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1. MDIC 

MDIC participa da VII Convenção da Associação Latino-Americana de 
Exportadores de Serviços 

 
17 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

A Secretaria de Comércio e Serviços representou o MDIC no evento que reuniu 
mais de 300 empresas do setor de serviços da América Latina e Caribe 
 

Em evento realizado na cidade do Quito, no Equador, na última quarta-
feira (15), a diretora do Departamento de Competitividade Internacional em 
Comércio e Serviços, Renata Carvalho, representou a Secretaria de Comércio 
e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(SCS/MDIC) na VII Convenção Anual da Associação Latino-Americana de 
Exportadores de Serviços (ALES). O evento reuniu mais de 300 empresas do 
setor de serviços da região e importantes players dos Estados Unidos e 
Europa, além de delegados de 17 países, organizações de promoção das 
exportações e investimentos, câmaras de comércio e associações de 
exportadores. 

Neste ano, o tema da Convenção foi educação, em particular, da 
qualificação dos recursos humanos como forma de promover o aumento da 
competividade do setor de serviços. A diretora da SCS participou como 
moderadora do painel sobre “as experiências e casos de sucesso de 
internacionalização de serviços educacionais”, que destacou pontos como a 
crescente digitalização da economia e seus efeitos disruptivos sobre os 
empregos, a manutenção das competências necessárias para garantir a 
empregabilidade e a formação de novos empreendedores. 

“Como resultado das discussões, os participantes reconheceram que o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da inteligência artificial, a internet das 
coisas, o surgimento de novos modelos de negócios como Uber e Airbnb, e o 
crescimento das grandes plataformas de e-commerce, além de outros que 
poderão emergir, atuam de modo a modificar a natureza e as condições do 
trabalho. E o que é mais preocupante: alteram as competências e habilidades 
necessárias do ponto de vista das pessoas. Tudo isso faz com que os sistemas 
educacionais, e as instituições de ensino, tenham que mover-se de forma 
acelerada no sentido de transformar esses desafios em oportunidades”, contou 
Renata Carvalho. 

Além do MDIC, o Brasil também foi representado no evento pelo 
presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto 
de Castro, que é membro da ALES, e pelo membro da Diretoria da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
Rubens Torres Medrano, além de diversas empresas brasileiras. 

A sétima edição da convenção da ALES também abordou a 
convergência regional do setor de serviços, focando em temas como a 
geopolítica do comércio internacional de serviços, o exame das políticas 
públicas para a convergência e harmonização regulatória, o impacto social das 
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empresas de serviços e decisões empresariais de localização no exterior, nas 
oportunidades em TI existentes na América Latina e Caribe, nas emergências 
das indústrias criativas e na internacionalização dos serviços profissionais. O 
evento também foi dedicado às rodas de negócios entre as empresas 
participantes, com atividades organizadas pelo Instituto de Promoção das 
Exportações e Investimentos Estrangeiros do Equador (PRO ECUADOR). 

ALES 
A Associação Latino-Americana de Exportadores de Serviços (ALES) é 

um organismo regional que reúne 37 instituições públicas e privadas de 17 
países. A ALES atua para promover a América Latina como uma plataforma de 
serviços globais e fomentar um melhor posicionamento da região no mercado 
internacional de serviços. A Associação é composta por instituições públicas e 
privadas de 17 países. Além do Brasil, fazem parte da ALES: Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana 
e Uruguai. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2873 
 

Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  5 

“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.” 

 

2. Serviços 

Setor de serviços permanece negativo em setembro 

 
17 de Novembro de 2017 

Fonte: IBGE 
 
A variação de -0,3% verificada para o setor de serviços em setembro, na 

série livre de influências sazonais, é menor que os valores encontrados em 
julho (-0,8%) e agosto (-1,0%) de 2017, indicando estabilidade frente ao mês 
anterior. 

“O recuo de 0,3% no mês de setembro foi influenciado, basicamente, 
pela queda de 1,8% nos Serviços de informação e comunicação, que vem 
sendo afetado pela redução da demanda por parte dos consumidores, em 
especial, da indústria. Essa queda de 0,3% não foi expressiva e deve ser vista 
como uma estabilização da receita em relação a agosto”, explica o pesquisador 
do IBGE, Roberto da Cruz Saldanha. 

