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1. MDIC 

Marcos Pereira participa da entrega do Prêmio Destaque Sebrae 

 
05 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Ministro falou a empresários de todo o país e autoridades sobre a importância 
de pequenas empresas para o desenvolvimento econômico 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, 
participou, na noite desta quarta-feira (4/10), da entrega do Prêmio Destaque 
Sebrae, que agraciou os vencedores da Iniciativa Incluir e do Prêmio de 
Competitividade para Micro e Pequenas Empresas – MPE Brasil. 

O ministro anunciou o vencedor do prêmio MPE Brasil na categoria 
Indústria, que foi a Eletromatrix Indústria Galvânica, do Rio de Janeiro (RJ). A 
empresa, fundada em 1978, trabalha na prestação de serviços em 
revestimentos químicos e eletroquímicos para superfícies. 

De acordo com o Sebrae, o MPE Brasil recebeu mais de 68,8 mil 
inscrições. Os negócios foram avaliados de acordo com critérios como 
qualidade da gestão e capacidade de inovar. Foram premiadas sete empresas 
nas categorias: Comércio, Serviços, Indústria, Serviços de Educação, Serviços 
de Saúde, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e Serviços 
de Turismo, além dos Destaques Inovação e Responsabilidade. 

Antes de entregar o prêmio à empresa vencedora, o ministro falou a 
empresários de todo o país e autoridades presentes sobre a importância do 
setor para o desenvolvimento econômico: "As micros e pequenas empresas 
têm sido protagonistas na retomada do crescimento do Brasil, que já é sentida 
por todos. Entre janeiro e agosto deste ano, as MPEs criaram 327 mil vagas de 
empregos formais no país. E a Sondagem Conjuntural dos Pequenos Negócios 
feita pelo Sebrae, no mês passado, revela que mais de 20% dos pequenos 
empreendedores afirmaram que pretendem contratar nos próximos 12 meses. 
Temos trabalhado para gerar um ambiente de negócios adequado que as 
permita avançar não apenas no mercado interno, mas também no externo", 
afirmou.  

O ministro também falou das medidas de apoio ao setor anunciadas por 
ele no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (4/10). 

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirmou que as micro 
e pequenas empresas fazem parte da solução da crise econômica no país. 
“Obrigado por nos darem o exemplo diário do que é tenacidade. Aqui, estamos 
vendo a emoção de quem tem amor pelo que faz e tem coragem. Coragem é 
agir com o coração e colocar a alma no que se está fazendo. E essa é a marca 
do empreendedorismo no país”, disse. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2784-marcos-pereira-participa-da-
entrega-do-premio-destaque-sebrae  

 
Voltar ao índice  

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2784-marcos-pereira-participa-da-entrega-do-premio-destaque-sebrae
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2784-marcos-pereira-participa-da-entrega-do-premio-destaque-sebrae
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2. Tributos 

Empresas também podem sacar FGTS 

 
06 de Outubro de 2016 

Fonte: Isto É 
 

Poucos empresários sabem, mas a Caixa guarda em seus cofres um 
volume de recursos que pode ser resgatado por empresas que depositaram o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) entre 1966 (criação do 
FGTS) e 1988 (Constituição) para trabalhadores que optaram por não receber 
o fundo. 

Mesmo que não optassem – decisão extinta na Constituição de 1988, 
quando o FGTS foi estendido para todos os trabalhadores -, as empresas eram 
obrigadas a depositar 8% do pagamento dos seus funcionários em uma conta 
denominada individualizada, e não na conta vinculada, onde é depositado no 
FGTS convencional. 

Quem não optasse pelo benefício ganhava estabilidade no emprego ao 
completar dez anos de trabalho. A conta individualizada do FGTS foi criada 
quando as empresas passaram a demitir as pessoas com nove anos de casa, 
evitando assim o depósito do FGTS e a estabilidade. Para proteger o 
trabalhador, o governo obrigou o depósito na conta individualizada. 

