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1. MDIC 

MDIC divulga resultado preliminar de edital para selecionar nova 
instituição executora do InovAtiva Brasil 

 
29 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

O InovAtiva Brasil é o maior e mais abrangente programa de aceleração de 
startups do país 
 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) publicou 
o resultado preliminar da seleção para o Edital de chamamento público para 
selecionar a instituição que irá executar o programa InovAtiva Brasil no período 
de 2018 a 2020, por meio de Termo de Colaboração. Foram recebidas duas 
propostas, submetidas pela Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e 
Estudos Tecnológicos (COPPETEC) e pela Fundação Centros de Referência 
em Tecnologias Inovadoras (CERTI). 

Com base na avaliação da Comissão de Seleção do Edital, as duas 
propostas foram classificadas, na seguinte ordem de classificação, conforme a 
pontuação recebida: Primeira colocada – 94,33 pontos –  Fundação CERTI e 
segunda colocada – 79,33 pontos – Fundação COPPETEC. 

Os detalhes do Edital e a ata da avaliação da Comissão de Seleção 
estão disponíveis em http://www.mdic.gov.br/index.php/inovacao/fomento-a-
inovacao/inovativa-brasil. 

Criado em 2013 pelo MDIC e realizado pelo Ministério em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o 
InovAtiva Brasil é o maior e mais abrangente programa de aceleração de 
startups do país. O programa oferece, sem nenhum custo, capacitação, 
mentoria e conexão a empreendedores inovadores iniciantes. Em cinco anos, 
foram realizadas sete edições do programa, em ciclos intensivos de quatro 
meses de capacitação online, mentorias individuais e eventos de treinamento e 
conexão, em que foram aceleradas mais de 660 startups de quase 20 
segmentos da economia e de todas as regiões do país. 

Os resultados do InovAtiva Brasil vem sendo reconhecidos dentro do 
governo (prêmio no Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela 
Escola Nacional de Administração Pública, em 2015), no mercado brasileiro 
(eleito como Melhor Aceleradora no Startup Awards, promovido pela 
ABStartups, em 2016) e como benchmarking de política pública inovadora em 
nível internacional (o InovAtiva Brasil entrou em 2017 no Observatório de 
Inovação no Setor Público da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico). Mais informações em 
www.inovativabrasil.com.br. 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2902 
 

Voltar ao índice  
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Marcos Pereira anuncia metas para redução de prazos de registro 
empresarial em 2018 

 
29 de Novembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Ministro participou de encontro de representantes das Juntas Comerciais 
brasileiras. Evento marcou aniversário da Redesim, que simplifica abertura e 
baixa de empresas em todo o país 
 

O registro de empresas em até cinco dias já é realidade em pelo menos 
22 capitais brasileiras. Em todo o país, 2.161 municípios estão integrados em 
alguma etapa do processo de abertura, alteração e fechamento de empresas, 
graças à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de 
Empresas e Negócios (Redesim), que completa 10 anos no próximo dia 3 de 
dezembro. 

Durante o evento que celebrou os avanços da lei que criou a Redesim 
(11.598/07), o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos 
Pereira, disse que a meta para 2018 é chegar a 2,5 mil municípios integrados à 
rede e reduzir nacionalmente o prazo de abertura de empresas para até cinco 
dias. 

"Com este grande esforço, de revisão dos processos e da estrutura dos 
órgãos envolvidos, além da eliminação de exigências e de procedimentos, 
estamos perseguindo uma meta fundamental para o crescimento do nosso 
país: a da desburocratização", declarou. 

O ministro e o secretário Especial da Micro e Pequena Empresa 
(SMPE), José Ricardo Veiga, se reuniram com os presidentes das Juntas 
Comerciais de todo o país, hoje, para a abertura da 37ª edição do Encontro 
Nacional de Juntas Comerciais (ENAJ), em Maceió (AL). 

"O trabalho da Redesim, agora, é interiorizar. Vamos trabalhar 
fortemente para sensibilizar gestores locais e municipais. Exerceremos o papel 
estratégico de padronizar documentos, informações exigidas, nomenclaturas e 
protocolos", detalhou o secretário. "Tenho certeza de que consolidaremos a 
Redesim. Acredito que o desenvolvimento econômico é uma política social 
efetiva", acrescentou José Ricardo. 

A Redesim integra todos os processos, simplifica procedimentos e reduz 
a burocracia ao mínimo necessário. Com ela, órgãos e entidades federais, 
estaduais e municipais concedem, de forma integrada, o registro, as inscrições 
e as licenças necessárias ao exercício das atividades econômicas de forma 
totalmente online. A Redesim é implantada em cada estado por um gestor 
local, representado pelas Juntas Comerciais. 

