceleração mais 
forte do índice geral, ao avançar de 0,20% em agosto para 0,37% em setembro. 
Neste grupo, o índice correspondente a materiais e equipamentos passou de 0,22% 
para 0,42% de aumento entre agosto e setembro. Já a parcela relativa a serviços foi 
de 0,10% para 0,17% de elevação. 

Três capitais apresentaram desaceleração em suas taxas na passagem do 
oitavo para o nono mês deste ano: Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Em 
contrapartida, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, registraram aceleração. 
 

Cartões movimentam R$ 580 bi no 1º semestre, alta de 6,3% em um ano 

 

25 de Setembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense  

 
O número de transações, considerando tanto os plásticos de débito quanto de crédito, 
alcançou 6,4 bilhões, alta de 7,1%, na mesma base de comparação 
 

O setor de cartões totalizou R$ 580 bilhões no primeiro semestre, montante 
6,3% maior que o visto no mesmo período do ano passado, de acordo com a 
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O 
número de transações, considerando tanto os plásticos de débito quanto de crédito, 
alcançou 6,4 bilhões, alta de 7,1%, na mesma base de comparação. Do total, 3,5 
bilhões foram na modalidade débito e 2,9 bilhões com cartões de crédito. 

"Acreditamos que o cartão de débito continuará sendo mais utilizado seja por 
conta do processo de inclusão financeira seja por acesso a crédito", avaliou o 
presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs), Fernando Chacon. 

Do total movimentado por cartões na primeira metade do ano, os cartões de 
crédito somaram R$ 354 bilhões, aumento de 5,1% ante idêntico intervalo do ano 
passado. Já os plásticos de débito registraram R$ 226 bilhões, aumento de 8,4%, na 
mesma base de comparação. 

 
Voltar ao índice  
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6. Feiras 

 
25/09/2017 até 27/09/2017 – CIANORTE ALTO VERÃO 2018 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoppings Atacadistas de Moda, Asamoda Shopping, Cia Vest 
Mercosul, Dallas Personalitté, Master Shopping e Nabhan Cia Fashion. 
Cidade: Cianorte - PR 
 
26/09/2017 até 01/10/2017 – CONSTRUMÓBIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque do Imigrante 
Cidade: Lajeado - RS 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – NANO TRADESHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
  
26/09/2017 até 29/09/2017 –  FENAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – SUPERAGOS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
27/09/2017 até 28/09/2017 – CONIP JUDICIÁRIO E CONTROLE 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Royal Tulip Brasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – CONAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – ABAV EXPO 2017 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – SUPER MIX 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
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28/09/2017 até 30/09/2017 – SALÃO BRASILEIRO DAS CARNES 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/09/2017 até 02/10/2017 – MANAUS EXPO BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: STUDIO 5 Centro De Convenções 
Cidade: Manaus - AM 
 
01/10/2017 até 03/10/2017 – ASIAN & SEA FOOD SHOW 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
02/10/2017 até 05/10/2017 – FUTURECOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – CONGRESSO ABES/FENASAN 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – TUBOTECH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