Nas contas do advogado Marcello Luna, do escritório Luna Freire e 
Oliveira Advogados Associados, o saldo na Caixa da conta individualizada gira 
em torno dos R$ 3 bilhões, recursos que serão incorporados ao patrimônio do 
banco se não for resgatado no prazo de um ano”. 

Tempo 
Em outubro de 2018 a Constituição faz 30 anos e esse direito de resgate 

acaba, poucos sabem disso”, informa o advogado. De acordo com Luna, que 
no momento trabalha na recuperação desses créditos para o time de futebol 
carioca Fluminense e do Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Rio de 
Janeiro (Sinduscon), os dois clientes, somados, devem conseguir cerca de R$ 
500 mil. “Se a empresa estiver organizada, com seus papéis em dia, o resgate 
ocorre em poucos meses – cinco, no máximo”, estima. 

Ele explicou que, na grande maioria dos casos de resgate, as empresas 
aproveitam para quitar as dívidas que possuem com o FGTS. A conta 
individualizada é separada em duas listas, segundo Luna, para as empresas 
com mais de R$ 1 milhão a receber e as com menos de R$ 1 milhão – essas 
últimas são responsáveis por 90% do saldo. 

A Caixa, por meio da assessoria de imprensa, confirmou que existe um 
saldo a ser resgatado pelas empresas, mas alegou que o cálculo dos valores é 
individual e não pode ser divulgado. 

“Para apuração dos valores envolvidos, torna-se necessário que cada 
empregador se habilite junto aos representantes do Ministério do Trabalho, 
para que, individualmente, possam ser descritos os valores passíveis de 
movimentação pela empresa”, disse o banco, em nota. 
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Por um amigo, o gerente administrativo e financeiro do Sindicato da 
Construção do Rio de Janeiro (Sinduscon), Raul Carvalho, soube que o 
advogado Marcelo Luna havia levado uma proposta de resgate do FGTS 
Empresarial ao centenário Colégio São Bento. “Perto de completar cem anos 
(2019), o Sinduscon também poderia ter algo a receber, mostrei nossos 
arquivos e estamos quase para receber. Fiquei surpreso”. 

Organização 
A história ocorreu em julho, e a expectativa é de que já este mês o 

dinheiro já entre na conta do sindicato patronal. Ter uma contabilidade e um 
setor de recursos humanos organizados foi fundamental para o pleito junto à 
Caixa andar tão rápido, diz o executivo. 

“Quando o advogado entra com o pedido a Caixa pede a lista de todos 
os funcionários daquela época, tem que estar preparado, e como a gente tem 
tudo bem organizado foi rápido”. As informações são do jornal O Estado de S. 
Paulo. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/empresas-tambem-podem-sacar-fgts/ 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Atividade do comércio cresce 1% em setembro, diz Serasa Experian 

 
05 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Frente a igual mês de 2016, houve alta de 3,4%, o melhor resultado nessa 
métrica desde julho de 2015. No acumulado do ano, a atividade varejista ainda 
recua 0,4% 
 

A atividade do comércio cresceu 1% em setembro na comparação com 
agosto na série com ajuste sazonal do indicador medido pela Serasa Experian. 
Frente a igual mês de 2016, houve alta de 3,4%, o melhor resultado nessa 
métrica desde julho de 2015. No acumulado do ano, a atividade varejista ainda 
recua 0,4%. 

Os economistas da Serasa citam a retomada do aumento da massa real 
de rendimentos, alavancada pela queda da inflação e pelo início de 
recuperação do nível de emprego formal, como fator que contribui para a 
tendência positiva da atividade varejista. "Neste contexto, reduções das taxas 
de juros, a volta do crédito e a melhor confiança dos consumidores amplificam 
este movimento "  

Em setembro, todos os segmentos varejistas pesquisados registraram 
crescimento. A expansão mais pronunciada foi registrada em móveis, 
eletroeletrônicos e informática (4,1%) e, em segundo lugar, material de 
construção (3,3%). O setor de veículos, motos e peças subiu 1,3%, seguido de 
perto por supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (1,2%) e por 
combustíveis e lubrificantes (1,2%). O setor de tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios teve aumento de 0,4%. 

