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1. MDIC 

Marcos Pereira destaca saldo histórico de US$ 67 bilhões na balança comercial 
de 2017 

 
02 de Janeiro de 2018 

Fonte: MDIC 
 

Em entrevista coletiva na sede do MDIC em Brasília, para comentar os dados 
da balança comercial do ano, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), Marcos Pereira, destacou o saldo comercial recorde atingido pelo Brasil, de 
US$ 67 bilhões, e o primeiro crescimento das exportações brasileiras depois de cinco 
anos e das importações em três anos. 

As vendas externas do país totalizaram US$ 217,746 bilhões, no ano passado. 
Sobre 2016, foi registrado crescimento de 18,5%, pela média diária. 

Ao falar do balanço das importações, o ministro lembrou que elas somaram 
US$ 150,745 bilhões e que houve um acréscimo em relação a 2016 de 10,5%, pela 
média, sobre o mesmo período anterior (US$ 137,552 bilhões). “O acréscimo das 
importações, segundo os economistas, significa que houve retomada do crescimento 
da economia brasileira”, afirmou Marcos Pereira. 

A corrente de comércio em 2017 alcançou US$ 368,491 bilhões, representando 
aumento de 15,1% sobre o ano anterior (US$ 322,787 bilhões). 

Já o saldo comercial (US$ 67 bilhões) foi 40,5% superior ao alcançado em 
igual período de 2016 (US$ 47,683 bilhões). 

“O superávit recorde em 2017 se deve ao aumento das exportações e das 
importações durante o ano. Importante destacar esse desempenho porque o saldo 
aferido em 2016 foi resultado de uma queda nas importações de 20% e também das 
exportações de 3,5%, em relação a 2015. Agora temos uma retomada real da 
economia e sobretudo no comércio exterior brasileiro”, disse o ministro. 

“Em relação aos volumes de exportações”, completou, “2017 terminou com 
recorde de 692 milhões de toneladas, o que representou um crescimento 7,2% em 
relação a 2016”. O ministro observou também que este crescimento ocorreu sobre 
uma base de comparação elevada, que já havia sido recorde. 

“Verificou-se ainda uma recomposição dos preços das commodities 
exportadas”, avaliou o ministro. “O ano de 2016, registrou o menor nível de preços de 
exportações em cerca de 10 anos. Já em 2017, tivemos aumento médio de 10,1% dos 
preços da pauta exportadora”, esclareceu.  O minério de ferro teve aumento de 40,9%, 
o petróleo em bruto de 32,2%, a celulose de 11,3%, o açúcar em bruto de 10,7%, e os 
semimanufaturados de ferro e aço de 34% na comparação com 2016. 

Expectativas para 2018 
Quem falou das expectativas para 2018 foi o secretário de Comércio Exterior 

do MDIC, Abrão Neto. 
Segundo ele, é esperado um aumento do comércio pelo segundo ano 

consecutivo. “Nossa expectativa é que os valores tanto das exportações quanto das 
importações sejam os melhores dos últimos três anos, superiores a 2015, 2016 e 
2017.” 

“O saldo positivo deve ser robusto e ficar na casa de US$ 50 bilhões de 
dólares, o que seria o segundo maior superávit da série histórica brasileira, atrás 
apenas de 2017”, disse. Segundo o secretário, isto deve acontecer pela tendência das 
importações crescerem mais do que as exportações em 2018. 

Confira as principais projeções do MDIC para 2018 
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Aquecimento da demanda interna. “O crescimento esperado para a economia 
brasileira em 2018 deve intensificar a demanda por importações, tanto por parte das 
empresas – com o interesse na aquisição de bens intermediários, insumos e bens de 
capital – quanto das famílias brasileiras que, com o aumento de renda e da confiança 
na economia, devem aumentar as aquisições, principalmente de bens de consumo”, 
avalia Neto. 

Aumento da produção de commodities minerais, em especial, de petróleo e de 
minério de ferro.  A previsão da Agência Nacional de Petróleo (ANP) é de crescimento 
da produção de petróleo em bruto de 11,5%. O que representará, consequentemente, 
na avaliação do secretário, aumento das exportações desses dois itens em 2018. 

