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1. MDIC 

“Sala de Inovação” estimulará instalação de centros de pesquisa e 
desenvolvimento no Brasil 

 
20 de Dezembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Com a iniciativa, investidor estrangeiro poderá obter num só local todas as 
informações necessárias para criar um centro ou projeto de P&D no país 
 

A partir de hoje será mais fácil para investidores instalarem centros de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) no Brasil. Foi publicado no Diário 
Oficial da União o decreto 9.243/17, que cria a Sala de Inovação, iniciativa do 
governo para coordenar as ações de atração de centros e projetos de PD&I de 
grandes empresas para o Brasil. 

Uma das principais funções da Sala de Inovação será reunir, num só 
local, a Apex-Brasil, as informações sobre modelos, instrumentos e incentivos 
necessários para criar um centro de pesquisa e desenvolvimento no país. O 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) integra a 
coordenação da Sala de Inovação. 

Como destacou o ministro Marcos Pereira, trata-se de um importante 
instrumento para fomentar a inovação no Brasil. “Muitas vezes, as empresas 
precisam realizar reuniões com diversos órgãos governamentais até decidirem 
pelo investimento, processo que pode levar muitos meses. A Sala de Inovação 
agilizará esse processo”, disse.  

Os instrumentos e políticas públicas de estímulo aos investimentos em 
PD&I, como isenção fiscal, financiamentos e subvenções, são 
operacionalizados por diferentes órgãos governamentais de nível federal, 
estadual e municipal, o que, muitas vezes, gera duplicidade de informações. A 
Sala de Inovação prevê maior articulação, tornando mais fácil para o investidor 
optar pelos mecanismos de incentivo que melhor se encaixam ao seu projeto. 

Competitividade 
A atração de centros e projetos de PD&I é um importante fator de 

aumento da competitividade do Brasil, uma vez que amplia competências 
tecnológicas, permite a formação de talentos locais, gera empregos de alta 
qualificação, aumenta o valor agregado das exportações e a aplicabilidade da 
pesquisa acadêmica na produção industrial, ao estreitar laços de cooperação 
entre universidades e empresas. 

A diretora de Inovação da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 
Gianna Sagazio, avalia que a Sala de Inovação dará agilidade para a tomada 
de decisão das empresas e lembra que sua plena operação é um dos pleitos 
da agenda Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). "A Sala de Inovação 
representa um avanço na estratégia brasileira de atração e retenção de centros 
de PD&I. Desburocratizar esse processo é muito importante para o 
ecossistema de inovação do país", afirmou. Também participam da Sala de 
Inovação os ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
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(MCTIC) e das Relações Exteriores (MRE), Apex Brasil, BNDES, Finep e 
CNPq. 

Coordenação 
Por meio do decreto 9.243/17, foi criado um Comitê Gestor da Sala de 

Inovação, cuja Secretaria Executiva será alternada entre MDIC e MCTIC a 
cada dois anos. O colegiado será composto por representantes dos dois 
ministérios, além de representantes do MRE, Apex Brasil, BNDES, CNPq e 
Finep. 

Também foi instituído um Conselho Consultivo com representantes do 
setor produtivo, de entidades de classe e entidades privadas sem fim lucrativo. 
Esse segundo colegiado será responsável por formular recomendações ao 
Comitê Gestor. 

A Sala de Inovação reforça, ainda, o papel da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) como ponto focal para 
o atendimento e prestação de assessoria a empresas interessadas em realizar 
investimento em PD&I no país. Esse trabalho continuará a ser realizado por 
meio do programa Innovate In Brasil. A agência coordenará, em conjunto com 
as outras entidades participantes da Sala de Inovação, os anúncios de 
investimento estrangeiro em PD&I no Brasil. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2982 
 

Voltar ao índice  
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2. Crédito e Financiamento 

Demanda do consumidor por crédito aumenta com cenário mais favorável 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Liberação de R$ 6,5 bilhões dos depósitos compulsórios retidos no Banco 
Central pode incentivar instituições financeiras a conceder mais linhas de 
financiamento neste momento de Selic baixa 
 

O cenário mais favorável para a recuperação da atividade econômica já 
estimula a demanda dos consumidores por mais crédito. No entanto, os bancos 
ainda seguem restritivos nas concessões de empréstimos para empresas. 

De acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC, o Serviço Central 
de Proteção ao Crédito, o indicador de demanda por crédito do consumidor 
cresceu 5,1% em novembro, expurgados os efeitos sazonais. 

“Isso é um reflexo de alguma melhora do mercado de trabalho, um 
milhão de pessoas foram contratadas, e também houve um aumento da renda 
real das famílias com a inflação mais controlada”, identificou o economista da 
Boa Vista, Yan Cattani. 