Mas, no acumulado do ano, o segmento de material de construção é o 
que tem maior retração, de 14,9%. A segunda maior queda foi de 12,1%, 
observada no fluxo dos consumidores nas lojas de móveis, eletroeletrônicos e 
informática, seguida de perto pela retração de 12,0% no segmento de tecidos, 
vestuário, calçados e acessórios. Os outros setores também recuaram, à 
exceção de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, que mostrou 
crescimento de 0,2%. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/05/internas
_economia,631637/atividade-do-comercio-cresce-1-em-setembro-diz-serasa-
experian.shtml  
 

Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/05/internas_economia,631637/atividade-do-comercio-cresce-1-em-setembro-diz-serasa-experian.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/05/internas_economia,631637/atividade-do-comercio-cresce-1-em-setembro-diz-serasa-experian.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/05/internas_economia,631637/atividade-do-comercio-cresce-1-em-setembro-diz-serasa-experian.shtml
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4. Comércio - Varejo 

75% dos brasileiros devem ir às compras no Dia das Crianças 

 
05 de Outubro de 2016 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A expectativa de consumo para o Dia das Crianças deste ano reforça a 
tendência de uma recuperação lenta e gradual da economia brasileira. 
Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais 
aponta que 75% dos brasileiros devem ir às compras no Dia das Crianças de 
2017. 

O percentual se mantém elevado em todas as classes sociais e sobe 
para 89% entre entrevistados das classes A e B. No ano passado, 70% dos 
brasileiros haviam realizado alguma aquisição na data. 

Se, por um lado, a alta intenção de presentear anima o mercado 
varejista, por outro a expectativa de gasto do consumidor deve ficar 
ligeiramente contida e a plena retomada ainda é precedida de ponderação. 

De acordo com o levantamento, quase um terço (32%) dos entrevistados 
que vão comprar presentes pretende gastar o mesmo valor que no ano 
passado e 27% têm a intenção de despender menos. Uma proporção de 
apenas 17% afirma que vai gastar mais em 2017 do que em 2016. 

No total, o consumidor deve desembolsar R$ 194 com os presentes. A 
maioria pagará os produtos à vista e vai comprar apenas um presente. O 
cartão de crédito será opção de 21% dos consumidores. 

O SPC Brasil e a CNDL estimam que, somente neste ano, o Dia das 
Crianças deve movimentar aproximadamente R$ 9,7 bilhões no comércio. A 
data representa a última festa comemorativa antes do Natal e da Black Friday 
e, por isso, dá ao mercado de consumo as primeiras impressões de como será 
o desempenho das vendas no final do ano. 

“As expectativas para o Dia das Crianças são um alento para o fim de 
ano porque podem sinalizar um Natal mais auspicioso que em anos anteriores, 
que foram os piores já vistos em muitos anos. Hoje, os juros estão mais baixos, 
o mercado de trabalho dá mostras de uma leve recuperação e até mesmo o 
consumo das famílias aos poucos está sendo reativado”, explicou o presidente 
da CNDL, Honório Pinheiro. 

Compra planejada 
A pesquisa revela ainda que muitos dos compradores estão com 

orçamento apertado. Três em cada dez (27%) que têm a intenção de comprar 
presentes neste ano possuem ao menos uma conta em atraso e 25% se 
encontram com o nome negativado em entidades de proteção ao crédito. 

Ainda que esse comportamento impulsivo seja bastante presente, 77% 
dos entrevistados pretendem fazer pesquisa de preço antes de adquirir os 
produtos, seja diretamente nas lojas ou usando a internet como aliada. 

Lojas de rua aparecem à frente dos shoppings 
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O ranking de presenteados deste ano não poderia ser diferente: os filhos 
aparecem em primeiro lugar, com 48% de menções. Mas ainda haverá espaço 
para os netos (25%), sobrinhos (19%) e afilhados (10%). Há ainda 2% de 
consumidores que vão presentear crianças órfãs ou de abrigos e instituições de 
caridade. 