O processo de abertura de empresas no Brasil, antes da integração 
levava até 180 dias. Os órgãos federais, estaduais e municipais não eram 
integrados, gerando duplicidade de exigências, fazendo com que o cidadão 
tivesse que lidar com procedimentos e normas diferentes em diversos órgaos. 

Metas para 2018 
Entre as propostas de novos avanços à Redesim é que todos esses 

serviços fiquem disponíveis em um único site na internet. Atualmente, as 27 
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Unidades da Federação utilizam os próprios portais. Assim, o grande desafio é 
criar uma única janela, o Portal do Empreendedor, o acesso para a abertura e 
legalização de empresas e negócios de todo o país. 

“Este será um grande avanço para o ambiente de negócios do País. 
Antes o empresário enfrentava uma verdadeira via crúcis, ao passar por 
diversos órgãos e preencher formulários muito semelhantes em cada um deles 
até ter o negócio devidamente legalizado”, explicou o ministro. 

Outra meta é reduzir a interação do empreendedor com o sistema, 
diminuindo etapas. Além disso, o governo quer alcançar 90% de integração 
nacional no próximo ano. “Esta é uma agenda de redução de custos, 
morosidade e insegurança para o processo de formalização de empresas. Não 
podemos falar em atração de novos investimentos para o país se não tivermos 
condições de dar suporte mínimo aos empreendedores”, afirma o ministro 
Marcos Pereira. 

Exemplo nacional 
Alagoas foi escolhido para sediar o ENAJ porque é referência quando o 

assunto é o funcionamento da Redesim. Nos 102 municípios do estado e na 
capital Maceió, a abertura, a alteração e o fechamento de empresas ocorre em 
um processo único com integração de 100% dos órgãos federal, estadual e 
municipais no Portal Facilita Alagoas. Assim, o registro de empresas no estado 
é feito de um dia para o outro. 

Em outros diversos estados e cidades, houve, na última década, 
aumento considerável do nível de integração, permitindo a milhares de 
cidadãos empreendedores brasileiros, ganhos de custo e de tempo. A rede já 
conta com 26 secretarias estaduais de Fazenda emitindo a Inscrição Estadual 
de forma integrada. Há ainda 25 secretarias de Finanças de capitais emitindo a 
inscrição municipal de forma integrada. No que se refere aos processos de 
licenciamento, a Redesim integra 21 Corpos de Bombeiros, 21 Vigilâncias 
Sanitárias e 17 órgãos do Meio Ambiente, emitindo a licenças de baixo risco de 
forma online. 

Refis para micro e pequenas empresas 
Pela manhã, o ministro Marcos Pereira participou de encontro promovido 

pela Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas. Aos 
parlamentares, o ministro disse que apoiará a extensão do refinanciamento de 
dívidas aos pequenos empresários, proposta em tramitação na Câmara dos 
Deputados. A proposta prevê a ampliação para até 180 meses do prazo para 
pagamento parcelado. 

O programa de parcelamento recém sancionado pelo governo federal 
não contemplou micro e pequenas empresas optantes pelo Simples. O 
instrumento utilizado no último Refis foi projeto de lei, que não tem 
competência legal para regular tributos de estados e municípios, caso do 
Simples, que abarca tributos das três esferas de governo. Por isso o assunto 
volta a ser tratado nos Projetos de Lei Complementar 341/17 e 171/15. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2904 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Implantação do eSocial para empresas começa em janeiro de 2018 

 
29 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Receita Federal anunciou nesta quarta-feira (29) o cronograma de 
implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para empresas. De acordo com o 
assessor especial da Receita Federal para o eSocial, Altemir Melo, o programa, 
que inicialmente foi criado para o registro de empregados domésticos, será 
implantado para empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões a 
partir do dia 8 de janeiro de 2018. De acordo com a Receita, 13.707 empresas 
se enquadram no perfil dessa primeira fase. 

A segunda etapa terá início em 16 de julho de 2018 e abrangerá os 
demais empregadores, incluindo micros, pequenas empresas e 
microempreendedores individuais (MEIs). No caso dos entes públicos, ele será 
implantado a partir de 14 de janeiro de 2019. “Esses entes serão detalhados 
em uma resolução que publicaremos [provavelmente] amanhã (30) ”, 
acrescentou o representante da Receita no comitê gestor do eSocial, Clóvis 
Peres. 

