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1. MDIC 

Entra em vigor acordo que facilita quitação das taxas para registro de empresas 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: MDIC  
 
O acesso online a dois sistemas da Receita Federal foi viabilizado por meio de Acordo 
de Cooperação Técnica publicado nesta sexta no Diário Oficial; qualquer Junta 
Comercial do país pode aderir 
 

Foi publicado hoje no Diário Oficial da União (DOU) um Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) entre a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (Sempe), vinculada ao 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), e a Receita Federal do 
Brasil (RFB). O acordo permite às Juntas Comerciais a emissão de Documento de 
Arrecadação da Receita Federal (DARF) por dois sistemas, o de Emissão e 
Numeração de Documentos de Arrecadação (Senda) e o de Consulta à Base de 
Pagamentos para órgãos Conveniados (Sipac Web). Os dois fazem o controle e 
informam a compensação bancária dos pagamentos, simplificando os serviços que 
passam a ser oferecidos de forma 100% digital.  

Na avaliação do Secretário Especial da Micro e Pequena Empresa, José 
Ricardo da Veiga, o ACT atua para a melhoria do ambiente de negócios, em princípio 
na Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF), mas ele lembra que as demais Juntas 
Comerciais dos estados que ainda não possuam a aplicação também podem se 
beneficiar por meio de um termo de adesão.  

“O Acordo ora firmado com a Receita Federal acaba figurando como mais uma 
etapa para a implantação da Redesim no Distrito Federal. Além dos serviços 
oferecidos de forma eletrônica por meio do novo sistema implantado este mês no DF, 
a expectativa é que o ACT contribua para acabar com a perda receitas e, 
consequentemente, aumentar a arrecadação do órgão”, avalia Veiga.  

De acordo com o secretário da Receita Federal, auditor-fiscal Jorge Rachid, a 
assinatura do ACT com o MDIC é mais um importante passo na consolidação da 
Redesim, possibilitando que todas as Juntas Comerciais do País possam se utilizar 
deste importante instrumento de gestão. 

“Acreditamos que, em breve, todos os processos relativos ao registro e 
legalização de empresas estarão integrados e serão realizados por meio digitais, 
desburocratizando procedimentos e reduzindo sensivelmente o tempo necessário para 
abertura, alteração e fechamento de empresas e negócios no país”, destacou. 

Veiga explica também que a emissão do Darf por meio do uso do Senda e do 
Sipac é um dos grandes avanços nos serviços prestados pela JCDF, pois ao realizar o 
pagamento é fornecido o comprovante de liquidação online via web, simplificando a 
vida do cidadão. O ACT também facilita a emissão de certidões simplificadas 
específicas e de inteiro teor (cópia) para empresas e a autenticação digital de livros 
mercantis. O acesso online é feito pelo endereço www.jcdf.mdic.gov.br. 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3001 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Repatriação reduziu desigualdade tributária em 2016 

 
30 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O programa de regularização de ativos no exterior, também conhecido 
como repatriação, teve um efeito temporário sobre um dos principais problemas 
da tributação brasileira. A cobrança de Imposto de Renda (IR) sobre o 
patrimônio legalmente mantido por brasileiros no exterior reduziu a 
desigualdade na arrecadação nacional no ano passado, segundo o relatório da 
carga tributária de 2016 divulgada nesta semana pela Receita Federal. 

Um sistema tributário regressivo aumenta a desigualdade porque onera 
os mais pobres e preserva os mais ricos. Isso ocorre quando a tributação incide 
mais sobre o consumo do que sobre a renda e o patrimônio. Quando uma 
mercadoria que custa R$ 5 paga 20% de imposto (R$ 1), essa quantia 
proporcionalmente pesa mais sobre quem ganha menos porque quem recebe 
mais pagará o mesmo valor ao governo. 

De acordo com os dados oficiais do Fisco da carga tributária de 2016, a 
tributação sobre bens e serviços, ligada ao consumo, caiu de 15,85% em 2015 
para 15,35% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no 
país) no ano passado. Em contrapartida, a tributação sobre a renda subiu de 
5,88% para 6,47% na mesma comparação. 