Na comparação com novembro do ano passado, a demanda do 
consumidor por crédito apresentou crescimento de 3,9%, enquanto nos valores 
acumulados em 12 meses (dezembro de 2016 até novembro de 2017 frente 
aos 12 meses antecedentes) houve desaceleração da queda (aumento de 1,3 
ponto percentual frente ao resultado de outubro), atingindo uma retração de 
1,4%. 

Cattani contou que o avanço do indicador foi puxado pelo crédito não-
financeiro, cujo crescimento foi de 1% na comparação de 12 meses fechados 
em novembro. “Isso não era visto desde dezembro de 2013”, disse o 
economista. 

Ao mesmo tempo, nessa mesma comparação de 12 meses, nota-se 
uma retração de 4,6% na demanda do consumidor por crédito financeiro. 
“Temos uma perspectiva mais otimista para o crédito. A inadimplência está 
mais estável, praticamente caindo, e o consumidor conseguiu se comportar 
durante a crise”, afirmou Cattani. 

Na prática, o economista espera para os próximos meses uma retomada 
mais consistente do indicador, que poderá atingir níveis positivos até o primeiro 
trimestre de 2018. “O crédito para consumo crescerá”, aponta Yan Cattani. 

O diretor executivo de estudos e pesquisas da Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José 
Ribeiro de Oliveira, avalia que essa pequena melhora no crédito para consumo 
ainda não retomou os patamares registrados em 2013. “O custo do crédito 
ainda está muito elevado, mas haverá queda dos juros [ao consumidor] daqui 
para frente”, prevê Oliveira. 

Ele considera que a recente liberação de R$ 6,5 bilhões de depósitos 
compulsórios retidos no Banco Central poderá incentivar a retomada dos 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

empréstimos. “Com a Selic baixa [7% ao ano] e com perspectiva de queda, os 
bancos, talvez, pensem em rentabilizar melhor esses recursos”, afirma. 

Em outras palavras, os bancos terão a possibilidade de escolher entre 
deixar esse volume de R$ 6,5 bilhões aplicado a uma taxa baixa (Selic), ou a 
buscar um retorno melhor concedendo empréstimos. 

Pessoa jurídica 
No entanto, Oliveira lembra que os bancos ainda estão muito restritivos 

na concessão de financiamentos às empresas. “Existe retração no crédito para 
pessoa jurídica. Os bancos só estão liberando linhas com garantias 
[antecipação de recebíveis]”, argumentou. 

Já Yan Cattani pondera que a Boa Vista identificou que mais 90% dos 
trabalhadores estão utilizando o pagamento do 13º salário e da liberação de 
saldos do Programa de Integração Social (PIS) para pagar dívidas. “Esse 
dinheiro está entrando para o caixa das empresas e será importante para a 
queda futura da inadimplência das pessoas jurídicas”, diz o economista. 

Em outro estudo divulgado ontem pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em conjunto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), constatou-se que os micro e pequenos empresários (MPEs) seguem 
reticentes para contratar crédito e em investir em seus negócios. 

Os dados mostram que apenas 7% desses empresários têm a intenção 
de contratar crédito pelos próximos três meses. Os que não pretendem tomar 
recursos emprestados somam 85% da amostra, ao passo que 5% estão 
indecisos. No último mês de novembro, o indicador de demanda por crédito 
registrou apenas 12,9 pontos e ficou praticamente estável na comparação com 
outubro, quando registrara 13 pontos. Na comparação anual houve uma ligeira 
queda, uma vez que o índice se encontrava em 13,5 pontos em novembro de 
2015 e em 13,6 pontos em novembro de 2016. 

Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o 
baixo apetite ao crédito é justificado pela conjuntura econômica e pela falta de 
conhecimento das possibilidades que o crédito oferece. “Mesmo com a queda 
da taxa Selic, os juros para as empresas e consumidores ainda se mantêm 
elevados. Além disso, o cenário econômico ainda não inspira otimismo aos 
pequenos empresários”, disse. 
 
http://www.dci.com.br/financas/demanda-do-consumidor-por-cr%C3%A9dito-
aumenta-com-cen%C3%A1rio-mais-favor%C3%A1vel-1.603789 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio - Varejo 

Varejo registra crescimento de 2,3% em novembro 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

A receita de vendas do comércio varejista brasileiro registrou alta de 
2,3% em novembro de 2017 em comparação com o mesmo período do ano 
passado, após descontada a inflação aplicada aos setores do varejo ampliado, 
segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado nesta sexta-feira 
(15). 