Segundo Melo, “a principal premissa do eSocial é a entrada única de 
dados que alimentará a base de dados dos entes de controle”, disse ele 
referindo-se a Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho. "Nossa base de dados contará 
também com a participação dos próprios contribuintes. E a grande mudança de 
paradigma é que o eSocial será agora um fluxo. O sistema que as empresas 
têm hoje está sendo ajustado para se comunicar com a base nacional. Assim, 
cada evento registrado na empresa, como a admissão de um trabalhador, será 
replicado para a base nacional do eSocial, a fim de compartilhar os dados com 
os entes de controle”.  

O eSocial Empresas é um novo sistema de registro feito pelo governo 
federal com o objetivo de desburocratizar e facilitar a administração de 
informações relativas aos trabalhadores, de forma a simplificar a prestação das 
informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Por 
meio dele, pretende-se também reduzir custos e tempo da área contábil das 
empresas na hora de executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas. 

Com as informações coletadas por cerca de 8 milhões de empresas, 
será criado um banco de dados único administrado pelo governo, abrangendo 
mais de 40 milhões de trabalhadores. Ao ser implantado, o eSocial pretende 
garantir direitos previdenciário e trabalhistas, além de simplificar o cumprimento 
de obrigações, eliminando redundâncias no que se refere a informações de 
pessoas físicas e jurídicas. 

De acordo com a Receita, para o empregador, o eSocial terá como 
vantagem reduzir penalidades e sanções por incorreções e discrepâncias, além 
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da unificação e padronização de obrigações. A Receita aponta, como 
vantagens, a maior garantia de efetivação de direitos trabalhistas e 
previdenciários; maior agilidade para o acesso de benefícios; e maior 
transparência em relação às informações do contrato de trabalhos. 

Para o governo, o eSocial terá como vantagens a ampliação da 
capacidade de fiscalização; a possibilidade de implementar programas sociais 
lastreados em dados mais qualificados; e a possibilidade de usar informações 
com mais qualidade, padronização, consistência, unicidade e validação prévia. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/implantacao-do-
esocial-comeca-em-janeiro-de-2018 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

“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.” 

 

3. Comércio 

Confiança empresarial sobe 1,5 ponto em novembro ante outubro, aponta FGV 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Com melhora da percepção sobre situação atual e das expectativas, ICE retorna ao 
nível de maio de 2014 
 

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) avançou 1,5 ponto em novembro ante 
outubro, para 91,8 pontos, retornando ao nível de maio de 2014, informou nesta 
quinta-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). "Gradualmente a confiança 
empresarial avança e se aproxima de níveis compatíveis com períodos de expansão 
econômica. A aceleração da melhora das percepções sobre a situação atual nos 
últimos meses deu mais consistência à tendência de recuperação da confiança em 
2017. Do lado das expectativas, chama a atenção em novembro o fato de que pela 
primeira vez em três anos há mais empresas prevendo aumentar do que reduzir o total 
de pessoal ocupado nos meses seguintes", avaliou Aloisio Campelo Junior, 
superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV 
(Ibre/FGV), em nota oficial. 

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria 
de Transformação, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os 
pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base 
em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma 
avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica. 

Em novembro, o Índice de Expectativas (IE-E) subiu 1,1 ponto, para 98,5 
pontos, o maior patamar desde dezembro de 2013. Já o Índice da Situação Atual (ISA-
E) aumentou 0,7 ponto, para 86,7 pontos, o nível mais alto desde dezembro de 2014. 

A confiança avançou em dois dos quatro setores no mês. A maior contribuição 
para a alta do ICE em novembro foi dada pela Indústria (1,4 ponto), seguida pelo Setor 
da Construção (0,1 ponto). 

No indicador de ímpeto de contratações pelo setor empresarial, a parcela de 
empresas que preveem aumentar o quadro de pessoal nos três meses seguintes 
(15,2%) superou a das que projetam redução (14,6%). O resultado foi influenciado 
pelo avanço do ímpeto de contratações na indústria. 

A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 4.923 
empresas dos quatro setores entre os dias 1º e 27 de novembro. 

 
http://www.dci.com.br/economia/confianca-empresarial-sobe-1,5-ponto-em-
novembro-ante-outubro,-aponta-fgv-id667219.html 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio Eletrônico 

Eletrodomésticos foi a categoria com a melhor média de descontos na 
Black Friday, aponta estudo da Social Miner 

 
30 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Após meses de expectativa e espera, a Black Friday 2017 chega ao fim. 
A data mais intensa do ano para o varejo se constituiu, mais uma vez, em uma 
grande aposta das marcas no Brasil. Passada a correria da data, é hora de 
avaliar os resultados e olhar para os dados. A Social Miner, plataforma de 
automação de marketing, realizou um estudo exclusivo com o comportamento 
do mercado e dos consumidores durante a data. 