A tributação sobre a renda é considerada progressiva porque 
proporcionalmente onera os mais ricos e promove a igualdade. De acordo com 
o próprio levantamento da Receita, a alta pode ser atribuída quase totalmente à 
repatriação. “A categoria Renda [incidência da tributação sobre a renda] foi 
influenciada, principalmente, pelo RERCT [Regime Especial de Regularização 
Cambial e Tributária] e pela arrecadação extraordinária de transferência de 
ativos entre empresas”, destacou o relatório do Fisco. 

A primeira etapa da repatriação, de abril a outubro de 2016, arrecadou 
R$ 46,8 bilhões em Imposto de Renda e em multas. Na ocasião, os 
contribuintes pagaram 15% de Imposto de Renda (IR) e 15% de multa em troca 
da anistia do crime de evasão de divisas. A influência dos tributos progressivos 
não se repetirá na carga tributária de 2017 porque a segunda fase da 
repatriação, que cobrou 15% de IR e 20,25% de multa, teve baixa adesão e 
arrecadou R$ 1,61 bilhão, bem abaixo da expectativa inicial de R$ 13 bilhões. 
A Receita só divulgará os dados de 2017 no segundo semestre de 2018. 

Comparação internacional 
A carga tributária representa o peso dos tributos sobre a economia. Em 

2016, 32,38% de tudo o que o país produziu foi pago ao governo, contra 
32,11% do PIB registrados em 2015. Sem a repatriação, no entanto, o 
indicador teria caído para 32,01% do PIB. O aumento da arrecadação de 
Imposto de Renda teria efeito apenas marginal na redução da desigualdade 
tributária em relação a outros países. 



 

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.” 

 

O relatório de 2016 apresentou um comparativo da carga tributária por 
segmento de tributação entre o Brasil e países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo dos países mais 
industrializados ao qual o governo brasileiro está em negociações para 
ingressar. Por causa das defasagens na divulgação de outros países, a 
comparação é feita com os dados de 2015. 

Há dois anos, o Brasil fazia parte do grupo das menores cargas 
tributárias, em 11º lugar, num total de 34 países. No entanto, ao analisar a 
estrutura da arrecadação, o país era o que menos arrecadava com a renda 
(5,88% do PIB). Ao comparar os dados do Brasil de 2016 (6,47%) com a 
arrecadação de 2015 dos demais países, o país teria subido para a penúltima 
posição na tributação da renda, à frente apenas da Turquia. Na Dinamarca, 
que lidera o ranking da igualdade tributária, os tributos sobre a renda 
equivaleram a 29,2% do PIB. 

Em relação ao consumo, no entanto, o Brasil era o segundo país que 
mais arrecadava com a tributação sobre bens e serviços em 2015 (15,85% do 
PIB), perdendo apenas para a Hungria, com 17,2%. Ao incluir os dados de 
2016 (15,35%), mantendo a arrecadação de 2015 dos países da OCDE, o 
Brasil seria ultrapassado pela Grécia e cairia para a terceira posição. O país 
que onerava menos o consumo eram os Estados Unidos (4,4% do PIB). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/repatriacao-reduziu-
desigualdade-tributaria-em-2016 
 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Na disputa por clientes, operadoras de cartão aumentam oferta de 
benefícios diretos 

 
01 de Janeiro de 2018 

Fonte: Jornal de Comércio 
 

Os brasileiros já gastam mais de R$ 60 bilhões a cada mês com cartão 
de crédito e, para intensificar a opção por esse meio de pagamento, as grandes 
administradoras de cartões estão reforçando os benefícios diretos aos 
usuários. Os programas de fidelidade continuam em vigor, mas, com vantagens 
imediatas, as empresas querem estimular o cliente a usar o cartão com sua 
bandeira em detrimento dos concorrentes. 

 Nessa disputa, vale tudo: oferecer acesso à pré-venda de ingressos 
para grandes eventos; desconto em entradas de cinema ou teatro; pagar uma 
parte da corrida do táxi; ou até oferecer uma sobremesa gratuita em 
restaurantes parceiros. Na visão dos gestores dos programas de 
relacionamento, esse tipo de incentivo faz mais sentido, porque o cliente 
começa a utilizá-lo assim que tem o cartão em mãos, e não apenas depois de 
acumular certo número de pontos no cartão.  