Apesar de os resultados de setembro de 2017 ainda se mostrarem 
negativos (-3,2%) na comparação com setembro de 2016, a variação 
acumulada em 12 meses (-4,3%) é a menor variação negativa desde fevereiro 
de 2016, o que sinaliza uma pequena recuperação do setor. Segundo 
Saldanha, de maio de 2016 a abril de 2017, a variação acumulada se manteve 
no patamar de -5,0% e vem reduzindo gradualmente, o que confirma essa 
pequena recuperação. 

Na mesma série, o destaque foi para o segmento de Serviços prestados 
às famílias (alojamento e alimentação), que cresceram 5,9% em relação ao 
mês de agosto e 4,6% em relação a setembro de 2016. “Esse crescimento, 
contudo, se deve ao fato de que em agosto a queda foi muito grande (-4,8%), 
fazendo com que, na comparação com o mês anterior, esse crescimento fosse 
mais acentuado. Na realidade, agosto foi um mês atípico, pois setembro 
manteve o mesmo patamar de julho”, ressalta Saldanha. 

O segmento de Transportes, serviços auxiliares dos transportes e 
correio (0,3%) também apresentou variação positiva. Em contrapartida, todos 
os demais segmentos ficaram negativos: Serviços de informação e 
comunicação (-1,8%); Serviços profissionais, administrativos e complementares 
(-0,2%) e Outros Serviços (-0,1%). 
 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18015-setor-de-servicos-permanece-negativo-em-
setembro.html 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio Eletrônico 

Vendedores apostam nas redes sociais para divulgar suas ofertas na 
Black Friday 2017 

 
17 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A Black Friday, uma das datas mais esperadas do comércio, teve alta de 
17% no e-commerce em 2016, com um faturamento total de R$ 1,9 bilhão, 
segundo a Ebit. 

Em 2017, a expectativa é de que o evento seja ainda maior: 60% dos 
consumidores está esperando a Black Friday para comprar algum produto, e a 
principal forma de divulgação das promoções será pelo Facebook – 100% dos 
vendedores entrevistados pretende divulgar seus descontos na rede social. É o 
que aponta um levantamento do Mercado Pago, empresa de tecnologia de 
serviços financeiros, realizado com consumidores e vendedores. 

As compras serão realizadas majoritariamente online: 64% dos 
consumidores utilizarão a internet porque podem comparar preços em 
diferentes sites, e 41% usará celular ou tablet para comprar. “Dado que a 
maioria dos consumidores utilizará a internet para comparar preços e comprar, 
usar as redes sociais como estratégia de divulgação é uma excelente opção 
para o comércio eletrônico, porque podem ampliar a conversão: o cliente sai do 
anúncio do Facebook direto para sua página de compras, seja no computador 
ou no celular”, comenta Rodrigo Silva, Head de Marketing do Mercado Pago. 

Os vendedores também vão apostar em benefícios adicionais, como 
maior parcelamento sem juros e frete grátis, além do desconto de 40 e 50%, 
segundo o levantamento. “O principal na hora de planejar a precificação das 
ofertas é ser transparente, já que o consumidor está cada vez mais atento na 
hora de realizar uma compra. Entender o comportamento do cliente em seu site 
e saber quais as categorias de produtos e serviços mais buscados vai 
proporcionar melhores resultados na Black Friday”, aponta Rodrigo. O estudo 
aponta ainda que a expectativa é que o ticket médio gire em torno de R$ 
500,00 e R$ 1000,00. 

Um outro ponto interessante levantado nas respostas dos consumidores 
foi que, apesar de a Black Friday ainda ter a fama de maquiar seus preços – 
40% não acredita nos descontos da data – mais de 70% desses respondentes 
estão dispostos a realizar uma compra caso encontrem descontos 
significativos. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendedores-apostam-nas-redes-
sociais-para-divulgar-suas-ofertas-na-black-friday-2017/ 

 
Voltar ao índice  
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4. Emprego 

IBGE: Brasil registra 26,8 milhões de trabalhadores subutilizados no 3º tri 

 
17 de Novembro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
No 3º trimestre, 64,5 milhões das pessoas em idade de trabalhar ficaram fora da força 
de trabalho no Brasil. Nordestinos, mulheres e pardos são a maioria 
Brasil Econômico 
 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-
feira (17) os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNADC), que mostrou que no terceiro trimestre deste ano, a taxa composta de 
subutilização da força do trabalho, que integra desocupados, subocupados por 
insuficiência de goras e os presentes na força de trabalho potencial ficou em 23,9%, o 
que representa 26,8 milhões de pessoas. 