O estudo aponta que apesar do aumento de representatividade do 
mobile no decorrer dos anos, durante a edição 2017 da Black Friday, os 
consumidores optaram por usar o desktop como principal dispositivo para a 
compra de produtos: 74,1%, contra 25,9% de acessos via dispositivos móveis. 

O estudo registrou que o primeiro pico de acessos ocorreu na quinta-
feira (23/11), às 21h, quando muitos e-commerces iniciaram suas 
comunicações. Já às 22h houve o pico de compras que voltou a crescer 
durante a sexta-feira, às 5h, atingindo outros dois picos, um às 13h, e outro às 
21h. O relatório mostra que as visitas caíram durante a sexta-feira, porém as 
conversões se mantiveram elevadas, o que demonstra que o consumidor já 
havia feito suas pesquisas sobre produtos e, por isso, a visita era mais 
qualificada. 

Em relação à variação da taxa de conversão em diversos segmentos, foi 
identificado um aumento médio de 46% durante a Black Friday em relação ao 
dia anterior. O ticket médio apresentou grande variação em relação a Outubro, 
com destaque para alguns setores, como Educação (+17%) e Móveis 
(+11,33%). 

Ao monitorar os preços praticados pelo varejo online entre os dias 17 e 
24/11, o estudo mostra que Eletrodomésticos foi a categoria com a melhor 
média de descontos durante a Black Friday (- 15,28%), seguida por Eletrônicos 
(-11,26%), Cosméticos (-10,38%) e Moda (-10,35%). São Paulo (21,98%), 
Minas Gerais (15,50%) e Rio Grande do Sul (9%) foram os Estados com o 
maior volume em vendas durante a edição desse ano da Black Friday. 

Os dados do estudo foram obtidos por meio da avaliação e do 
monitoramento de mais de 21 milhões de usuários cadastrados e monitorados 
pela Social Miner e dos 230 milhões de registros de comportamento, realizados 
entre 1º de outubro e 24 de novembro de 2017. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/eletrodomesticos-
foi-a-categoria-com-a-melhor-media-de-descontos-na-black-friday-aponta-
estudo-da-social-miner/ 
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5. Emprego 

Rendimento médio de trabalhadores chega a R$ 2.149 no país, diz 
pesquisa 

 
29 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) divulgada hoje (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostra que, em 2016, o rendimento médio mensal real dos 88,9 
milhões de trabalhadores do país, com 14 anos ou mais de idade, resultou em 
uma massa mensal de rendimento (total pago à população ocupada) de 
aproximadamente R$ 191 bilhões e um rendimento médio de R$ 2.149.  

Os homens recebiam, em média, por mês, R$ 2.380, enquanto as 
mulheres recebiam R$ 1.836, o que representa 77,1% do rendimento 
masculino. 

O rendimento médio mensal real das pessoas brancas (R$ 2.810) era 
maior que os rendimentos observados para as pessoas pardas (R$ 1.524) e 
pretas (R$ 1.547). As pessoas brancas apresentaram rendimentos 30,8% 
superiores à média nacional de R$ 2.149, enquanto as pardas e pretas 
receberam rendimentos 29,1% e 28%, respectivamente, inferiores a essa 
média. 

Segundo o IBGE, a população branca corresponde a 46,6% da 
população ocupada e a população parda, 43,4%.  

Em relação à escolaridade, a participação das pessoas com, no mínimo, 
o ensino médio completo foi 56,8% dos ocupados. Entre aqueles que não 
tinham o ensino fundamental completo ou equivalente, a participação foi 27,9% 
dos ocupados. 

As pessoas sem instrução ou que tinham menos de um ano de estudo 
apresentaram o menor rendimento médio (R$ 884). Por outro lado, o 
rendimento das pessoas com ensino fundamental completo foi 57,8% maior, 
chegando a R$ 1.395. Quem tinha ensino superior completo registrou 
rendimento médio aproximadamente três vezes maior que os que tinham 
somente o ensino médio completo e quase seis vezes o daqueles sem 
instrução. 