"O ICVA vem evidenciando uma melhora no desempenho do varejo 
brasileiro. Já estamos no quarto mês consecutivo de crescimento, com cada 
vez menos setores e regiões apresentando retração", comenta Gabriel 
Mariotto, gerente da área de inteligência da Cielo. 

Vale ressaltar que o desempenho do mês de novembro de 2017 ainda 
foi levemente prejudicado pelo calendário, por conta da distribuição dos 
feriados em dias de semana diferentes de 2016. Ajustados estes efeitos, o 
índice apontaria uma alta de 2,6%, uma aceleração em relação a outubro na 
mesma base de comparação (0,7%). 

Em termos nominais, o ICVA apresentou alta de 3,0% em novembro 
sobre um ano antes. Descontados os efeitos de calendário, o índice nominal 
aponta também uma aceleração na passagem de outubro para novembro: de 
1,6% para 3,3%. 

BLACK FRIDAY 
A Black Friday vem se consolidando no Brasil, a cada ano, como a data 

comemorativa que mais cresce em faturamento, na comparação com o ano 
anterior. As vendas realizadas na sexta-feira de descontos (24/11) 
apresentaram crescimento de 11,9% em relação à edição de 2016. 

Considerando o período entre quinta-feira (23/11) e domingo (26/11), o 
ICVA nominal registrou crescimento de 8,8% na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Já no E-commerce a performance foi ainda maior, 
com crescimento nominal de 20,8%. 

"Estes resultados da Black Friday contribuíram para alavancar o ICVA de 
Novembro", comenta Mariotto. 

INFLAÇÃO 
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado em novembro 

pelo IBGE registrou alta de 2,80% no acumulado dos últimos 12 meses, 
enquanto outubro havia registrado 2,70%. Esse resultado, assim como 
aconteceu no mês passado, foi impulsionado pelos preços dos itens do setor 
de Habitação – que não impactam diretamente o comércio varejista. 

Assim, ponderando o IPCA pelos setores e pesos do varejo ampliado, a 
inflação ficou em 0,7%, uma leve desaceleração em relação a outubro (0,9%). 

SETORES 
Os setores que ainda apresentam retração em relação ao mesmo mês 

do ano passado já foram minoria em novembro. 
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O grande destaque positivo de novembro foi o setor de Móveis, Eletro e 

Lojas de Departamento, que teve alta expressiva e acelerou em relação a 
outubro. Este resultado foi bastante influenciado pela Black Friday, já que a 
data tradicionalmente impulsiona vendas de artigos destes setores. 

O grupo de setores que comercializam Bens Não Duráveis mostrou de 
um lado Supermercados e Hipermercados se recuperando bem após um início 
de ano com desaceleração, e por outro Postos de Combustíveis, que continua 
com retração, desde o início do ano. 

Por fim, o setor de Serviços acelerou na comparação com o mês 
passado, com destaque positivo para Alimentação - Bares e Restaurantes e 
Turismo e Transportes. 

REGIÕES 
Em novembro, apenas a região Centro-Oeste registrou desaceleração 

no varejo, medida pelo ICVA deflacionado, de 0,5% em outubro para 0,2% em 
novembro. 

O varejo ampliado no Sul e Norte teve alta de 5,0% e 4,9% no período, 
respectivamente. Já o Nordeste e Sudeste tiveram crescimento de 4,0% e 
1,9%. 

Pelo ICVA nominal, que não considera o desconto da inflação, o 
destaque foi para a região Sul que registrou alta de 5,6%. As regiões Nordeste, 
Norte, Sudeste e Centro-Oeste registraram altas de 4,6%, 4,3%, 2,3% e 1,5%, 
respectivamente, neste indicador. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/6353/varejo-registra-crescimento-de-23-
em-novembro 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.varejista.com.br/noticias/6353/varejo-registra-crescimento-de-23-em-novembro
http://www.varejista.com.br/noticias/6353/varejo-registra-crescimento-de-23-em-novembro
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4. Serviços 

Gastos com saúde crescem mesmo em meio à crise e atingem 9,1% do PIB 

 
20 de Dezembro  de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O consumo final de bens e serviços de saúde no Brasil cresceu em 2015, um 
dos piores anos da crise econômica, e atingiu R$ 546 bilhões, o equivalente a 9,1% do 
Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país naquele 
ano). Desse total, R$ 231 bilhões (3,9% do PIB) corresponderam a despesas de 
consumo do governo e R$ 315 bilhões (5,2% do PIB), a despesas de famílias e 
instituições sem fins de lucro a serviço das famílias. 

Os dados fazem parte da Conta-Satélite de Saúde Brasil 2010-2015, que o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga hoje (20), com 
informações sobre produção, consumo final e comércio exterior de bens e serviços 
relacionados à saúde, bem como informações sobre trabalho e renda nas atividades 
que geram esses produtos. 