Segundo o IBGE, no mesmo período do ano passado essa taxa foi de 21,2%, 
enquanto que no segundo trimestre deste ano ficou em 23,8%. Os maiores resultados 
por Unidade da Federação partiram da Bahia, com 40,1%, Piauí, com 38,5% e 
Maranhão, com 37%. Já as menores foram observadas em Santa Catarina, com 
10,9%, Mato Grosso, com 14,8% e Rondônia, com 15,5%. 

Insuficiência de horas 
A taxa combinada de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas e 

desocupação, abrangente a pessoas ocupadas com jornada de trabalho inferior a 40 
horas semanais e que queriam trabalhar em um período maior, juntamente das 
pessoas desocupadas, ficou em 18,5%, o que equivale a 19,2 milhões de pessoas. 

No segundo trimestre de 2017, a taxa foi de 18,6% e no terceiro trimestre do 
ano passado, de 16,5%. Nesta última apuração, as maiores taxas foram observadas 
na Bahia, com 30,8%, Piauí, com 27,7%, Sergipe, com 25,2%, Maranhão, com 24,9% 
e Pernambuco, com 24,5%. Os recuos foram verificados em Santa Catarina, com 
8,9%, Mato Grosso, com 12%, Rondônia, com 12,2%, Mato Grosso do Sul, com 
12,8%, Paraná e Rio Grande do Sul, ambas com 13%. 

Desocupação e força de trabalho potencial 
Em relação à taxa combinada da desocupação e da força de trabalho potencial, 

relativa aos desocupados e as pessoas que gostariam de trabalhar, mas não 
procuraram trabalho, ou que procuraram, porém não estavam disponíveis para 
trabalhar, o resultado foi de 18,3%, o que representa 20,5 milhões de pessoas. No 
mesmo período de 2016, a taxa foi de 16,8% e no segundo trimestre de 2017, de 
18,5%. 

Alagoas, Maranhão, Bahia e Pernambuco detiveram os maiores registros, com 
respectivamente 28,7%, 28,2%, 27,9% e 27,1%. Por outro lado, Santa Catarina, com 
8,8%, Rio Grande do Sul, com 10,9% e Paraná, com 12%, apresentaram as menores 
taxas. 

Desocupação 
A taxa de desocupação no terceiro trimestre do ano, de 12,4%, recuou 0,6 

ponto percentual frente aos 13% do segundo trimestre, entretanto cresceu na mesma 
proporção se comparada aos 11,8% obtidos no terceiro trimestre do ano passado. 

Ainda no confronto com o segundo trimestre de 2017, houve retração na 
maioria das Grandes Regiões: Sul, ao passar de 8,4% para 7,9% e Centro-Oeste, de 
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10,6% para 9,7%. A Região Nordeste, com 14,8%, mesmo decrescendo, permaneceu 
com a maior taxa de desocupação entre todas as regiões. 

Rendimento 
O rendimento médio real habitual das pessoas ocupadas estimado no Brasil, 

de R$ 2.115 ficou estável se comparado aos R$ 2.108 do trimestre anterior, e também 
frente aos R$ 2.065 do igual período do ano passado. 

Na passagem trimestral de 2017, houve estabilidade no rendimento médio de 
todas as regiões. Em relação ao terceiro trimestre de 2016, as regiões Norte, com R$ 
1.640 e Nordeste, com R$ 1.439 expandiram o rendimento. 

A massa de rendimento médio real habitual dos ocupados registrou alta de 
1,4% frente ao segundo trimestre, ficando em R$ 188,1 bilhões. A Região Sudeste 
deteve R$ 97.234 milhões no terceiro trimestre do ano, enquanto o Sul cresceu na 
passagem trimestral.  As regiões Norte, Sul e Centro-Oeste também apresentaram alta 
na massa de rendimento na base comparativa com o mesmo período de 2016. 

