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1. MDIC 

Marcos Jorge nos EUA: "Continuem investindo no Brasil" 

 
28 de Fevereiro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, 
reuniu-se hoje, no Conselho das Américas, em Washington, com 
representantes de empresas que têm operações no Brasil. Questionado sobre 
possíveis mudanças de rumo, por conta das eleições, o ministro foi enfático. “A 
recomendação que eu faço a vocês é: continuem a investir no Brasil". Ele 
destacou que, em 2017, o Brasil recebeu US$ 60 bilhões em investimentos 
estrangeiros diretos, valor 13% maior do que o verificado em 2016. 

A mesa redonda, mediada pelo conselheiro Chris Padilla, tratou de 
temas sobre o atual momento econômico do Brasil, incluindo oportunidade de 
negócios. Marcos Jorge iniciou sua fala fazendo um panorama da economia 
brasileira, que cresceu 1% no ano passado segundo dados preliminares do 
Banco Central.  

De acordo com o ministro, o dado, ainda que preliminar, "confirma a 
retomada da confiança dos agentes econômicos no país em razão do acerto da 
agenda de reformas e das medidas macroeconômicas implementadas pelo 
governo do presidente Temer", disse. Essa agenda, na avaliação do ministro, 
também contribuiu para a redução da inflação e da taxa de juros. Ele lembrou 
ainda que expectativa para 2018 é de crescimento do PIB na casa dos 3%. 

Na área de investimentos, o ministro deu destaque ao Programa 
Avançar Parcerias, focado em projetos na área de infraestrutura, no valor de 
aproximadamente US$ 43 bilhões.  

"Neste ano, pretendemos lançar 75 projetos, dos quais 55 são na área 
de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias", informou. Com isso, disse o 
ministro, "queremos dinamizar e injetar novos recursos que servirão para 
reduzir os custos logísticos no Brasil". 

Na área de melhoria do ambiente de negócios, o MDIC tem tido papel 
relevante, especialmente na área de facilitação de comércio. Marcos Jorge 
destacou o trabalho que vem sendo coordenado pela Secretaria Especial de 
Micro e Pequenas Empresas para reduzir o tempo de abertura de empresas, 
por meio da implementada da RedeSIM. 

Outra iniciativa é o Portal Único de Comércio Exterior, que já 
disponibilizou o módulo de exportações e iniciará as operações do módulo de 
importações ainda em 2018. Segundo Marcos Jorge, a previsão é reduzir 40% 
dos prazos médios nas operações de exportação e de importação. "O impacto 
econômico está estimado em acréscimo de 1,52% ao PIB no momento da 
implementação completa, prevista para este ano", disse. 

Modernização do INPI 
Na área de inovação, o MDIC tem trabalhado em um amplo processo de 

reestruturação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que, já em 
2017, reduziu os estoques de pedidos de análise em 7,6% para patentes, 
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14,9% para registros de marcas e 26% para desenhos industriais. O ministro 
acredita que essa iniciativa contribuirá para que o Brasil integre o Acordo de 
Madri, que se refere ao sistema internacional de registros de marcas. 

OCDE 
Em maio de  2017, o Brasil solicitou formalmente a adesão à 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O ministro 
Marcos Jorge relembrou esse fato e pediu apoio às empresas.  “O pedido de 
adesão à OCDE se insere no esforço de convergir a formulação, o 
desenvolvimento e a implementação de políticas públicas que assegurem 
maior competividade às empresas brasileiras e desenvolvimento ao país”, 
avaliou. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3101 
 
 

Voltar ao índice  
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2. Crédito e Financiamento 

Crédito bancário começa 2018 em queda, diz Banco Central 

 
 27 de Fevereiro de 2017 

Fonte:G1 
 
Estoque de empréstimos recuou 0,8% em janeiro, para R$ 3,06 trilhões. 
Movimento mantém tendência verificada nos últimos dois anos, mas BC prevê 
alta para o crédito em 2018. 
 

O crédito bancário iniciou o ano de 2018 em queda, informou o Banco 
Central nesta terça-feira (27). O estoque dos empréstimos ofertado pelas 
instituições financeiras recuou 0,8% em janeiro, para R$ 3,06 trilhões. Em 
dezembro, somava R$ 3,09 trilhões. 

Em 2017, o crédito dos bancos registrou tombo de 0,6%. Em 2016, já 
havia caído 3,5%. 

De acordo com o BC, o resultado registrado em janeiro é reflexo da 
queda sazonal, ou seja, considerada normal para o período, no crédito para as 
empresas, que recuou de 2,3% em janeiro, para R$ 1,4 trilhão. 

As operações com pessoas físicas registraram crescimento de 0,5% no 
primeiro mês deste ano, para R$ 1,65 trilhão. 

"No caso específico das pessoas jurídicas, e dos créditos livres, temos 
essa sazonalidade mais bem marcada. As pessoas físicas, porém, reduzem 
utilização de cartão de crédito com juros em dezembro, mas em janeiro ocorre 
o inverso", declarou o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha. 