A maior parte (74%) dos entrevistados afirma que vai pagar o presente 
sozinho, mas 19% vão dividir o valor total com outras pessoas, principalmente 
o cônjuge (13%). A estratégia é usada como forma de diminuir os gastos (32%) 
e viabilizar a aquisição de um presente mais caro (23%). 

Neste ano, as lojas de rua (26%) aparecem à frente dos shopping 
centers (23%), que geralmente são os primeiros colocados na preferência por 
locais de compras. Em terceiro lugar se posicionam as lojas de departamento, 
com 12% de citações. 

Segundo os entrevistados, os fatores que mais influenciam a escolha do 
local de compra são o preço (61%), a qualidade do produto (36%) e a 
diversidade das opções ofertadas (29%). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/dia-das-criancas-compras-
brasileiros/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Inadimplência do consumidor caiu 2% no acumulado de setembro, diz 
Boa Vista SCPC 

 
05 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 

Na análise acumulada em 12 meses, a região Sul foi a única que obteve 
crescimento no número de inadimplentes, com a alta de 3,8% 
 

De acordo com o balanço, no acumulado de 12 meses até setembro de 
2017, a retração foi ainda maior, de 2,6%, frente aos 12 meses antecessores. 
O índice da queda de inadimplência também apresenta queda intensa na 
avaliação mensal com ajuste sazonal, visto que a variação chega a 7,1%. Já 
quando confrontado com o mesmo mês do ano passado, a marca vai para 
12,1%. 

Regiões 
Na análise acumulada em 12 meses, a região Sul foi a única que obteve 

crescimento no número de inadimplentes, com a alta de 3,8%. O Sudeste foi a 
região com a maior queda, ao somar 3,9%. Logo em seguida no ranking 
aparece o Nordeste, Norte e Centro-Oestes com saldos negativos respectivos 
de 3,7%, 3,3% e 1%. 

No acumulado do ano de 2016 e 2017, o Sul também é o único que vem 
de alta, com 6,7%. Por outro lado, foi o Nordeste que registou a maior queda, 
com a variação negativa de 4,8%. O Norte veio logo em seguida, com apenas 5 
pontos percentuais a mais, com a queda de 4,3%. Sudeste e Centro-Oeste 
vieram em seguida com as baixas de 2,9% e 2,1%, respectivamente. 

O Serviço Central de Proteção ao Crédito avalia que as adversidades 
presentes na economia ao longo dos últimos dois anos geraram grande cautela 
nas famílias, as inibindo de consumir e consequentemente contribuir para a 
diminuição do fluxo de inadimplência. 

“Mantendo a perspectiva de pequeno crescimento da economia e renda, 
juros menores e inflação controlada, espera-se uma retomada sustentável da 
demanda de crédito, expandindo a renda disponível das famílias, fatores que 
deverão colaborar para a manutenção de um ritmo estável do estoque de 
inadimplência em 2017”, avalia a entidade sobre o indicador de inadimplência. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-10-05/inadimplencia-consumidor.html  
 

Voltar ao índice  

  

http://economia.ig.com.br/2017-10-05/inadimplencia-consumidor.html
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6. Franquias 

Franquias - Mercado imune à crise? 

 
05 de Outubro de 2017 

Fonte: Terra 
 
Setor cresce 12% e atrai a atenção de pequenos e médios investidores 
 

Foi-se o tempo em que comer com a família todos os dias era a tradição. 
Hoje a sociedade é em sua maioria muito mais urbana, antenada e opta pela 
praticidade, e isso tem influenciado os hábitos alimentares. Devido ao aumento 
das jornadas profissionais somado a correria do dia a dia, houve um aumento 
de 51% de pessoas que se alimentam fora, de acordo com o site da GKF, que 
transforma em desafio o ato de comer bem em espaços de tempos cada vez 
menores. Este fator contribuiu para o surgimento de um setor: o foodservice, 
que obteve um crescimento de 12,3% na indústria de alimentos nos últimos 
anos. 