No ano passado, as pessoas que tinham rendimento proveniente do 
trabalho correspondiam a 42,4% da população residente no Brasil (87,1 
milhões), enquanto 24% (49,3 milhões) tinha alguma remuneração de outras 
fontes (aposentadoria, pensão, aluguel, pensão alimentícia, transferência de 
renda, entre outros). 

A Região Sul apresentou o maior percentual de pessoas com 
rendimento do trabalho (47,1%). A Região Nordeste registrou o menor 
percentual de pessoas com rendimento do trabalho (35,7%) e o maior 
percentual daquelas que recebiam de outras fontes (27,6%). 

Concentração 
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Segundo a Pnad Contínua, em 2016, o 1% dos trabalhadores com os 
maiores rendimentos recebia mensalmente, em média, R$ 27.085, ou 36,3 
vezes mais do que a metade da população com os menores rendimentos, que 
ganhavam, em média, R$ 747. 

A massa de rendimento médio mensal real domiciliar per capita alcançou 
R$ 255,1 bilhões em 2016. A parcela dos 10% com os menores rendimentos 
da população detinha 0,8% do total, enquanto os 10% com os maiores 
rendimentos ficaram com 43,4%. O grupo dos que têm maior rendimento tem 
uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com 
os menores rendimentos (40,8%). 

O rendimento domiciliar per capita é a divisão dos rendimentos 
domiciliares pelo total de moradores. 

No país, o rendimento médio real domiciliar per capita foi R$ 1.242. As 
Regiões Norte e Nordeste apresentaram os menores valores (R$ 772) e a 
região Sudeste o maior, R$ 1.537. 

Da remuneração média mensal domiciliar per capita, 74,8% provêm do 
trabalho e 25,2% vêm de outras fontes, principalmente aposentadoria e pensão 
(18,7%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/rendimento-medio-de-
trabalhadores-chega-r-2149-no-pais-diz-pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/rendimento-medio-de-trabalhadores-chega-r-2149-no-pais-diz-pesquisa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/rendimento-medio-de-trabalhadores-chega-r-2149-no-pais-diz-pesquisa
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Metade dos trabalhadores brasileiros tem renda menor que o salário 
mínimo, aponta IBGE 

 
29 de Novembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Renda abaixo do mínimo é possível entre trabalhadores informais e por conta 
própria; pesquisa revela que 10% da população concentra 43% da soma de 
rendimentos do país. 
 

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) revela que 50% dos trabalhadores brasileiros 
recebem por mês, em média, 15% menos que o salário mínimo. Além disso, o 
rendimento daqueles que ganham mais é 360 vezes maior do que o dos 
trabalhadores que têm renda mais baixa. 

O levantamento foi feito ao longo de 2016 por meio da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). Naquele ano, o salário 
mínimo era de R$ 880. Dos 88,9 milhões de trabalhadores ocupados no ano, 
44,4 milhões recebiam, em média, R$ 747 por mês. 

A lei brasileira prevê um salário mínimo para os trabalhadores com 
carteira assinada. O rendimento abaixo desse valor é possível entre a 
população com emprego informal e os trabalhadores por conta própria, como 
vendedores ambulantes e donos de pequenos negócios. 

Do total de trabalhadores, 4,4 milhões (5%) recebiam, em média, apenas 
R$ 73 mensais. Já 889 mil (1%) recebiam, em média, R$ 27 mil. “Isso significa 
que aqueles com maiores rendimentos recebiam 360 vezes mais que os com 
menores rendimentos”, enfatizou a pesquisadora. 

A soma dos rendimentos recebidos por todos os brasileiros em 2016 foi 
de R$ 255 bilhões por mês, em média. Desse valor, 43,4% estava concentrado 
nas mãos de 10% da população do país. Já a parcela dos 10% das pessoas 
com os menores rendimentos detinha apenas 0,8% da massa. 

A análise regional mostrou que a Região Sudeste concentrou R$ 132,7 
bilhões da massa de rendimento do país, superior à soma das demais regiões. 
As regiões Sul (R$ 43,5 bilhões) e Nordeste (R$ 43,8 bilhões) produziram cerca 
de 1/3 da massa de rendimentos do Sudeste. Já as regiões Centro-Oeste (R$ 
21,8 bilhões) e Norte (R$ 13,4 bilhões) produziram, respectivamente, 16,4% e 
10,1% do Sudeste. 

"É claro que tem de ser maior porque é no Sudeste onde está 
concentrada a maior parcela da população, 42%, do país”, destacou Cimar 
Azeredo, Coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 

Segundo Azeredo, 44% dos “outros rendimentos” pagos no país estão 
concentrados no Nordeste. “Isso mostra o peso e a importância dos programas 
de transferência de renda para aquela população”. 