Manutenção do volume exportado de grãos. “Temos a previsão da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab) da segunda maior safra de grãos da história, com 
226,5 milhões de toneladas, uma redução de aproximadamente 5% em relação à safra 
recorde de 2017. E esta segunda maior safra, combinada com nível elevado de 
estoque de grãos, deve fazer com que mantenhamos o nosso volume de vendas 
externas em quantidade para 2018”, analisa o secretário. 

Projeções de crescimento da economia e do comércio mundial. Segundo o 
FMI, a economia mundial deve crescer 3,7% neste ano, inclusive com aumento de 
importantes parceiros comerciais brasileiras como a China, que deve crescer 6,5%, 
além de EUA (2,3%), Argentina (2,5%), Zona do Euro (1,9%), além de América Latina 
e Caribe (1,9%). Já a OMC prevê que o comércio mundial cresça 3,2% em volume em 
2018. “Ambos os aumentos – da economia e do comércio mundiais - devem contribuir 
para o bom desempenho da balança comercial brasileira”, explica. 

Manutenção do nível da taxa de câmbio. Esta é uma previsão do Boletim Focus 
de taxa média do dólar de 3,31 reais para o ano.  Algo parecido com a média de 2017, 
que foi de 3,19 reais. “Seria uma desvalorização do real frente ao dólar de 
aproximadamente 4%, apenas”, disse. 

Ações de abertura e facilitação de comércio. Teremos efeitos positivos de 
ações em curso realizadas pelo MDIC. “Eu destaco o início da vigência do nosso 
Acordo Automotivo com a Colômbia, permitindo em 2018 a exportação de uma cota de 
25 mil unidades de veículos sem Importo de Importação” disse o secretário, reforçando 
que o setor também prevê um aumento de 10,6% nas exportações gerais de veículos 
em 2018. Abrão citou ainda o início da vigência do Acordo de Livre Comércio com o 
Egito, para onde o Brasil exportou US$ 2,4 bilhões em 2017. 

Portal Único de Comércio Exterior. Em implantação faseada, o Portal Único de 
Comércio Exterior permitiu, em 2017, o início do Novo Processo de Exportações. Para 
2018, está previsto o início do Novo Processo de Importação. O secretário ressaltou 
que ao longo de 2017 os dois sistemas existentes, o atual e o novo, conviveram 
paralelamente. Mas que, a partir de 2 de julho de 2018, todas as exportações deverão 
ser feitas, exclusivamente, por meio do Portal Único de Comércio Exterior. “Com isso, 
esperamos ganhos nas nossas vendas externas e corrente de comércio, sendo que, 
ao longo de 2018 será implantado também o Novo Processo de Importações que trará 
menos burocracia e outras vantagens para o comércio exterior brasileiro”. 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3008 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Crédito e Financiamento 

Caixa reabre linha de financiamento imobiliário mais barata 

 
 02 de Janeiro de 2018 

Fonte: Estado de Minas  
 

A modalidade oferece taxa de juros de 7,85% (clientes com débito em conta ou 
conta-salário) a 8,85% ao ano - é a menor para quem não se enquadra no 
programa federal Minha Casa, Minha Vida 
 

A Caixa retomou nesta terça-feira, 2, a linha de financiamento 
habitacional Pró-Cotista, que havia sido suspensa em junho do ano passado. A 
modalidade oferece taxa de juros de 7,85% (clientes com débito em conta ou 
conta-salário) a 8,85% ao ano - é a menor para quem não se enquadra no 
programa federal Minha Casa, Minha Vida. 

Estão aptos à linha trabalhadores que possam comprovar um período 
mínimo de 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS (não necessariamente 
consecutivos) ou saldo em conta vinculada de, ao menos, 10% do valor do bem 
a ser financiado. 

Além disso, não é permitido ser proprietário de imóvel na cidade (ou 
região metropolitana) onde mora ou trabalha, tampouco possuir financiamento 
no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) em qualquer parte do País. 

Este ano, o valor disponibilizado é de R$ 4 bilhões. Em 2017, foram R$ 
6,1 bilhões emprestados na categoria. 