Embora os gastos das famílias com saúde tenham sido superiores ao do 
governo, pouco menos de 50 milhões de pessoas têm plano de saúde no país – o 
equivalente a um quarto da população. 

A situação vem se repetindo nos últimos anos, segundo um dos responsáveis 
pela pesquisa, Ricardo de Morais. “Quando a gente junta os gastos com 
medicamentos com os relativos aos serviços, as famílias continuam gastando mais do 
que o governo. Se levássemos em conta somente os gastos com serviços de saúde, 
os do governo seriam maiores, mas como as famílias têm gastos bastantes razoáveis 
com a compra de medicamentos, os gastos das famílias são maiores do que os do 
governo”, afirma o pesquisador. 

Participação da saúde na economia do país 
Uma das constatações do IBGE, a partir da pesquisa, é de que a participação 

das atividades de saúde na renda gerada no país (em valor adicionado) aumentou em 
todos os anos da série e saltou de 6,1% do PIB em 2010 para 7,3% em 2015. Este 
aumento se deu em todos os anos. 

A participação dos serviços no consumo de saúde aumentou em todos os 
anos, passando de 75,9% para 79,2%, entre 2010 e 2015. Já em relação aos bens, a 
participação dos medicamentos caiu de 22,4% para 19%. 

Em 2014, o volume de bens e serviços de saúde consumido por famílias e 
instituições sem fins lucrativos aumentou 4,3%, em linha com o crescimento de 4,5% 
do consumo do governo. 

No mesmo período, os preços dos bens e serviços de saúde subiram mais do 
que a média dos preços da economia – foi um aumento de 0,5 ponto percentual, ao 
passar de 8,2% para 8,7% do PIB. “Esse aumento de participação é explicado tanto 
pelo aumento do volume do consumo desses bens e serviços quanto pelo aumento de 
seus preços”, diz Morais. 

Despesa per capita com saúde 
Os dados da Conta Satélite de Saúde 2010-2015 indicam que a despesa per 

capita com o consumo de bens e serviços de saúde, em 2015, foi de R$ 1.538,79 para 
famílias e instituições sem fins de lucro a serviço das famílias e de R$ 1.131,94 para o 
governo. 

O levantamento do IBGE constatou que as despesas com consumo de bens e 
serviços de saúde oscilaram entre 18,5% e 19,6% do total do consumo do governo, 
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entre 2010 e 2015. Já no caso das famílias, as despesas com consumo de bens e 
serviços de saúde passaram de 7,3% do total de seu consumo final, em 2010, para 
8,2%, em 2015. 

O consumo de bens e serviços de saúde cresceu em todos os anos da série, 
fechando 2015 com crescimento em volume – descontando as variações de preços – 
de 0,5% para o governo e de 1,6% para as famílias, em relação ao ano anterior. 

O ponto fora da curva ocorreu em 2012, quando o aumento no consumo de 
bens e serviços de saúde foi o menor da série. Nesse ano, o crescimento foi menor 
que o da população, o que levou a uma variação per capita negativa de 0,1%. 

Subsídio de medicamentos chega a R$ 2,8 bilhões 
Os subsídios do governo à população relativos ao programa Aqui Tem 

Farmácia Popular – que transfere recursos a farmácias populares para pagar 
medicamentos adquiridos pelas famílias – deram um salto nos últimos anos, passando 
de R$ 238 milhões para R$ 2,8 bilhões, entre 2010 e 2015. 

Entre os dados de consumo do governo, na parte de despesas são o que mais 
chama a atenção. São transferências que são na forma de subsídios: o farmácia 
popular passou de R$ 238 milhões em 2010 para R$ 2,8 bilhões em 2015, ressaltou 
Ricardo de Morais. 

Ele lembrou que de Recursos e Usos, no “apêndice” desta publicação, esses 
recursos são tratados como “subsídio ao consumo de medicamentos pelas famílias”. 
“O Farmácia Popular é um programa do governo que desde a sua implantação vem 
crescendo muito rápido. É um programa bastante divulgado, daí esses números”, 
justifica. 

Valor adicionado e ocupações 
Na participação das atividades de saúde na renda gerada no país (valor 

adicionado), que foi de 7,3% em 2015, a atividade de maior peso ao longo da série foi 
a saúde privada, cuja participação no PIB foi a que mais cresceu, passando de 2,1% 
do valor adicionado, em 2010, para 2,8% (ou R$ 144,4 bilhões) em 2015. 