Com o incentivo do mercado, aliado a necessidade básica da 
alimentação, muitos são os que procuram por franquias para começar o seu 
negócio. Somente no primeiro semestre de 2017, de acordo com a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) houve um aumento de 8% em relação ao ano 
anterior, o que faz do ramo um dos melhores em desenvolvimento.  

Em contramão às incertezas políticas e financeiras do país, começar sua 
própria empresa tem se mostrado um setor em plena expansão. Investir em 
uma marca de credibilidade e confiança, faz a diferença quando se leva em 
conta os principais problemas iniciais de uma empresa: aceitação do mercado, 
duvidas de instalação, execução de projeto e riscos em seu investimento. 
Deve-se a isso o crescimento de franquias, pois o franquiado conta com o 
suporte de uma marca que já está no mercado, com treinamentos e assistência 
sem se preocupar com planos de negócio, planejamento de instalação e 
marketing. 

De olho nesse mercado promissor, o casal Adriana Vitória e John Lenon 
resolveram em 2014 investir em seu negócio. No início eles apenas 
trabalhavam com delivery, mais o sucesso da sua receita de frango frito 
crocante no balde foi tanta que decidiram colocar a marca Chicken In House no 
mercado de franquias. Hoje possuem mais de 40 franquiados e 10 Master, com 
inaugurações marcadas em todo território nacional e em Dubai ainda este ano. 
Para o casal, o segredo do sucesso está na variedade de seus produtos, na 
simplicidade operacional de sua empresa, na valorização do investimento, no 
pay back rápido e por possuir produtos para cada tipo de público alvo. 

Com toda a instabilidade que vivemos, ninguém quer colocar suas 
economias em negócios arriscados e isso faz das franquias um setor em 
potencial, pois é de baixo risco com aproximadamente 5% de mortalidade 
(Fonte ABF). Outro fator importante é que quem procura esse ramo espera um 
retorno rápido de seu investimento. Foi o que aconteceu para Danielle Vidal, 
uma das pioneiras na Chicken In House, que apostou nesse ramo para a 
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realização de um sonho: "Eu investiria tudo novamente, trabalho com um 
produto de fácil aceitação, baixo custo e alta lucratividade. Estou bastante 
satisfeita com o retorno obtido" disse. Enfim, quem quer investir com 
segurança, nos dias de hoje, o setor está aí, evoluindo, a apenas um passo 
entre você e o sucesso. 
 
https://www.terra.com.br/noticias/dino/franquias-mercado-imune-a-
crise,d48839a88f7b68a982e3052579a38fb1vfrf056o.html  
 

Voltar ao índice 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/franquias-mercado-imune-a-crise,d48839a88f7b68a982e3052579a38fb1vfrf056o.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/franquias-mercado-imune-a-crise,d48839a88f7b68a982e3052579a38fb1vfrf056o.html
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7. Empreendedorismo 

Crescimento de micro e pequenos negócios estimula economia no Brasil 

 
05 de Outubro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Contemplado pelo Crescer Sem Medo, ramo das cervejas artesanais 
comemora resultados e inspira vontade de empreender 
 

Abrir o próprio negócio é uma decisão de risco. No entanto, é uma 
aposta que pode impulsionar a economia, gerar renda e, principalmente, 
aumentar as oportunidades de empregos. 

Com as medidas de correção adotadas pelo governo para retomar o 
crescimento do País, os micro e pequenos empreendedores foram 
beneficiados. Prova disso foi o plano Crescer sem Medo, que possibilitou o 
crescimento e criou novas oportunidades para uma grande parcela de 
pequenos empresários. 

Lançado em outubro do ano passado, o pacote de medidas estimula os 
“campeões nacionais do emprego”. Entre os benefícios estão as linhas de 
crédito especiais, a redução da burocracia e a simplificação tributária como 
forma de melhorar o ambiente de negócios. 