“Aí a gente vê o tamanho da desigualdade econômica no país”, enfatizou 
Maria Lúcia. 

Renda domiciliar per capita 
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O rendimento médio real domiciliar per capita foi de R$ 1,2 mil por mês 
em 2016. Nas regiões Norte e Nordeste, a média foi de R$ 772. A maior média 
foi observada no Sudeste, com R$ 1,5 mil. 

Com isso, o índice de Gini, que calcula o nível de desigualdade de renda 
em um país, do rendimento domiciliar per capita para o Brasil naquele ano foi 
estimado em 0,549. O Sul do país apresentou o menor índice, de 0,473, e o 
Sudeste o maior, de 0,535. O índice de Gini vai de 0 (perfeita igualdade) a 1 
(desigualdade máxima). 

Para a gerente da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, o levantamento enfatiza 
a necessidade de o Brasil combater as desigualdades sociais e econômicas a 
fim de alavancar seu desenvolvimento. 

Fontes de rendimento 
Dos 205,5 milhões de habitantes no Brasil, 124,4 milhões (60,5%) 

possuíam algum tipo de renda em 2016, segundo o IBGE. A maior parcela do 
rendimento da população provém da remuneração pelo trabalho, conforme a 
pesquisa. 

Segundo o levantamento, 42,4% da população possuía rendimento de 
trabalho, ao passo que 24% possuía algum rendimento proveniente de outras 
fontes, como aposentadoria e benefícios sociais. 

O IBGE destacou que havia diferenças significativas entre as regiões em 
relação à fonte de rendimento da população. No Sul, por exemplo, 47,1% das 
pessoas com renda a obtinham por meio do trabalho. Já o Nordeste 
concentrava o maior percentual de pessoas que recebiam rendimento de 
outras fontes. 

Dentre os rendimentos distintos da remuneração pelo trabalho, 
aposentadorias e pensões se destacaram como a principal fonte. Da população 
com renda, 13,9% recebia aposentadoria ou pensão; 2,4% recebia pensão 
alimentícia, mesada ou doação; 1,8% tinha renda de aluguel; e 7,7% recebia 
algum tipo de rendimento de outras fontes, como rendimentos de poupança, 
seguro-desemprego e dos programas de transferência de renda do governo, 
como o Bolsa Família, por exemplo. 

Considerando apenas o Bolsa Família, o IBGE constatou que 14,3% dos 
domicílios do país têm essa fonte de renda. No Nordeste, este percentual salta 
para 29,3% dos domicílios e no Norte para 27,2%. O menor percentual foi 
observado no Sul (5,4%), seguido pelo Sudeste (6,9%) e Centro-Oeste (9,4%). 

Já o Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme apontou a 
pesquisa, estava presente na renda de 3,4% dos domicílios brasileiros. 
Nordeste e Norte são as regiões com maior percentual deste benefício – 
respectivamente 5,4% e 5,3% - seguidas pelo Centro-Oeste (3,6%), Sudeste 
(2,3%) e Sul (2,1%). 

Cimar Azeredo enfatizou que o rendimento médio domiciliar per capita 
dos domicílios onde havia pagamento de Bolsa Família foi de R$ 331, 
enquanto nos domicílios onde nenhum morador o recebia foi de R$ 1.446. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/metade-dos-trabalhadores-brasileiros-
tem-renda-menor-que-o-salario-minimo-aponta-ibge.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Curtas 

Investimento de até R$ 40 milhões impulsiona incubadoras de tecnologia 

 
29 de Novembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

BNDES autorizou a liberação de recursos para financiar projetos de start-ups 
do setor pelo País 
 

O setor de tecnologia vai ganhar novo reforço de investimentos públicos. 
Ao todo, o BNDESPar, que faz parte do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), vai oferecer fundo com cotas de até R$ 40 
milhões para empresas incubadoras do setor. 

O Fundo de Investimento em Participações Inova Empresa (Primatec) é 
pioneiro em investimentos nessa área junto às incubadoras de start-ups. 
Setores como energia, economia criativa e sustentabilidade são prioritários 
entre os projetos. 

A partir da liberação dos financiamentos, essas empresas firmam o 
compromisso de entregar produtos e serviços inovadores. Os investimentos 
serão direcionados a 16 parques tecnológicos dos quais as incubadoras fazem 
parte e dão suporte às criações. 
 

Voltar ao índice 
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