Para o pesquisador do IBGE, estes dados mostram que os serviços de saúde, 
a produção de remédios e os gastos com hospitais e clínicas não são só despesas. 
“Eles também geram renda na economia: há pessoas trabalhando e produzindo e 
estas atividades também ganharam participação na economia e tiveram crescimento 
melhor e maior do que a média do país nesses anos, com crescimento dos postos de 
trabalho – inclusive em 2015, ano mais agudo da crise econômica. “Eles passaram 
melhor nestes tempos de crise do que as atividades não da área de saúde e tiveram 
crescimento”, avaliou Morais. 

O número de ocupações em atividades relacionadas à saúde teve um aumento 
de 1,3 milhão de postos entre 2010 e 2015, chegando a 6,5 milhões. “Isso, entretanto, 
não corresponde ao número de pessoas ocupadas, uma vez que um indivíduo pode 
ocupar mais de um posto de trabalho”, ressalta o IBGE. 

Com o crescimento dos postos de trabalho acima da média da economia, as 
atividades relacionadas à saúde ampliaram a participação no total de postos de 
trabalho, passando de 5,3% das ocupações em 2010 para 6,4% em 2015. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/gastos-com-saude-
crescem-mesmo-em-meio-crise-e-atingem-91-do-pib 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Serviços auxiliares esperam queda de 3% em 2017 e recuperação em 2018 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Depois de uma melhora no desempenho da aviação civil no segundo semestre, 
o ano de 2018 já deve ser um ponto de inflexão para as Esatas. A projeção é 
de crescer 4% no acumulado do ano 
 

Dependente da retomada da aviação civil brasileira, o desempenho das 
empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, as chamadas Esatas, 
devem fechar o ano com queda de 3% neste ano. 

“Houve muito desconto e muitas empresas trabalhando no limite”, 
explica o diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de 
Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (Abesata), Ricardo Aparecido Miguel. 

De acordo com ele, além da redução no número de frequências de voos, 
questões como descontos agressivos, inadimplência e aumento de custos 
também prejudicaram o desempenho das companhias. “Às vezes os clientes 
demoram 90 dias para fazer o pagamento e não suportamos isso”, diz. 

Na opinião do CEO da Dnata Brasil do Grupo Emirates, Ricardo 
Morrison, uma questão que pode ajudar nos resultados do setor é a adoção de 
medidas da nova legislação trabalhista, como a flexibilização na jornada de 
trabalho. O problema da aplicação da medida, para ele, é a insegurança 
jurídica. Por isso, para conseguir absorver este benefício a empresa deve 
aguardar a adoção das mudanças em convenção coletiva e a reação do 
judiciário frente nos próximos casos. 

Já uma questão que pode prejudicar o setor é a possibilidade de 
reoneração da folha de pagamento em 2018. “O setor é de mão de obra 
intensiva e já tem margens apertadas. Se isso ocorrer o valor será repassado 
para as aéreas e consequentemente aos consumidores”, diz. Segundo com 
ele, o custo com mão de obra gira em torno de 80% e 82% das vendas líquidas 
da empresa. 

Sem solução 
Outro gargalo citado por Ricardo Miguel da Abesata é a administração 

dos aeroportos concedidos. De acordo com ele, com a entrada de 
administradores aeroportuários estrangeiros em alguns aeroportos, um 
problema recorrente é a mudança de regras operacionais e cobrança de taxas 
e áreas aeroportuárias. “Eles trazem modelos de seus países e não se 
adaptam ao nosso. Existe uma urgência por padronização de procedimentos”, 
diz. 

Um problema citado por ele é o que ocorre no Aeroporto de Viracopos 
em Campinas (SP). De acordo com Miguel, quatro taxas adicionais começaram 
a ser cobradas em setembro de 2016, sendo elas paletização de cargas, 
permanência de equipamento de apoio operacional por hora/equipamento, 
inspeção de segurança raio-X e inspeção de segurança por passagem. 
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“Estamos pagando em juízo, mas é um impasse porque o dinheiro uma hora 
acaba”, coloca Miguel apontando para a urgência de uma solução para esta 
questão. Ele estima que o depósito chegue a cerca de R$ 7 milhões. 

A Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A. afirmou em 
comunicado que “os preços implementados no final de 2016 para a utilização 
de equipamentos e espaços do terminal de cargas pela Esatas, foram fixados 
para ressarcir os investimentos do aeroporto com a infraestrutura disponível 
para a exploração comercial. Importante ressaltar que o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), após avaliar as referidas 
cobranças, considerou que não houve irregularidades e ratificou que elas estão 
contempladas no contrato de concessão”. 