"Os descontos estão agregados aos programas de relacionamento. 
Esses benefícios - que podem ser na pré-venda, um desconto, parcelamento 
dos valores ou acesso exclusivo a um evento - geram uma satisfação e 
reconhecimento dos clientes", avalia Marcelo Labuto, gerente de meios de 
pagamento do Banco do Brasil (BB). O BB já oferecia esse tipo de benefício 
desde 2012, mas foi em 2017 que a estratégia ganhou força. Em 2017, quem 
tinha o cartão conseguiu acesso à pré-venda de shows disputados, como os do 
U2 e do Coldplay, além de parcelamento.  

Em outros, foi oferecido um desconto de 50%. Já o Itaú Unibanco 
oferece descontos nos ingressos na rede Espaço Itaú de Cinema e quem tinha 
o cartão de crédito do banco também teve acesso à pré-venda do Rock in Rio 
com um preço mais baixo. O Bradesco está oferecendo desconto para quem 
utilizar o seu plástico na compra das entradas para o Lollapalooza de 2018.  

Para os bancos, oferecer esse tipo de benefício tem uma justificativa. 
Afinal, eles ganham no fluxo de compras e também na relação com as 
empresas com a qual são parceiros. Em 2017, as compras com cartões de 
crédito somaram R$ 542,2 bilhões até setembro, alta de 5,5% ante igual 
período de 2016. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2018/01/economia/604427-na-disputa-por-
clientes-operadoras-de-cartao-aumentam-oferta-de-beneficios-diretos.html 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

Principais réveillons do Brasil injetam R$ 5 bilhões nas economias locais 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo  
 
Fim do ano de boas notícias para o turismo brasileiro com projeções que apontam 
também crescimento na ocupação hoteleira 
 

A virada do ano é um momento de celebração também para o turismo nacional. 
Segundo levantamento feito pela Agência de Notícias do Turismo, a expectativa é que 
apenas quatro das principais festas de réveillon do país injetem R$ 4,9 bilhões nas 
economias locais. Com uma longa tradição e a previsão de 17 minutos de queima de 
fogos, o Rio de Janeiro espera receber 2,7 milhões de turistas que deixarão 
aproximadamente R$ 2,2 bilhões na economia da capital, segundo a Riotur. A 
ocupação hoteleira deve chegar a 90% para o período. 

Na capital soteropolitana, o evento que dará adeus a 2017 e as boas-vindas 
para 2018 terá duração de cinco dias, reforçando a vocação do baiano para uma boa 
festa. A expectativa da prefeitura é de que dos dois milhões de pessoas esperadas 
para curtir os shows na Arena Cidade da Música Boca do Rio, na cidade, 410 mil 
sejam turistas e eles injetarão R$ 405 milhões na economia local. Na hotelaria, a 
expectativa é de alcançar a marca de 100% de ocupação ante os 95% obtidos no 
último réveillon. 

“Os números mostram que o réveillon é uma das principais datas para o 
turismo nacional e a movimentação de turistas por todo o país contribui para de 
maneira determinante para as economias locais. O Ministério do Turismo auxilia na 
melhoria de infraestrutura desses destinos e também na capacitação dos profissionais 
que atendem esses viajantes”, explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Ainda no Nordeste, a cidade de Fortaleza organiza uma bela festa para 1,3 
milhão de pessoas, das quais 650 mil serão turistas que acompanharão os 18 minutos 
de queima de fogos e os 12 shows que serão realizados no aterro da praia de 
Iracema. A expectativa é que R$ 1,5 bilhão sejam injetados na economia local. A 
cidade também prevê aumento a taxa de ocupação de leitos que deverá atingir 98%, 
percentual maior do que no ano anterior de 93%. 

Na região Sul, o tradicional e badalado réveillon de Florianópolis contará com a 
presença de um milhão de turistas que aproveitam a estação mais quente do ano para 
dar uma esticada e conhecer as belas praias da região. Segundo a prefeitura, é 
esperado um acréscimo de R$ 780 milhões na economia local. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8391-principais-
r%C3%A9veillons-do-brasil-injetam-r$-5-bilh%C3%B5es-nas-economias-
locais.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Comércio eletrônico tem alta de 13% no faturamento em 2017 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 
O número de pedidos teve expansão de 13,3%, de 16,83 milhões para 19,06 
milhões; o tíquete médio caiu 1%, de R$ 462 para R$ 457. 
 