Nesta quarta-feira (4), mais um pacote foi lançado, com recursos na 
ordem de R$ 9 bilhões para novos empréstimos e financiamento de dívidas 
para micro e pequenos empresários. Além disso, o Governo do Brasil também 
revitalizou o Portal do Empreendedor e lançou um novo programa para 
qualificação profissional. 

Sonho e realidade 
Como forma de unir uma paixão com a vontade de fazer negócios, um 

grupo de entusiastas da cerveja artesanal viu no crescimento do consumo uma 
oportunidade para deixar a estabilidade de empregos convencionais e se jogar 
no mundo do empreendedorismo. 

“Eu virei empreendedor em 2014. Na época, eu era um funcionário do 
Sebrae. Tangenciava o tema do empreendedorismo, mas é muito diferente 
você trabalhar com empreendedorismo e se tornar empreendedor”, afirma 
Eduardo Golim, sócio da microcervejaria artesanal Corina, de Brasília. 

Na avaliação dele, a experiência como funcionário da principal 
fomentadora de pequenos negócios do País foi rica, mas foi preciso ir além 
para vencer o difícil sistema tributário brasileiro e a complexidade de se manter 
um empreendimento.  

“Qualquer iniciativa que venha – seja do governo local, seja do governo 
do Brasil – para incentivar a cultura do empreendedorismo, incentivar e mostrar 
que realmente um País só se faz a partir da produção privada... eu acho 
extremamente relevante”, afirmou o empreendedor. 

Para Heitor Heffner, sócio da microcervejaria, a falta de conhecimento 
sobre empreender – mesmo com o auxílio de iniciativas do Sebrae – assustou, 
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mas o interesse e a demanda cada vez maiores do brasileiro por cervejas 
artesanais e especiais compensaram as dificuldades. 

“O mercado está amadurecendo. Se a gente pegar três anos atrás, 
quando a gente começou na Kombi, já é um patamar totalmente diferente”, diz. 
“Eu acho que 2018 ainda é um ano de crescimento”, estima. 

Passo a passo 
Quando a Corina começou, há cerca de três anos, o grupo se valia dos 

grandes espaços da capital federal para vender chopes em uma Kombi 
adaptada. Contudo, a partir do envolvimento com o setor, o empreendimento 
virou um importante alicerce para as demais cervejarias de pequeno porte de 
Brasília. Isso porque o modelo de negócios da cervejaria é “cigano”, isto é, a 
Corina utiliza espaços de outras fábricas de cerveja para desenvolver o seu 
rótulo e de seus parceiros. 

Esse é um sinal do crescimento acelerado do consumo de cervejas 
artesanais no Brasil, conforme chama atenção Carlo Lapolli, presidente da 
Associação Brasileira das Cervejarias Artesanais (Abracerva). “O Brasil passa 
por uma grande revolução na cerveja artesanal, cresceu muito nos últimos 10 
anos. A gente cresceu quase que cinco vezes no número de cervejarias e 
chegamos agora no mês de setembro a 650 fábricas de cerveja artesanal”, 
apontou. 

De acordo com ele, há ainda entraves burocráticos, especialmente em 
relação à tributação, mas a medida do projeto Crescer Sem Medo, que permite 
que as microcervejarias sejam tributadas pelo Simples Nacional, é um primeiro 
passo em direção ao desenvolvimento. 

“Eu acredito que a gente já teve um grande avanço. A partir do ano que 
vem, as cervejarias podem optar pelo Simples”, aponta. “Isso não vai atender a 
uma boa parte das cervejarias, mas é um início de um trabalho”, diz ele. 

Posição de importância 
De acordo com dados do Sebrae, as micro e pequenas empresas são 

responsáveis por 98,5% dos empreendimentos brasileiros, com uma 
participação de 27% no Produto Interno Bruto (PIB). 

Com o tamanho dessa participação na economia brasileira, os micro e 
pequenos empreendedores são os maiores responsável por garantir emprego e 
renda no Brasil. 