Retomada 
Para 2018, a Abesata espera alta de 4%, mas a recuperação do volume 

de serviços pré-crise ficará apenas para 2019, acredita Morrison, da Dnata. 
“Cerca de 90 aeronaves foram devolvidas pelas empresas nacionais. Isso é o 
equivalente a uma companhia aérea. A recuperação iniciou, mas será um 
processo”, destaca. Segundo ele, a Dnata Brasil teve alta de 5% da receita 
neste ano e a expectativa para 2018 é atingir entre 5,5% e 6%. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/servi%C3%A7os-auxiliares-esperam-queda-de-
3-em-2017-e-recupera%C3%A7%C3%A3o-em-2018-1.603820 
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Demanda por transporte aéreo no País deve triplicar em 20 anos 

 
20 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Segundo relatório da Secretaria Nacional de Aviação Civil, setor no Brasil pode 
atingir mais de 700 milhões de passageiros 
 

A aviação civil brasileira deve movimentar 201,3 milhões de passageiros 
em 2017, um aumento de mais de 2% em relação ao ano anterior. A previsão é 
do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 

Segundo o relatório Projeções de Demanda para os Aeroportos 
Brasileiros 2017-2037, feito pela Secretaria Nacional de Aviação Civil em 
parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a expectativa 
é que a demanda por transporte aéreo no País mais que triplique em 20 anos, 
atingindo mais de 700 milhões de passageiros nos aeroportos brasileiros. 

O secretário nacional de Aviação Civil, Dario Lopes, observa que o 
histórico recente da aviação aponta que nos últimos 10 anos a demanda 
cresceu 88% e as estimativas mais modestas indicam um crescimento menos 
acelerado para a aviação civil. 

“Para atingirmos patamares como Estados Unidos e Austrália, 
precisamos de políticas de estado eficientes voltadas para o setor aéreo, o que 
envolve avanços regulatórios, investimento em infraestrutura e medidas que 
precisam de aprovação do Congresso Nacional”, analisou. 

Segundo Lopes, a projeção conservadora mostra que a movimentação 
dos aeroportos regionais tende a crescer mais que nos aeroportos sistêmicos, 
que atendem às capitais dos estados. O crescimento acumulado até 2037 deve 
ser de 104% nos aeroportos regionais e 87% nos aeroportos de capitais. No 
entanto, os aeroportos sistêmicos terão a representatividade de 90,7% de 
movimento de passageiros no País. 

Além disso, o número de viagens per capita – número de viagens por 
transporte aéreo em relação à população – deve variar de 0,54 (2017) para 
0,97 (2037) na estimativa conservadora; e para 1,69 (2037) na otimista. Com 
isso, chegaremos ao patamar de países como Japão (0,93) e Portugal (1,27). 
Estados Unidos e Austrália têm 2,55 e 3,01 viagens per capita, 
respectivamente. 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/12/demanda-por-transporte-aereo-
no-pais-deve-triplicar-em-20-anos 
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6. Serviços – Transporte Rodoviário 

União Europeia endurece regulação do serviço do Uber 

 
20 de Dezembro de 2017 

Fonte: El País 
 
Tribunal da UE decide que empresa é um serviço de transporte e não uma 
plataforma digital colaborativa e impede que seja operado por motoristas 
particulares 
 

O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que o Uber é uma 
empresa de transporte e não uma plataforma digital de intermediação entre 
passageiros, e por isso é obrigada a trabalhar com licença — semelhante a de 
um motorista de táxi no Brasil — e não poderá ser operada por motoristas 
particulares. 

Trata-se de uma sentença crucial, porque descarta o modelo original do 
Uber, que consiste em que motoristas privados operem o serviço de transporte 
urbano com seus próprios veículos por meio de um aplicativo, no âmbito da 
chamada economia colaborativa, na qual uma empresa atua fazendo a 
intermediação digital. A sentença abre a possibilidade de se aplicar o mesmo 
critério a outras plataformas da economia colaborativa, como Deliveroo 
(entrega de comida em domicílio) e Airbnb (hospedagem turística), apesar de a 
Comissão Europeia ter avisado que será preciso estudar caso a caso. 

A sentença não muda a situação atual na Espanha, onde o Uber opera 
sob a licença de veículos de aluguel com condutor (VTC), assim como outras 
empresas como Cabify, mas representa um apoio à tese dos taxistas que 
conseguiram exatamente a proibição cautelar do serviço UberPop em 2014. 

Postura do Uber e dos taxistas 
O Uber recebeu a sentença afirmando que “não muda nada a operação 

na maioria dos países da UE”, onde já operam com licença, escondendo que, 
como no caso espanhol, a plataforma só lançou seu serviço com licença VTC 
quando os tribunais paralisaram seu serviço UberPop. 

“No entanto, ainda há milhões de europeus que não podem usar apps 
como o nosso. Como disse recentemente nosso novo presidente, convém 
regulamentar serviços como o Uber e por isso continuaremos o diálogo com 
países e cidades em toda a Europa”, afirmou um porta-voz da empresa. 