O comércio eletrônico faturou R$ 8,7 bilhões no período do Natal, 
crescimento de 13% na comparação com os R$ 7,7 bilhões registrados no 
mesmo período do ano passado, segundo a Ebit. O número de pedidos teve 
expansão de 13,3%, de 16,83 milhões para 19,06 milhões. O tíquete médio 
caiu 1%, de R$ 462 para R$ 457. 

A Ebit considerou as vendas estimadas para o e-commerce entre 15 de 
novembro e 24 de dezembro, incluindo o período da Black Friday, que neste 
ano correspondeu a 1/4 do faturamento do setor no período. 

Entre as principais categorias, a telefonia, que inclui celulares e 
smartphones, representou 21% do faturamento do e-commerce no período. 
Casa e decoração registrou 8,3% do faturamento. A expansão dessa categoria 
está diretamente relacionada ao reflexo da crise que mudou o hábito dos 
consumidores reduzindo viagens e alimentação fora de casa, segundo Pedro 
Guasti, CEO da Ebit. 

Para Guasti, o desempenho no período de Natal deverá fazer com que o 
e-commerce feche 2017 com um crescimento próximo de 10%. "As vendas 
foram bem nas principais datas do calendário do varejo e surpreenderam no 
Dia dos Pais e Dia dos Namorados, fazendo com que o setor retomasse o 
crescimento de dois dígitos, cuja sequência foi interrompida em 2016, por conta 
da crise econômica", diz. 

Principais categorias (em volume de pedidos): Moda e Acessórios: 
13,5%;  

Eletrodomésticos: 12,3%; Casa e Decoração: 10,4%; Telefonia: 9,5%; 
Perfumaria e Cosméticos: 7,6%. 

Principais categorias (em faturamento): Telefonia: 
21,0%;Eletrodomésticos: 20,2%; Eletrônicos: 11,8%; Informática: 8,7%; Casa e 
Decoração: 8,3%. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/comercio-eletronico-tem-alta-de-13-no-
faturamento-em-2017.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Informalidade e comércio contribuem para queda no desemprego 

 
30 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência IBGE  
 

Ao lado do comércio sazonal, o trabalho informal manteve a tendência 
de alta apresentada nos últimos meses e contribuiu para a queda no 
desemprego no trimestre encerrado em novembro. A taxa foi de 12,0% no 
período, menor que os 12,6% do trimestre fechado em agosto, de acordo com 
os dados da Pesquisa Nacional de Domicílios Contínua Mensal (PNAD 
Contínua), divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Ainda assim, o índice de 
novembro foi maior que o do mesmo período de 2016 (11,9%). 

O número de trabalhadores com carteira assinada, por exemplo, caiu 
2,5% em relação ao trimestre formado por setembro, outubro e julho de 2016, 
uma queda de 857 mil pessoas. Por outro lado, os empregados no setor 
privado sem carteira assinada cresceram 6,9% na mesma comparação, 
absorvendo 718 mil pessoas. Os que trabalhavam por conta própria também 
tiveram alta (5,0%), enquanto os trabalhadores domésticos cresceram 4,1% em 
relação a 2016. 

A variação positiva de 0,1 ponto percentual (p.p.) do desemprego em 
relação ao mesmo trimestre do ano passado indica que há, por enquanto, 
apenas uma queda no ritmo de crescimento verificado nos meses anteriores. A 
desaceleração da taxa pode ser percebida pela evolução entre os trimestres 
fechados em novembro de 2016 (11,9%) e 2015 (9,0%), quando a diferença 
entre os resultados foi de 2,9 p.p. 

“A desocupação ainda está maior que a do ano passado, mas esse 
crescimento desacelerou visivelmente na comparação anual. Não estamos com 
um número menor de desocupados, mas ele desacelerou”, explica o 
coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo. 

Por outro lado, a comparação com o mesmo período de 2016 evidencia 
o aumento no nível de ocupação, que é o percentual de pessoas maiores de 14 
anos que estão ocupadas. No ano passado, o índice foi de 54,1%, enquanto 
em 2017 a taxa alcançou 54,4%. 