Segundo o Banco Central, o volume de crédito com "recursos livres" 
(sem contar BNDES, crédito rural e imobiliário) registrou recuo de 1% no mês 
passado, para R$ 1,56 trilhão. O chamado crédito direcionado, que engloba 
justamente os empréstimos concedidos pelo BNDES, rural e imobiliário, caiu 
0,5% em janeiro deste ano, para R$ 1,49 trilhão. 

Para 2018, a previsão do Banco Central é de que o estoque de crédito 
bancário registre aumento de 3%. A previsão para pessoas físicas é de 
crescimento de 7% e, para empresas, é de queda de 2% neste ano. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/credito-bancario-inicia-2018-em-
queda.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços 

Banda larga fixa no Brasil cresce 8,4% em janeiro sobre um ano antes 

 
26 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Operadoras registram 29,1 milhões de acessos 
 

As assinaturas de serviços fixos de acesso rápido à Internet no país 
subiram 8,4 por cento em janeiro sobre um ano antes, para 29,1 milhões, e 
avançaram 1,2 por cento ante dezembro, informou nesta segunda-feira a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

As principais operadoras do setor - Claro, Oi, Vivo - tiveram performance 
distinta na comparação anual. 

A Claro, maior do setor e controlada pela mexicana América Móvil, 
elevou sua base em janeiro sobre um ano antes em 6,2 por cento, ou mais 
522,6 mil assinaturas, para 8,95 milhões. A Vivo, do grupo espanhol Telefónica, 
teve crescimento de 1,9 por cento, ou 143,6 mil clientes, para 7,59 milhões. 

Já a Oi, em recuperação judicial, viu sua base de assinantes recuar 2,15 
por cento no período, segundo os dados da Anatel, ou menos 138 mil 
assinantes, para 6,28 milhões. 

A também brasileira Algar Telecom, quarta maior provedora, teve 
crescimento de 9,6 por cento, para 546,6 mil, enquanto a TIM, do grupo 
Telecom Italia, ficou ma quinta posição, com 417,7 mil assinantes de banda 
larga fixa, uma alta de 25,9 por cento na comparação com janeiro de 2017. 
 
https://www.dci.com.br/servicos/banda-larga-fixa-no-brasil-cresce-8-4-em-
janeiro-sobre-um-ano-antes-1.686451 
 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Juros do cartão e do cheque especial aumentam e ficam acima dos 300% 

 
27 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
A elevação das taxas médias cobradas por bancos e financeiras ocorre apesar 
do recuo da queda da taxa básica de juros (Selic), atualmente em 6,75% a ao 
ano 
 

Mesmo com a decisão do governo de revisar as normas para o rotativo 
do cartão de crédito, os juros dessa modalidade continuam acima de 300% ao 
ano. O mesmo ocorre quando são as analisadas as taxas do cheque especial.  

Dados do Banco Central (BC) mostram que em janeiro a taxa média 
cobrada no cheque especial somou 324,7% ao ano, com alta de 1,7 ponto 
percentual em relação ao patamar de dezembro do ano passado (323% ao 
ano).  

Ao mesmo tempo, os juros médios das operações com cartão de crédito 
totalizaram 327,9% ao ano em janeiro deste ano, com queda de 334,6% ao ano 
no final de 2017.A autoridade monetária ainda apontou que os juros médios 
nas operações de crédito com recursos livres  registraram aumento, quando 
chegaram 41,1% ao ano.  

Em dezembro do ano passado, estavam em 40,3% ao ano. A alta foi de 
0,8 ponto percentual. Para piorar, a taxa média das operações com pessoas 
físicas subiu para 55,8% ao ano, contra 55,1% ao ano em dezembro de 2017. 

A elevação das taxas médias cobradas por bancos e financeiras ocorre 
apesar do recuo da queda da taxa básica de juros (Selic), atualmente em 
6,75% a ao ano. Um dos fatores que pode explicar esse movimento é a alta da 
inadimplência, que passou de 4,9% para 5% para a pessoa física. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/27/internas
_economia,662512/juros-o-rotativo-do-cartao-e-do-cheque-especial-se-
mantem-acima-de-30.shtml 

 
 

Voltar ao índice 
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5. Comércio  

Confiança do comércio atinge melhor nível em quatro anos, diz FGV 

 
27 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Confiança do comércio atinge melhor nível em quatro anos, diz FGV 
 

Com a recuperação das vendas e do lucro, comerciantes seguem 
confiantes em relação à economia brasileira. Em janeiro, o Índice de Confiança 
do Comércio (ICOM) avançou 0,4 ponto para 95,5 pontos, o maior nível desde 
abril de 2014. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (27) pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

Segundo a entidade, a retomada do consumo resultou em maior conforto 
dos empresários em relação à situação atual dos negócios. “Um aspecto 
positivo dos resultados do primeiro bimestre de 2018 é o expressivo avanço 
dos indicadores de satisfação com a situação atual, retratando um quadro de 
recuperação de vendas e margens”, diz a FGV. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/02/confianca-do-comercio-
atinge-melhor-nivel-em-quatro-anos-diz-fgv 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Desemprego fica em 12,2% em janeiro de 2018 e atinge 12,7 milhões de 
pessoas 

 
28 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 

Índice é maior do que o registrado no trimestre encerrado em dezembro, 
quando a taxa foi de 11,8% e ficou estável sobre 3 meses anteriores; IBGE diz 
que taxa só não caiu por razões sazonais. 
 