Os taxistas, por sua vez, receberam a decisão do TSJE como uma 
vitória. Para a Federação Espanhola do Táxi (Fedetaxi), a principal associação 
do setor, a sentença demonstra que a atividade do Uber era concorrência 
desleal, e pediu às autoridades das comunidades autônomas que abram 
procedimentos sancionadores por sua atividade desde a entrada da plataforma 
na Espanha até a atualidade. 

A decisão do TSJE é categórica ao determinar que o Uber “está 
indissociavelmente vinculado a um serviço de transporte e, portanto, deve se 
qualificar de serviço no âmbito dos transportes”. “Um serviço desse tipo está 
excluído do âmbito da aplicação da livre prestação de serviços em geral, assim 
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como do âmbito de aplicação das normas relativas aos serviços no mercado 
interno e das normas sobre o comércio eletrônico”, afirma o Tribunal de 
Luxemburgo. 

Em seguida, estabelece que os Estados membros que, “no estado atual 
do Direito da União”, regulamentem “as condições de prestação desses 
serviços, sempre que se repetem as normas gerais do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia”. 

A sentença desmonta um a um os argumentos do Uber ao destacar que 
o serviço prestado pela empresa não se limita a, mediante um aplicativo para 
smartphones, colocar em contato um condutor não profissional que utiliza seu 
próprio veículo com uma pessoa que deseja realizar um deslocamento urbano, 
“mas sim cria ao mesmo tempo uma oferta de serviços de transporte urbano, 
que torna acessível concretamente mediante ferramentas tecnológicas e cujo 
funcionamento geral organiza a favor de pessoas que desejem recorrer a essa 
oferta para realizar um deslocamento urbano”. 

A decisão judicial ressalta que o aplicativo do Uber é indispensável tanto 
para os condutores como para os passageiros particulares e que o Uber exerce 
uma influência decisiva sobre as condições de prestação de serviços efetuada 
por esses condutores. Por conseguinte, estima que deve se considerar que 
esse serviço de intermediação faz parte de um serviço global cujo elemento 
principal é o transporte e, por isso, não responde à classificação de “serviço da 
sociedade da informação”, mas sim à de “serviço no âmbito dos transportes”. 
 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/20/economia/1513755526_225314.html 
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Intenção de consumo das famílias cresce em dezembro, diz pesquisa 

 
20 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 
A pesquisa Intenção de Consumo das Famílias (ICF) mostrou alta de 1,9% em 

dezembro, em relação a novembro, divulgou hoje (20) a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na comparação com o mesmo mês do 
ano passado, o crescimento chega a 7,2%, mas não foi suficiente para significar uma 
percepção positiva em relação à situação atual. 

O indicador de dezembro chegou a 81,7, o melhor índice mensal desde 2015. 
Segundo os parâmetros da pesquisa, qualquer valor abaixo de 100 pontos reflete 
insatisfação das famílias em relação ao cenário atual. 

Na avaliação da CNC, contribuem para a recuperação do índice de confiança a 
trajetória da inflação, o leve recuo no custo do crédito e o aumento da massa salarial, 
o que tem proporcionado um comprometimento menor do orçamento familiar e 
liberando recursos para o consumo. 

As famílias com renda acima de dez salários mínimos apresentaram uma 
recuperação mais acelerada no indicador, com alta de 2,8% e 95,3 pontos, enquanto 
as famílias com renda inferior a dez salários mínimos tiveram melhora de 1,6% no 
indicador, chegando a 79 pontos. 

Enquanto as famílias da Região Nordeste tiveram a maior alta no indicador, de 
3,2%, as da Região Sul registraram queda de 2,9% em relação a novembro. 

A percepção das famílias em relação ao emprego atual melhorou 0,6% na 
comparação com novembro e teve um crescimento de 2,7% quando levado em conta 
o patamar de dezembro do ano passado. O componente emprego atual é o único 
entre os medidos pela pesquisa que se encontra acima dos 100 pontos, com 109,5, 
indicando uma avaliação positiva. 

Os indicadores com menor resultado são o de nível de consumo atual, com 
57,5 pontos, e o de momento para duráveis, com 59 pontos. 

Expectativas 
A pesquisa mostra que as perspectivas dos consumidores em relação ao 

mercado de trabalho aumentaram 1,4% na comparação com novembro, mas caíram 
2,8% em relação a dezembro do ano passado. Ao contrário da percepção sobre o 
emprego atual, o indicador que mede a perspectiva profissional está abaixo dos 100 
pontos, apontando insatisfação. 