“O nível de ocupação cresceu porque o número de pessoas ocupadas 
subiu mais do que a população em idade para trabalhar. Mas esse número tem 
que ser visto com cautela, pois, ao mesmo tempo em que o crescimento da 
taxa de desocupação desacelerou, a qualidade das ocupações caiu. O 
mercado de trabalho está cada vez mais voltado para a informalidade”, conclui 
Cimar. 
 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/19163-informalidade-e-comercio-contribuem-para-queda-no-
desemprego.html 
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Tecnologia abre espaço para novas profissões 

 
02 de janeiro de 2018 

Fonte: Valor Econômico  
 

Os mais recentes dados oficiais mostram que de setembro a novembro 
do ano passado, 12% dos brasileiros em idade de trabalhar estavam 
desempregados, o equivalente a uma massa de 12,6 milhões de pessoas. É 
muita gente. Ao mesmo tempo, várias empresas de tecnologia estão 
encontrando dificuldades para preencher vagas e contratar profissionais sem 
os quais fica difícil acelerar os negócios. O que falta de um lado, sobra de 
outro. 

A razão desse paradoxo é que a tecnologia tem avançado tão 
rapidamente em alguns setores que novas ocupações estão sendo exigidas 
para dar conta da complexidade dos ambientes de trabalho e das mudanças de 
comportamento do público. 

É esse fenômeno - o das novas carreiras - que dá o tom das dez 
tendências tecnológicas do Valor para 2018. A lista, que chega à sua 8ª edição, 
é composta dos seguintes itens: blockchain, chatbots, fintechs, nanomedicina, 
nuvem computacional, privacidade de dados, publicidade digital, realidade 
mista e regulamentação de serviços digitais. Além, claro, das novas profissões.  

O blockchain, por exemplo, é o sistema de registro de informações por 
trás da moeda digital bitcoin. Ainda há muita insegurança em torno da moeda, 
mas alguns países têm avançado na sua regulamentação. No Japão, a 
empresa GMO Internet anunciou que vai começar a pagar parte dos salários 
dos funcionários em bitcoin. Se a tendência de liberação se acentuar, há quem 
preveja a necessidade de formar banqueiros de criptomoedas, pessoas que 
conheçam tanto tecnologia como o funcionamento do sistema financeiro. 

A inteligência artificial é outro tópico inevitável. As chamadas redes 
neurais tentam fazer com que as máquinas pensem como o ser humano. Mas 
da mesma maneira como uma criança precisa de estímulos para aprender, os 
computadores também requerem gente de carne e osso para ensiná-los a 
"pensar". São os treinadores de inteligência artificial, um profissional que 
alimenta o sistema com todo tipo de dados a fim de que, posteriormente, ele 
possa tomar suas próprias decisões. 

O dilema provocado por esse fenômeno é que a tecnologia tira vagas 
das pessoas, principalmente em funções que não exigem tanta capacitação. Os 
chatbots, por exemplo, estão substituindo atendentes de call center, numa 
tentativa das empresas de reduzir custos numa área que exige muita mão de 
obra e tem altíssima rotatividade. 

Muitos argumentam que a curva da inovação é assim mesmo: 
automatiza tarefas repetitivas e abre vagas que aproveitam melhor a 
capacidade intelectual do ser humano, proporcionando remuneração mais alta. 

O problema, rebatem outros, é como se dá o processo de substituição. A 
pessoa que perde um emprego mais simples não é, necessariamente, aquela 
que terá condições de se capacitar para ocupar a vaga de maior valor. É 
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necessário um esforço de treinamento que vá além do indivíduo e inclua 
empresas, governos e o próprio sistema educacional. Até porque muitas 
profissões são tão novas que ainda não há cursos específicos capazes de dar 
conta de todas as habilidades requeridas. 

Em muitos casos, a escola sequer será necessária. Basta pensar nos 
youtubers, que têm atraído o patrocínio de marcas importantes. Ou dos e-
atletas, jogadores profissionais de videogame que participam de campeonatos 
com prêmios milionários. No ano passado, um brasileiro de 17 anos - 
Guilherme "GuiFera" - venceu o mundial de um game de futebol e recebeu US$ 
200 mil. A final foi no estádio do Arsenal, na Inglaterra. 