O crédito pode ser pago em até 30 anos. O teto é de R$ 950 mil para 
imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal e de até 
R$ 800 mil para os demais Estados. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/01/02/internas_economia,92
8286/caixa-reabre-linha-de-financiamento-imobiliario-mais-barata.shtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio - Varejo 

Setor de varejo espera reforma da Previdência e ajuste fiscal 

 
03 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Apesar dos sinais de retomada da economia no Brasil, crescimento do setor 
pode ficar comprometido se o governo não fizer mudanças necessárias para 
aliviar contas públicas 
 

Com a gradual recuperação do poder de compra de muitas famílias — 
resultado, em parte, da queda da inflação —, o varejo também começa a dar 
sinais de retomada. Com isso, o clima de desconfiança sobre a volta do 
crescimento vem dando lugar à expectativa de melhora, mas com cautela. 
“Ainda que a economia esteja inerte, o viés é de crescimento, 
independentemente do ambiente político de 2018”, diz Eduardo Terra, 
presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). 

A expectativa do setor é que este ano seja melhor que 2017 e 2016, a 
não ser que haja alguma surpresa muito grande no cenário político ou 
econômico. “Os fatores que influenciam no consumo estão favoráveis. Por 
exemplo, em relação ao desemprego, que vem cedendo, e ao crescimento da 
economia, que hoje já tem previsões mais otimistas”, diz o representante da 
SBVC. 

Dados divulgados em dezembro pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostraram que a Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) chegou a 81,7 pontos – o maior nível do indicador 
desde agosto de 2015 (81,8 pontos). A alta foi de 1,9% em relação a novembro 
e de 7,2% na comparação com dezembro de 2016. O índice de confiança é 
mais elevado na Região Centro-Oeste e entre aquelas pessoas com renda 
superior a 10 salários mínimos (veja quadro). 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em seu Índice Nacional de 
Expectativa do Consumidor, identificou uma tendência de estabilidade entre 
outubro e novembro — por causa do recuo dos índices de endividamento e de 
expectativa de renda, melhora dos indicadores de expectativa de desemprego 
e de compras de bens de maior valor. Por isso, segundo a entidade, a 
expectativa é “de uma retomada gradual da atividade ao longo dos próximos 
meses”. Assim como a CNI, a CNC acredita que o varejo já esteja em trajetória 
de recuperação. Mesmo o resultado negativo em outubro (-1,4% no conceito 
ampliado) não deve mudar a direção de retomada do crescimento. 

Para a CNC, a reativação econômica do país já é uma realidade. Os 
resultados positivos começaram a ser percebidos ainda no primeiro trimestre 
de 2017 e ganharam força no trimestre seguinte. O comércio teve um papel 
importante neste ciclo de retomada. Os números de 2017 ainda não foram 
divulgados, mas a previsão da Confederação é fechar o ano com um 
crescimento de 3,7%, depois de sucessivas quedas nas vendas (-1,7%, em 
2014, -8,6%, em 2015 e -8,7%, em 2016). 
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Ainda de acordo com a entidade, o crescimento do comércio, mesmo 
tímido, é relevante, já que abrange sete dos 10 segmentos do varejo. A 
expectativa da CNC é que isso se consolide neste ano.  Com a retomada no 
varejo, os reflexos são sentidos nas duas pontas — indústria, que produz mais 
para abastecer o consumo, e no emprego, que é estimulado pelo crescimento 
da atividade. 

Centenário interno 
Para os especialistas, porém, sem que o governo siga à risca o 

compromisso de fazer o ajuste fiscal — gastar menos do que arrecada —, e, 
nesse pacote, aprovar no Congresso a reforma da Previdência, o crescimento 
do varejo poderá ser mais lento do que o esperado. Sem contar, lembra Terra, 
o impacto que poderia ter a eleição de um presidente avesso à pauta 
reformista. Isso traria uma onda de desconfiança que afetaria toda a economia 
e o varejo em particular. “Por outro lado, se tivermos um cenário mais 
favorável, com a aprovação das novas regras da Previdência e um presidente 
eleito com um perfil mais reformista, podemos esperar um fim de ano com um 
crescimento maior do que o previsto”, avalia o presidente da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo 

O porta-voz do setor acha que são remotas as chances de a reforma 
não sair. “Temer aposta no legado que poderá deixar para o país, pois esse 
pode ser seu grande trunfo nas eleições de outubro”, diz ele. “Por isso, acredito 
que as reformas acontecerão, mesmo que sejam feitas algumas concessões. 
Mas a janela de oportunidade é pequena, apenas neste início de ano. Depois, 
as campanhas eleitorais começam a se intensificar e os parlamentares não vão 
se comprometer com uma pauta impopular”, completa. 