Contingente 
O contingente dos desocupados no Brasil no terceiro trimestre de 2017 

abrangeu 13 milhões de pessoas, com participação dos pardos, com 52,6%, brancos, 
com 35,6% e pretos, que subiu para 11,1%. Vale mencionar que no mesmo período de 
2012, os pardos representavam 51,9% dessa população; seguido dos brancos, com 
38,3% e dos pretos, com 9,3%. 

Força de trabalho 
No terceiro trimestre, 38,2% das pessoas em idade de trabalhar foram 

classificadas como fora da força de trabalho, ou seja, não estavam ocupadas e nem 
desocupadas na semana de referência do levantamento. O percentual representa 64,5 
milhões. 

O Nordeste foi a com maior quantidade de pessoas fora da força de trabalho, 
com 45,3%, enquanto o Sudeste, com 35,1%, o Sul, com 35,5% e o Centro-Oeste, 
com 34,3% tiveram os menores percentuais. 

É importante ressaltar que a população fora da força de trabalho era composta 
em sua maioria por mulheres, o que é evidenciado pelo resultado do trimestre 
avaliado, com 65,1%. 

Na mesma base comparativa, o IBGE destacou os pardos como a maioria na 
população fora da força, com 48%. Em seguida aparecem os brancos, com 43,2% e 
os pretos, com 7,9%. Se considerado o ano de 2012, houve tendência de queda na 
proporção de pessoas declaradas brancas, e aumento nas que se declaram pretas e 
pardas. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-11-17/pnadc-ibge.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://economia.ig.com.br/2017-11-17/pnadc-ibge.html
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Governo prevê inflação em 3,2% em 2017 e melhora estimativa de salários 
 

17 de Novembro de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Números foram anunciados, nesta sexta-feira (17), pelo Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
 

Diante da expressiva queda nos preços nos últimos meses, o Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão revisou de 3,5% para 3,2% o 
patamar previsto para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
indicador que mede a inflação oficial do Brasil. 

Os dados constam do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 
quarto bimestre, um documento divulgado a cada dois meses e que serve para 
acompanhar o comportamento das contas públicas. Nesse relatório, foram 
liberados R$ 7,51 bilhões do orçamento federal.  

Com isso, a estimativa do Governo do Brasil fica em linha com as 
previsões traçadas por especialistas, que apontam para uma inflação em 
3,09% em 2017. 

Um dos grandes destaques econômicos, a inflação neste ano caiu de 
forma surpreendente diante das reformas econômicas aplicadas pelo Governo 
do Brasil, assim como a previsão de supersafra recorde, o que levou ao 
barateamento dos alimentos. Hoje, a inflação está em 2,70%, ante um patamar 
de 9,32% registrada em maio do ano passado. 

Massa salarial 
Soma de todos os salários pagos durante o ano, a massa salarial do 

brasileiro também tem perspectivas de melhora, de acordo com o documento 
divulgado nesta sexta-feira (17). Agora, o Ministério do Planejamento espera 
uma alta de 5,1% na massa salarial, ante estimativa anterior que previa um 
crescimento de 4,7% neste item. 

“A massa salarial subiu como reflexo, principalmente, da melhora do 
mercado de trabalho que tem sido verificada mês a mês, que tem impactado as 
taxas de desemprego”, afirmou o ministro do Planejamento. Para ele, a 
quantidade de brasileiros ocupados aumentou, o que também melhorou a 
previsão da massa salarial em 2017. 

Apesar de alto, o desemprego vem caindo de forma gradual desde o 
início do ano. O mercado de trabalho formal, contudo, dá sinais de fôlego. De 
acordo com saldo de demissões e contratações do setor privado, o Caged, 
foram criados 208,8 mil empregos formais de janeiro a setembro. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/11/governo-preve-inflacao-
em-3-2-em-2017-e-melhora-estimativa-de-salarios 
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Estudo mostra empresas que cresceram apesar da crise 

 
17 de Novembro de 2017 

Fonte: IBGE 
 

Das 30.939 empresas de alto crescimento, ou seja, aquelas que tiveram 
crescimento médio de 20% na ocupação durante dois triênios seguidos, 12,8% 
(3.965) mostraram-se resilientes diante da crise econômica de 2014. Tais 
empresas, que já vinham apresentando histórico de expansão, cresceram 20% 
ou mais em 2015, apesar da recessão. As informações são das Estatísticas de 
Empreendedorismo, pesquisa anual que avalia a performance de empresas de 
alto crescimento, divulgada hoje pelo IBGE. 