Das dez tendências tecnológicas de 2017, nove evoluíram da forma 
esperada - aquisição de fintechs, blockchain (que voltou à lista deste ano), 
inteligência artificial (presente em muitos dos itens da relação de 2018), pós-
verdade, realidade virtual/aumentada (que evoluiu para a realidade mista), 
riscos virtuais, streaming de vídeo e substituição mais lenta de dispositivos pelo 
consumidor. A exceção foram os gêmeos digitais - cópias virtuais de bens 
físicos. O assunto continua em pauta, mas permanece restrito a laboratórios e 
setores industriais. 
 
http://www.valor.com.br/empresas/5242009/tecnologia-abre-espaco-para-
novas-profissoes 

 
Voltar ao índice  
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7. Infraestrutura 

Apesar dos avanços, investimento em infraestrutura é insuficiente no Brasil 

 
02 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense  
  
Aportes no setor representam apenas 1,5% do PIB, o que freia o crescimento 
econômico e diminui a competitividade das empresas brasileiras. É preciso mais 
dinheiro para mudar 
 

Uma das formas que o governo encontrou para retomar a geração de 
empregos foi acelerar o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). Cálculo dos 
gestores do programa apontam que, ao longo dos próximos 30 anos, as concessões já 
assinadas (logística, energia e petróleo) vão gerar 578 mil postos de trabalho. 
Segundo balanço divulgado em novembro passado, dos 145 empreendimentos 
qualificados no PPI, 70 já foram leiloados — por meio de renovações, prorrogações 
antecipadas e privatizações. Isso equivale a 48% de execução do cronograma previsto 
pelo programa da União. A estimativa é que os investimentos cheguem a R$ 142 
bilhões e as outorgas somem R$ 28 bilhões. 

A relação entre infraestrutura e emprego feita pelo governo é fácil de ser 
compreendida. Segundo a Fundação Dom Cabral, o Brasil cresceria 1% ao ano, 
chegando a 10% ao final de uma década, se destravasse os investimentos em 
infraestrutura. O coordenador do estudo, Paulo Vicente, lembrou na época da 
divulgação do trabalho que, para um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 6 trilhões, seria 
como se o país tivesse um ganho adicional na sua economia de cerca de R$ 60 
bilhões em um ano – ou R$ 600 bilhões em uma década. Trata-se, de fato, de uma 
montanha de recursos 

Como se vê, a demanda é imensa. Dados do GI Hub, órgão criado pelo G20, o 
grupo de 20 países mais ricos do mundo, apontam que o Brasil investe apenas 56% 
do que é necessário para a infraestrutura nacional. Ou seja, a lacuna, que chega a 
44%, ainda é enorme. 

Para Venilton Tadini, presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base (Abdib), faltam projetos bem estruturados, com racionalidade 
econômica e volume suficiente para atrair investimentos. “Os projetos licitados até 
agora foram um sucesso nas mais diversas áreas, como exploração de petróleo e 
linhas de transmissão de energia. Mas são insuficientes diante da necessidade de 
infraestrutura nos três níveis de governo”, diz. Sem a ação do Estado, ressalta, não é 
possível uma retomada mais efetiva do setor. 

Apesar dos avanços, o PPI não é suficiente para deixar para trás 25 anos de 
mau planejamento. Falta, diz Tadini, definir prioridades. “Esse é um dos setores que 
mais geram emprego. No entanto, investe-se hoje em infraestrutura 1,5% do PIB, 
enquanto que a média mundial é de 5%. Estamos muito longe, com defasagem de R$ 
200 bilhões por ano”, afirma. 

Segundo o especialista, em 2018 a situação da infraestrutura pode ficar mais 
delicada do ponto de vista da participação dos entes públicos, já que a arrecadação 
continua a cair e os orçamentos vêm sendo refeitos para adequar os recursos às 
demandas. “Podemos acelerar vários projetos junto aos municípios e na esfera 
estadual, mas existe uma limitação pela própria natureza do setor de infraestrutura, 
que depende de investimento público. Por isso, é preciso ter atenção com o tipo de 
ajuste fiscal que se espera”, opina o presidente da Abdib. Se o ajuste for feito para 
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cortar em infraestrutura, ressalta, corre-se o risco de o governo ter dinheiro para pagar 
as aposentadorias, mas “faltar luz dentro da casa das pessoas.” 