O índice de desemprego no Brasil atingiu 12,2% no trimestre encerrado 
em janeiro de 2018. Isso significa que 12,7 milhões de pessoas estão 
desempregadas no país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa 
Pnad Contínua. 

O desemprego ficou maior do que o registrado no trimestre encerrado 
em dezembro, quando a taxa foi de 11,8%, mas ficou estável em relação ao 
trimestre anterior, quando a taxa também foi de 12,2%. O número, no entanto, 
está abaixo da taxa registrada no trimestre encerrado em janeiro do ano 
passado, de 12,6%. 

O índice de desemprego calculado pelo IBGE é uma média móvel 
trimestral, divulgada mensalmente. Isso significa que o resultado de janeiro se 
refere ao período entre novembro de 2017 e janeiro de 2018. 

Efeito sazonal 
Para o IBGE, o índice de desemprego só não continuou em queda no 

trimestre encerrado em janeiro por motivos sazonais. Janeiro é um mês em que 
muitos trabalhadores temporários são dispensados e tradicionalmente há um 
aumento do desemprego. 

“A gente teve duas quedas seguidas na taxa de desocupação (em 
relação ao trimestre anterior). Isso significa que houve uma melhora no 
mercado de trabalho. Mas, quando chega em janeiro deste ano, você tem uma 
estabilidade. Se não fosse o período sazonal, a expectativa era de que a taxa 
tivesse caído pela terceira vez”, disse o coordenador de Trabalho e 
Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo. 

“Janeiro é um mês em que tem dispensa de trabalhadores, mas não 
aconteceu. Então, pode ter havido dispensa e ao mesmo tempo novas 
contratações” 

Segundo Azeredo, a taxa de desocupação indica que há uma melhora 
no mercado. “Já não temos a maior taxa de desocupação para janeiro da série 
histórica, o que é um ponto positivo”. 

A maior taxa para este mês foi registrada em 2017, quando ficou em 
12,6%, enquanto a menor foi observada em 2014, quando foi de 6,4%. 

Sem carteira assinada 
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De acordo com o levantamento, a população ocupada aumentou em 
mais de 1,8 milhões de pessoas em relação a janeiro do ano passado, puxada 
pelo crescimento do trabalho informal. 

Veja de onde veio o crescimento do volume de pessoas ocupadas em 1 
ano: 

986 mil novos trabalhadores por conta própria; 
581 mil novos empregos sem carteira assinada; 
317 mil novas vagas com carteira assinada no serviço público; 
267 mil novos trabalhadores domésticos; 
180 mil novos empregadores; 
79 mil pessoas trabalhando como auxiliares de familiares 
-562 mil vagas a menos com carteira assinada no setor privado 
Azeredo destacou que apenas 317 mil postos de trabalho criados podem 

ser considerados efetivamente formais, já que foram contratações do serviço 
público. 

“A gente tem que dar conta que esse crescimento (da população 
ocupada) que aconteceu foi pelo trabalho informal. Desse 1,8 milhão que 
cresceu, parte expressiva é do mercado informal”, ressaltou. 

Segundo Azeredo, a queda do número de trabalhadores com carteira 
assinada está mais modesta. O contingente de pessoas ocupadas em 
empregos formais é estimado em 33,3 milhões em janeiro - uma queda de 
1,7% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. No 
trimestre encerrado em dezembro, essa retração foi de 2,5% na comparação 
anual. 

O rendimento médio real habitual do trabalhador ficou em R$ 2.169 em 
janeiro. Segundo o IBGE, este valor ficou estável na comparação com janeiro 
do ano passado, quando foi de R$ 2.135. Já a massa de rendimento real 
habitual teve alta de 4,4% neste período, chegando a R$ 193,8 bilhões. 
 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/desemprego-fica-
em-122-em-janeiro-de-2018.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Desembolso para pequenas e médias empresas soma R$ 2,2 bilhões em 
janeiro 

de xxxxx de 2017 
Fonte: 

 
Nos últimos 12 meses, foram destinados quase R$ 30 bilhões para os 
empreendedores de até médio porte no Brasil 
 

Em janeiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) destinou R$ 2,2 bilhões a micro, pequenas e médias empresas de um 
total de R$ 3,9 bilhões liberados. Nos últimos 12 meses, as liberações do 
banco de fomento somaram R$ 69,9 bilhões, dos quais R$ 29,6 bilhões ficaram 
com o segmento de médias e pequeno porte. 

Entre os destaques do mês estão o segmento de comércio e serviços – 
com desembolsos de R$ 1,1 bilhão – e infraestrutura, impulsionado pelo setor 
de energia elétrica. 
 
 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó - SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
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12/03/2018 até 15/03/2018 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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