Outro componente importante no comportamento do varejo são os juros. 
Por enquanto, a taxa básica de juros tem seguido a trajetória de queda, mas, 
se a inflação voltar a subir, o Comitê de Política Econômica (Copom) pode 
optar por ajustá-la para cima. Se essa decisão for tomada, os juros reais, 
cobrados pelas instituições financeiras em produtos como cheque especial, 
cartão de crédito e crédito direto ao consumidor (CDC), que já são elevados, 
podem voltar a subir, o que compromete o orçamento do consumidor 
endividado e impulsiona a alta da inadimplência. Como costuma ocorrer, quem 
está inadimplente procura fugir de novas dívidas, o que poderá ser uma pedra 
no caminho do varejo. 

O setor terminou o ano acelerando. Segundo levantamento da 
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), neste Natal as vendas 
em shopping centers tiveram crescimento nominal (sem considerar a inflação) 
de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento 
estimado será de R$ 51,2 bilhões – o maior em 4 anos. Detalhe importante: no 
ano passado, as vendas em shoppings encolheram 3%. Ou seja, a virada já 
começou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/03/internas
_economia,651049/setor-de-varejo-espera-reforma-da-previdencia-e-ajuste-
fiscal.shtml 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Bancos 

Boletim do Banco Central prevê maior crescimento em 2018 

 

02 de Janeiro de 2018 
Fonte: Portal Brasil 

 
Analistas de mercado consultados pela autoridade monetária estimam Produto 
Interno Bruto (PIB) na casa de 2,7% para o próximo ano 
 

Boletim do Banco Central divulgado nesta terça-feira (2) reforça o 
otimismo de analistas do mercado financeiro com a economia brasileira. A 
publicação semanal da autoridade monetária aponta um crescimento de 2,70% 
em 2018. Para o ano passado, cujo resultado ainda não foi publicado, a 
previsão é que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha avançado 1%. 

Essa trajetória de recuperação marca a retomada definitiva da economia 
depois de o País ter enfrentado a pior recessão da história, um cenário que 
trouxe, além de queda do PIB, alta da inflação e redução do número de 
empregos. Agora, depois de medidas adotadas pelo Governo do Brasil para 
reorganizar a economia, o País voltou a crescer, a gerar emprego e ainda 
derrubou a inflação. 

A previsão dos 100 analistas que fazem projeções para os principais 
indicadores da economia para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), a inflação oficial, é que 2018 termine com uma taxa de 3,96% – número 
inferior ao centro da meta. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/boletim-do-banco-
central-preve-maior-crescimento-em-2018 
 

Voltar ao índice 

  

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/boletim-do-banco-central-preve-maior-crescimento-em-2018
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/boletim-do-banco-central-preve-maior-crescimento-em-2018
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Preços dos alimentos puxam inflação na última semana de 2017 

 
02 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela 

Fundação Getulio Vargas (FGV), fechou o ano de 2017 com inflação de 3,23%. 
A taxa é menor que a de 2016, quando fechou com inflação de 6,18%. 

O IPC-S é medido semanalmente pela FGV em sete capitais: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. 

Em dezembro, o IPC-S registrou inflação de 0,21%, abaixo do 0,36% de 
novembro. Das oito classes de despesa que compõem o índice, a alimentação 
foi a que teve a maior alta da taxa, ao passar de uma deflação (queda de 
preços) de 0,26% em novembro para uma inflação de 0,27% no mês seguinte. 

Também tiveram aumento da taxa de novembro para dezembro as 
classes de despesa vestuário (ao passar de 0,01% para 0,11%), saúde e 
cuidados pessoais (de 0,39% para 0,45%) e educação, leitura e recreação (de 
0,33% para 0,37%). 