Concessão  
Apesar do esforço dos diferentes governos, ainda há muito a ser feito para 

destravar a infraestrutura. Na avaliação de Luíza Franco, professora de planejamento 
urbano e engenharia de tráfego do Ibmec-Belo Horizonte, uma das falhas recorrentes 
é a falta de detalhamento dos projetos antes dos leilões de concessão. “Muitas vezes, 
eles são apresentados no escuro. Se fossem melhor elaborados, com a parte de 
execução mais próxima da realidade, os erros e abandonos pelas concessionárias 
seriam em número bem menor”, garante a especialista. Detalhes sobre questões 
ambientais e de prazo, por exemplo, são tratados de forma imprecisa. Com o tempo, o 
investimento se torna pouco atraente ou difícil de ser executado pela vencedora do 
leilão. 

Para um país continuar a se desenvolver, lembra a professora, é preciso 
manter um ritmo constante de investimentos em infraestrutura. No caso do Brasil, esse 
tipo de aporte poderia ajudar, por exemplo, a aumentar a competitividade do 
agronegócio, que depende de estradas, ferrovias e portos para escoar a sua 
produção. Estima-se que 5% da safra de grãos é perdida durante o transporte, um 
despropósito que resulta em prejuízos vultosos para o setor. 

Um estudo recente da Confederação Nacional do Transporte concluiu que as 
más condições das rodovias deixam o transporte de soja e milho R$ 3,8 bilhões mais 
caro. No caso das ferrovias, a situação não é menos grave. O Brasil tem 3,4 
quilômetros de infraestrutura ferroviária para cada 1.000 quilômetros quadrados de 
área. Nos Estados Unidos, o índice é de 22,9 quilômetros. Na Argentina, 13,3 
quilômetros. Se nada for feito, o cenário vai piorar. Estimativas do Ministério da 
Agricultura mostram que, em 10 anos, a safra de grãos no país deverá crescer 30%. 
Quanto maiores os custos logísticos para levar os produtos aos compradores, menor é 
a competitividade do produto brasileiro. 

Interligação  
A boa notícia é que chegou a vez de o setor ferroviário ganhar espaço nos 

programas de infraestrutura do governo. Nos próximos cinco anos, as ferrovias devem 
movimentar cerca de R$ 57,1 bilhões em projetos de construção, ampliação e 
modernização da malha brasileira, beneficiando especialmente o transporte de minério 
e de grãos. Se os planos saírem do papel, em torno de 66 mil empregos, entre diretos 
e indiretos, poderão ser gerados pelo setor. 

Dos projetos que devem absorver os R$ 57,1 bilhões, cinco integram o 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. São eles: Malha 
Paulista (atual Rumo), MRS Logística, Estrada de Ferro de Carajás, Estrada de Ferro 
Vitória-Minas e Ferrovia Centro-Atlântica. Juntas, essas empresas podem 
desembolsar R$ 25 bilhões nos próximos cinco anos para operar 12,6 mil quilômetros. 

A interligação logística entre ferrovias e portos pode levar a um aumento de 
investimentos além dos trilhos. Ao todo, o PPI inclui 32 projetos portuários, com 
previsão de R$ 5,819 bilhões de investimentos. Desses, oito estão concluídos, com o 
equivalente a R$ 1,32 bilhão de recursos. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/02/internas
_economia,650855/investimento-em-infraestrutura-e-insuficiente-no-brasil.shtml 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Desemprego cai 4,1% no trimestre encerrado em novembro 

 
29 de Dezembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Reorganização da economia e melhora do ambiente de negócios levaram a 
aumento da força de trabalho 
 

Depois de medidas que ajudaram a reorganizar a economia do País, o 
Brasil voltou a investir e a gerar emprego e renda para população. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego caiu de 
12,6% para 12% no trimestre encerrado em novembro. 

Em nota, o IBGE ressalta que essa queda representa uma redução de 
4,1% no número de desempregados no País. O resultado só foi possível depois 
de medidas que não apenas reorganizaram a economia do País mas também 
facilitaram a forma de fazer negócios. 

Medidas como o teto dos gastos, a reforma trabalhista e outras ações 
levaram a um aumento da confiança dos empresários e, consequentemente, a 
uma elevação no número de pessoas empregadas. 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 

 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