Já no índice que diz respeito ao consumo em si, houve melhora de 3,4% frente 
ao mês imediatamente anterior novembro e de 21,3% diante do mesmo mês do ano 
passado. A perspectiva de consumo está em 80,2 pontos. 

As conclusões da pesquisa se baseiam nas respostas a 18 mil questionários, 
realizados em todas as unidades da federação. Com as informações a CNC avalia o 
potencial das vendas do comércio. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/intencao-de-consumo-das-
familias-cresce-em-dezembro-diz-pesquisa 
 

Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  17 

“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.” 

 

8. Comércio Eletrônico 

Correios e Azul vão criar empresa para transporte de produtos de e-
commerce 

 
20 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

Os Correios e a empresa aérea Azul assinaram hoje (20) um 
memorando de entendimento para criação de uma empresa privada de solução 
de logística voltada para o transporte de produtos comercializados pela 
internet. A nova empresa, que ainda não tem nome, terá participação acionária 
de 50,01% da Azul e 49,99% dos Correios. A expectativa é que a operação 
inicie em março de 2018.  

A partir de agora, o documento será submetido à aprovação dos órgãos 
e instâncias competentes, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
autarquia que controla as operações na bolsa de valores, e a Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

De acordo com o presidente dos Correios, Guilherme Campos, a criação 
da empresa atende os requisitos da Lei 13.303 de 2016, a chamada Lei das 
Estatais. “Podemos apanhar muito ou receber muito aplausos pelo 
pioneirismo", disse Campos. Ele destacou que o Artigo 20, parágrafo terceiro 
da lei versa sobre as parcerias que podem ser constituídas entre empresas 
públicas e privadas. Segundo ele, a nova empresa atende a todos os requisitos 
da legislação. 

“Mas não tenho dúvidas que vou levar pancadas, não tenho dúvida, quer 
seja de concorrentes, internamente, dos órgãos de fiscalização e controle da 
União. Mas estamos seguros, aptos e à disposição de todos para todas as 
explicações e estudos que embasaram essa decisão”, acrescentou o 
presidente dos Correios. 

De acordo com a Azul e os Correios, o início das operações da nova 
empresa deve movimentar aproximadamente 100 mil toneladas de cargas por 
ano. Segundo Campos, a parceira garantirá aos Correios uma economia 
aproximada entre 35% e 40% do gasto de transporte de carga, hoje em R$ 560 
milhões por ano. 

“O bonito dessa parceria é que praticamente não envolve dinheiro. Está 
juntando aeronaves já existentes, que já fazem voos, com a carga dos Correio 
que já existe. Essa nova empresa passa a transportar a carga de encomenda 
postal dos Correios”, afirmou Campos. “Vamos usar a barriga do avião”, 
reforçou. 

Já o presidente da Azul, David Neeleman, disse que muito produtos que 
atualmente são transportados por caminhões passarão a ser entregues via 
aérea. “Estamos muito animados e é uma grande honra ter os Correios como 
sócios. É uma ideia que tivemos há alguns anos e vamos com isso 
acompanhar o crescimento de e-commerce, que o Brasil quer estar na frente”, 
disse Neeleman. 
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De acordo com o empresário, a Azul, que tem hoje uma frota de 130 
aeronaves e atua em 100 destinos no país, a pretensão é chegar a 200 aviões 
e ampliar a sua malha para 200 destinos. “Esses são os ativos que já estão lá e 
tem espaço nas barrigas para colocar. Temos muito voos que não estão 
lotados. Vamos ter cargueiros também. É uma parceria ganha-ganha”, disse. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/correios-e-azul-vao-
criar-empresa-para-transporte-de-produtos-de-e-commerce 
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9. Curtas 

Apenas 12,6% dos brasileiros sabem que o Brasil tem meta de inflação de 
4,5% 

 
21 de Dezembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

Uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que 74,1% 
dos brasileiros sabem que o governo adota um regime de meta de inflação. O 
levantamento constatou, no entanto, que apenas 12,6% sabem que o centro da 
meta é de 4,5%. 

Segundo a pesquisa, o conhecimento da meta de inflação está 
associado à renda do consumidor. Quanto mais alta a renda, maior é o 
percentual de acerto na resposta sobre o centro da meta do governo federal. 

Entre os que ganham até R$ 2.100,00, apenas 1% acertou a meta. O 
percentual aumenta para 5,4%, para os que têm renda familiar entre R$ 
2.100,01 e R$ 4.800,00, e para 12,1%, na faixa entre R$ 4.800,01 e R$ 
9.600,00, atingindo 22,1% entre os que têm renda maior que R$ 9.600,00. 
 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
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 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  21 

“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.” 

 

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 
 
26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 

 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