No entanto, o custo com habitação em dezembro recuou 0,33%, depois 
de uma alta de preços de 0,77% em novembro. Também tiveram recuo na taxa 
de inflação os segmentos de transportes (de 0,80% para 0,78%), despesas 
diversas (de 0,08% para 0,21%) e comunicação (de 0,40% para -0,07%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/ipc-s-fecha-2017-
com-inflacao-de-323 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Venda de veículos produzidos no Brasil para o exterior bate recorde 

 
02 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Acordos comerciais, redução de burocracia e facilitação de comércio entre 
países incentivaram a venda dos carros brasileiros 
 

Com acordos comerciais e facilitação de exportações, o Brasil alcançou 
vendas recordes de veículo de passageiros para o exterior. Em 2017, US$ 6,7 
bilhões foram exportados, número 44% maior que o registrado em 2016. Com 
as exportações em alta, o setor automotivo pode recuperar parte das perdas e 
garantir milhares de empregos. 

Os dados fazem parte de levantamento do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços e foram divulgados nesta terça-feira (2). Segundo 
a pasta, acordos comerciais bilaterais, como o com a Colômbia, além do novo 
Portal Único de Comércio Exterior, impulsionaram as vendas. 

Principais compradores 
O secretário de Comércio Exterior da pasta, Abrão Neto, relatou que os 

principais destinos foram Argentina (crescimento de 43% frente a 2016); 
México (+70%); Chile (+98%); Uruguai (+59%); e Colômbia (+50%). “Para 
todos esses destinos, o Brasil tem acordos de comércio em vigor, o que tem 
sido preponderante para o aumento das nossas exportações”, afirmou. 

Diante desse desempenho, as vendas de produtos manufaturados 
cresceram 9,4% no ano passado. Além de veículos, houve aumento de 
exportações de óleos combustíveis, máquinas para terraplanagem, tratores, 
laminados planos, veículos de carga e outros. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/venda-de-veiculos-
produzidos-no-brasil-para-o-exterior-bate-recorde 
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7. Logística  

Entra em vigor obrigatoriedade de nota fiscal em encomendas enviadas 
pelos Correios 

 
02 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 
Medida vale para postagens de varejo nos Correios e nota deve ser afixada do 
lado externo; para produtos que não estão sujeitos a tributação, o remetente 
deverá preencher uma declaração de conteúdo. 
 

Começou nesta segunda-feira (2) a exigência de apresentar nota fiscal 
nas encomendas sujeitas a tributação enviadas pelos Correios. Nenhuma 
encomenda será aceita nas agências sem que o documento esteja 
devidamente afixado externamente à embalagem. 

Para produtos que não estão sujeitos a tributação, o remetente deverá 
preencher uma declaração de conteúdo, que também deverá ser fixada na 
parte externa da encomenda. 

Segundo os Correios, a medida é para atender às exigências dos órgãos 
de fiscalização tributária em relação às legislações para a circulação de 
mercadorias no país, que determinam que o transporte de qualquer mercadoria 
sujeita a tributação deve ocorrer com a nota fiscal. 

As empresas de e-commerce já adotam essa prática e não apenas com 
os Correios, pois todos os transportadores brasileiros são obrigados pela 
legislação a transportar apenas mercadorias que estejam acompanhadas de 
nota fiscal ou declaração de conteúdo. 

A mudança é para as postagens de varejo nos Correios, nas quais, por 
orientação dos órgãos de fiscalização, os Correios também irão exigir que 
esteja afixada a nota fiscal, quando for o caso, ou a declaração de conteúdo, 
quando se tratar de remetente não contribuinte de ICMS. 

MEIs 
Os microempreendedores individuais (MEIs) devem seguir as novas 

regras. Todas as mercadorias enviadas através dos Correios e/ou 
transportadora para outros estados devem ser acompanhadas 
obrigatoriamente da nota fiscal, seja a venda para pessoas físicas ou jurídicas. 
As mercadorias enviadas sem a nota poderão ser apreendidas pela 
fiscalização tributária federal e/ou estadual. 

Em caso de optar pela declaração de conteúdo, que é o transporte de 
bens entre não contribuintes de ICMS, o remetente declara, “sob as penas da 
lei, que o conteúdo da encomenda não constitui objeto de mercância”. 

Pessoas físicas que vendem pela internet também devem mandar a 
mercadoria com nota fiscal ou declaração de conteúdo. Isso vale também para 
vendas de produtos usados. 

Não vale para compras internacionais 
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A regra, segundo os Correios, é específica para a circulação de 
mercadorias em território nacional. As importações estão sob legislações 
específicas. 