Em um estudo inédito, a pesquisa revelou que em 2015 as empresas 
resilientes geraram R$ 121,2 bilhões em receita líquida e contrataram 255.167 
profissionais. Elas se concentravam principalmente nos setores de informação 
e comunicação (19,8%); atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados (19,3%); atividades administrativas e serviços complementares 
(17%); educação (16,6%); e saúde humana e serviços sociais (16,2%). 

A investigação das empresas resilientes e as de alto crescimento em 
geral é importante para embasar a elaboração de políticas públicas que 
promovam a geração de empregos nas economias”, destaca a economista 
Isabella Nunes, responsável pela pesquisa. 

Empresas de alto crescimento geraram 2,2 milhões de empregos em 
2015 

De acordo com a pesquisa, as empresas de alto crescimento, incluindo 
as resilientes e as não resilientes, geraram 2,2 milhões de empregos entre 
2012 e 2015, respondendo por 67,7% das vagas abertas no país no período. O 
pessoal ocupado passou de 1,3 milhão em 2012 para 2,5 milhões em 2015, um 
aumento de 172%. 

Apesar do resultado positivo nesse segmento, entre 2012 e 2015 o 
Brasil perdeu cerca de 292 mil postos de trabalho, uma vez que apenas 1% de 
todas as empresas ativas no país foram qualificadas como de alto crescimento. 
 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18017-estudo-mostra-empresas-que-cresceram-apesar-da-
crise.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Empreendedorismo 

Dia do Empreendedorismo Feminino: incentivo e oportunidades que 
transformam 

 
19 de Novembro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Incentivo à liderança feminina, equidade de gênero e inclusão de diversidade é o que 
falta para aumentar os 43% de empreendedoras presentes no Brasil 
 

Neste domingo (19), é comemorado o Dia Global do Empreendedorismo 
Feminino. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014, e 
abrange 153 países, entre eles o Brasil, a fim de potencializar as oportunidades das 
mulheres no mercado de trabalho e nos cargos de chefia de áreas ocupadas 
atualmente majoritariamente por homens, como economia, saúde, política e educação. 

De acordo com a pesquisa “Empreendedoras e Seus Negócios”, elaborada 
pela Rede Mulher Empreendedora (RME), as mulheres representam 43% dos 
empreendedores brasileiros, o que evidencia o crescimento do empreendedorismo 
feminino, a independência financeira e o impacto das atividades geradas por elas na 
economia nacional. 

Perfil 
Tendo muitas começado a empreender por necessidade, a maior parte atua 

como MEI ou como sócias de micro e pequenas empresas. Outro levantamento, 
intitulado “Quem São Elas”, lançado no ano passado pela RME, apontou que 55% das 
empreendedoras brasileiras têm filhos, e que dentre essa porcentagem, 75% 
decidiram adentrar o mundo dos negócios após a maternidade. 

Cerca de 79% delas possuem ensino superior completo, com média de idade 
de 39 anos. 61% são casadas, 44% são chefes de família e 39% contam com o auxílio 
de alguém no negócio. Um problema detectado pelo estudo é que mais da metade 
delas buscam por qualidade de vida, porém 39% trabalham mais de nove horas por 
dia. 

Racismo estrutural e regularização 
Outro dado mostrado é a diferença no percentual de empreendedoras não 

brancas presentes nas abrangentes categorias de negócios. Elas representam 32% do 
total em empresas informais e MEIs, enquanto que em microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPPs) este número cai para 20%, o que destaca que 
empresas maiores são geralmente geridas por mulheres brancas. 

As informações condizem com o Global Entrepreneurship Monitor de 2015, 
feito pelo Sebrae, o qual 51% dos empreendedores brasileiros, tanto homens quanto 
mulheres, são negros, entretanto, apenas 29% deles chegaram a empregar, ao 
menos, uma pessoa no período.  