De janeiro a agosto, os pequenos negócios acumularam um saldo de 
327 mil empregos formais gerados, de acordo com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados. Já as médias e grandes empresas não 
tiveram resultado semelhante: sofreram com o corte de 182,4 mil postos de 
trabalho no mesmo período. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/crescimento-de-micro-e-
pequenos-negocios-estimula-economia-no-brasil  

 
Voltar ao índice 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/crescimento-de-micro-e-pequenos-negocios-estimula-economia-no-brasil
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/10/crescimento-de-micro-e-pequenos-negocios-estimula-economia-no-brasil
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8. Curtas 

Inflação para famílias de menor renda recua 0,25% em setembro 

 
06 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A inflação para as famílias de menor renda, medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC-C1), fechou setembro com deflação de 0,25%, 
taxa 0,12 ponto percentual abaixo da apurada em agosto, quando o índice 
mostrou deflação – inflação negativa – de 0,13%. 

Os dados foram divulgados hoje (6) pelo Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Com o resultado de setembro, o IPC-
C1 passou a acumular nos primeiros nove meses do ano alta de 1,46%, 
enquanto a taxa anualizada (últimos 12 meses) fecha com alta acumulada de 
1,89%. Os números se referem às famílias que recebem de 1 e 2,5 salários 
mínimos. 

Embora tenha também fechado com deflação em setembro, o Índice de 
Preços ao Consumidor Brasil (IPC-BR) registrou variação menor: -0,02%. A 
taxa do indicador nos últimos 12 meses ficou em 3,17%, nível também acima 
do registrado pelo IPC-C1. 

Segundo a FGV, três das oito classes de despesa componentes do 
índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação: habitação (0,24% 
para -0,33%), transportes (1,06% para 0,18%) e comunicação (-0,04% para -
0,05%). Em contrapartida, os grupos: alimentação (-1,04% para -0,77%), 
vestuário (0,22% para 0,63%), saúde e cuidados pessoais (-0,07% para 
0,03%), educação, leitura e recreação (0,05% para 0,37%) e despesas 
diversas (0,15% para 0,27%) apresentaram acréscimo em suas taxas de 
variação. 
 
IPCA de setembro sobe 0,16% ante alta de 0,19% em agosto, revela IBGE 

 
06 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) fechou o mês de setembro com alta de 0,16% ante um avanço de 
0,19% em agosto, informou na manhã desta sexta-feira, 6, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

O resultado ficou no teto do intervalo das estimativas dos analistas 
ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,03% e 0,16%, 
com mediana positiva de 0,09%. 

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de +1,78%. No acumulado em 
12 meses, o IPCA foi de 2,54%. Os técnicos do IBGE concedem entrevista 
coletiva ainda na manhã desta sexta para comentar os resultados do índice. 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
03/10/2017 até 06/10/2017 – MERCOPAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva 
Cidade: Caxias do Sul – RS 
  
03/10/2017 até 08/10/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE ESPIRITO 
SANTO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina 
Cidade: Serra – ES 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – FEMICC NORDESTE 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – MAQUINTEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
03/10/2017 até 06/10/2017 – SIGNS NORDESTE 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
04/10/2017 até 08/10/2017 – EXPOMUSIC 
Setor: Instrumentos Musicais 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/10/2017 até 08/10/2017 – FLIQ 
Setor: Multisetores 
Local: Cidade da Criança 
Cidade: Natal – RN 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 



 

Informativo SCS  

 

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

  16 

“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.” 

 

 
06/10/2017 até 08/10/2017 – EXPONUTRITION 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Marina da Glória 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
06/10/2017 até 15/10/2017 – BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE 
PERNAMBUCO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Empetur 
Cidade: Olinda – PE 
 
11/10/2017 até 15/10/2017 – EXPOSIÇÃO NACIONAL DE HÍBRIDOS DE 
ORQUÍDEAS 
Setor: Multisetores 
Local: Pavilhão das Orquídeas no Parque de Feiras e Exposições Wanderley 
Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – FENILACT 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí – RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – EXPOIJUÍ/FENADI 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
12/10/2017 até 15/10/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