Nota fiscal x declaração de conteúdo 
Segundo os Correios, a avaliação quanto à apresentação de nota fiscal 

ou declaração de conteúdo cabe exclusivamente ao remetente, em 
cumprimento às legislações tributárias. A declaração de conteúdo é exclusiva 
do “transporte de bens entre não contribuintes, em substituição à nota”. 

Ao assinar a declaração de conteúdo, o remetente declara, “sob as 
penas da lei, que o conteúdo da encomenda não constitui objeto de 
mercância”. 

A declaração de conteúdo não será preenchida pelo atendente da 
agência - ela é de responsabilidade exclusiva do remetente. 

A nota fiscal ou a declaração de conteúdo devem ser afixadas na parte 
externa da embalagem da encomenda. Os Correios recomendam a utilização 
de envelope plástico transparente para o acondicionamento do documento. 

No documento fiscal ou na declaração de conteúdo deve constar o valor 
do produto, mas ele não precisa ficar visível durante o transporte. 

O remetente não pode deixar a nota fiscal dentro da encomenda e 
mencionar isso na parte externa da embalagem. O documento deve ser afixado 
externamente à embalagem, exceto para casos que tenham autorização 
expressa da Sefaz. 

Se o pedido for enviado de forma fracionada, em várias caixas, as notas 
fiscais deverão ser emitidas individualmente e acompanhar cada volume. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/entra-em-vigor-obrigatoriedade-de-nota-
fiscal-em-encomendas-enviadas-pelos-correios.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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8. Empreendedorismo 

Aumenta confiança dos empresários na economia brasileira 

 
02 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Com sexto mês seguido de crescimento, indicador da Fundação Getúlio Vargas 
atinge maior nível desde abril de 2014 
 

A confiança dos empresários na economia brasileira fechou o ano 
passado em alta. Em dezembro, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) atingiu 93,1 pontos em uma escala que vai de 
0 a 200 - sexto mês seguido de crescimento e maior nível desde abril de 2014. 

Na prática, a alta do índice indica maior possibilidade de investimentos 
no País, assim como geração de empregos e renda aos brasileiros. E reflete 
também as medidas do Governo do Brasil para garantir a retomada da 
economia. 

“O ano de 2017 termina com a melhora da percepção sobre a situação 
presente dos negócios e com a retomada do otimismo”, afirmou o 
superintendente de estatísticas da FGV, Aloisio Campelo Jr. “Este cenário 
sugere que a confiança empresarial deve continuar avançando nos próximos 
meses”, completou. 

Perspectivas 
No mês passado, o índice que mede as perspectivas do empresariado 

para o curto prazo chegou a 101,3 pontos, primeira vez em que o indicador 
ultrapassa a barreira dos 100 pontos em quatro anos, sendo que o Indicador da 
Situação Atual  (ISA-E) ficou em 87,6 pontos. 

Todos os setores econômicos que integram o indicador também 
avançaram no mês passado. A contribuição mais alta nesse sentido foi o setor 
de serviços (0,5 ponto), seguido por indústria e comércio (0,3 ponto cada) e 
construção (0,1 ponto). 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/aumenta-confianca-dos-
empresarios-na-economia-brasileira 
 

Voltar ao índice 
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9. Curtas 

Vendas de material de construção crescem 6% em 2017 

 
02 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
As vendas de material de construção no varejo cresceram 6% em 2017 

na comparação com o ano anterior, segundo pesquisa da Associação Nacional 
dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). O faturamento anual 
do setor ficou em R$ 114,5 bilhões. 

Segundo o presidente da associação, Cláudio Conz, este foi um ano de 
recuperação, mas com percalços. A expectativa da Anamaco é que o setor 
cresça 8,5% em 2018, influenciado pela redução da taxa de juros, da inflação e 
pelo aumento do emprego. 

Em dezembro, as vendas de material de construção cresceram 1% em 
relação a novembro. O mesmo percentual foi observado na comparação com 
dezembro de 2016. 

Na análise por categorias, as vendas de tintas tiveram crescimento de 
8% em dezembro na comparação com novembro. As vendas de cimento 
cresceram 2% no período; as de revestimento cerâmico caíram 4% e as de 
telhas de fibrocimento tiveram queda de 3%. 
 

Voltar ao índice  
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10. 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



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