Ambos os estudos demostram alguns fatores impulsionados pelo racismo 
estrutural que permeia a sociedade, gerando ainda mais dificuldades no que se diz 
respeito a inserção no mercado de trabalho.  Um exemplo disso é o acesso a crédito, 
que segundo o chefe do escritório Small Business Administration (SBA), Eugene 
Cornelius Junior, é três vezes mais negado a empresários negros do que a brancos, 
no Brasil. 

A regularização de empreendimentos também é outro fator levantado, com 
30% dos negócios com até três anos de funcionamento categorizados como informais. 
A maioria das mulheres relata que a falta de dinheiro é uma das principais razões para 
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tal situação, além de 43% alegarem manter o negócio na informalidade, uma vez que 
o pagamento de impostos pode inviabilizar o empreendimento. O acesso ao credito foi 
citado como uma dificuldade que atrapalha a continuidade dos negócios. 

Conhecimento e incentivo 
A fundadora da Rede Mulher Empreendedora (RME), Ana Fontes conta que 

abriu o seu primeiro negócio em 2009, quando empreender não era tão popular como 
é atualmente, e que por isso, se deparou com muitos obstáculos, que serviram como 
um alerta, para que pensasse que muitas outras também se encontravam naquela 
mesma situação. 

Selecionada para participar do programa de capacitação da Goldman Sachs e 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), "10.000 mulheres", Ana sentiu ainda mais 
vontade de compartilhar experiências e conhecimento com outras mulheres, o que a 
fez criar a RME. Hoje, compactuando com quase 300 mil mulheres de todas as 
regiões brasileiras, a instituição oferece eventos, networking, capacitação profissional 
e marketplace para negócios entre as empreendedoras. 

“Empreender é muito solitário e, para as mulheres, ainda mais. Nós acabamos 
assumindo todos os outros papéis e complicamos um pouco mais a nossa vida. Se 
não tivermos o apoio e a colaboração de outras empreendedoras, fica bem difícil 
empreender. Esses movimentos são ótimos para mulheres trocarem experiências com 
quem está passando pela mesma fase, fazer parcerias e aumentar o networking”, 
afirma. 

Quero empreender, e agora? 
O crescimento de 14% na participação das mulheres no meio empreendedor 

nos últimos 14 anos, tem servido como incentivo para que muitas queiram se arriscar 
com a criação de um empreendimento próprio. 

Ana ressalta que muitos empecilhos como o acesso ao crédito, definição de 
segmento de negócio, localização de programas de capacitação de apoio para a 
gestão com custos acessíveis e a busca de equilíbrio entre atividades pessoais, 
familiares e profissionais serão encontradas no caminho, porém que é de extrema 
importância estabelecer alguns parâmetros para que a ideia saia do papel. 

Entre as premissas destacadas pela empresária, as principais são: conhecer o 
universo empreendedor; acompanhar páginas de entidades de apoio; participar de 
eventos e adquirir conhecimento neste universo; procurar um mentor, alguém com 
mais experiência que pode sanar dúvidas; e identificar suas habilidades para pensar 
na oportunidade de negócios. 

Aqui, é necessário considerar que o seu negócio tem que resolver problemas 
reais da sociedade. Para Ana, testar o modelo é fundamental. Somente pesquisa de 
mercado não é o suficiente, é importante executar o funcionamento um protótipo com 
clientes reais, investindo o mínimo possível nesta fase de teste. 

“Espero que nos próximos anos, com o tema do empreendedorismo feminino 
em debate, sejam criadas políticas públicas de apoio a mulheres que querem 
empreender. Essa é uma das missões do nosso recém-criado Instituto Rede Mulher 
Empreendedora. Também esperamos que as empresas contemplem políticas de 
incentivo à liderança feminina, equidade de gênero e inclusão de diversidade. É o que 
precisamos”, conclui. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-11-19/empreendedorismo-feminino.html 
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Número de empresas de alto crescimento cai 17,4% em 2015 para 25.796, 
diz IBGE 

 
17 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Levantamento aponta que essas companhias geraram R$ 225,7 bilhões em 
valor adicionado 
 

O Brasil tinha 25.796 empresas de "alto crescimento" em 2015, ou seja, 
que aumentaram em pelo menos 20% ao ano o número de empregados por 
três anos seguidos, mostra o estudo Estatísticas do Empreendedorismo 2015, 
divulgado nesta sexta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O número foi 17,4% menor do que o de 2014, quando foram 
encontradas 31.223 firmas de alto crescimento. 

Conforme o estudo, essas empresas de alto crescimento geraram R$ 
225,7 bilhões em valor adicionado, com uma receita líquida de R$ 718,2 
bilhões. Em 2015, essas firmas empregavam 3,5 milhões de trabalhadores e 
pagaram R$ 90,4 bilhões em salários. No total, o Brasil possuía cerca de 4,6 
milhões de empresas ativas em 2015, sendo que apenas 2,5 milhões tinham 
pelo menos um empregado assalariado. As empresas com 10 empregados ou 
mais somavam 475.871 firmas. 

A crise econômica atingiu em cheio as empresas de alto crescimento. 
Além da redução de 17,4% no número de empresas de alto crescimento em 
relação a 2014, houve quedas de 21,6% no pessoal ocupado assalariado e de 
12,5% nos salários e outras remunerações pagos por essas empresas, em 
valores nominais, sem considerar a inflação. 

"Apesar da queda no número de empresas de alto crescimento e nos 
salários e outras remunerações pagos por essas empresas ser uma tendência 
observada desde 2013, a queda observada em 2015 é muito mais acentuada 
em relação ao ano anterior", diz um trecho do relatório divulgado pelo IBGE. 

Isso porque o quadro de 2014 já era negativo. Na comparação com 
2013, houve redução de 6,4% no número de empresas de alto crescimento, 
queda de 10,4% no total de pessoas assalariadas e recuo de 4,0% nos salários 
e remunerações, informa o IBGE. 
 
http://www.dci.com.br/economia/numero-de-empresas-de-alto-crescimento-cai-
17,4--em-2015-para-25-796,-diz-ibge-id664569.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/economia/numero-de-empresas-de-alto-crescimento-cai-17,4--em-2015-para-25-796,-diz-ibge-id664569.html
http://www.dci.com.br/economia/numero-de-empresas-de-alto-crescimento-cai-17,4--em-2015-para-25-796,-diz-ibge-id664569.html
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6. Curtas 

Número de pessoas com planos de saúde no Brasil cresceu em outubro 

 
18 de Novembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Os dados mostram que os planos odontológicos também aumentaram em 
outubro 
 

O número de pessoas com planos de saúde no Brasil cresceu em 
outubro, atingindo 47.399.495 de usuários. Segundo dados divulgados pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), houve aumento de 84,09 mil 
beneficiários em relação a setembro. Os dados mostram que os planos 
odontológicos também aumentaram em outubro, um acréscimo de 129,06 
usuários em relação ao mês anterior, chegando a mais de 22,9 milhões de 
clientes. 

O levantamento da ANS mostrou também que, em comparação com 
outubro do ano passado, 13 estados registraram aumento do número de 
beneficiários em planos de assistência médica: Acre, Amazonas, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio Grande 
do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. 

O Ceará foi o estado que registrou o maior crescimento, com 40,29 mil 
pessoas com planos de saúde. Em segundo lugar, está o Amazonas e, em 
terceiro, o Distrito Federal. O estado com o maior número de beneficiários 
ainda é São Paulo, com 17,3 milhões de usuários, seguido do Rio de Janeiro, 
com 5,4 milhões, e de Minas Gerais, com 5 milhões. 
 

Voltar ao índice 
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7. Feiras 

 
20/11/2017 até 23/11/2017 – FENACAM 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE  
 
21/11/2017 até 24/11/2017 – FEIRA BRASIL PETRÓLEO E GÁS 2016 
Setor: Multisetores 
Local: Universo - Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus – AM 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Shopping Passeio das Águas 
Cidade: Goiânia – GO 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FENEG 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos de Paranavaí – PR 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
18/12/2017 até 20/12/2017 – FENECRAT 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Gentil Cardoso 
Cidade: Crateús – CE 
 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
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30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


