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1. MDIC 

Marcos Jorge: “Os números da economia nos mostram que estamos no 
caminho certo ” 

 
28 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Mdic 
 

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos 
Jorge, participou hoje, na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 
Brasília, do lançamento da “Rota Estratégica da Cadeia Brasileira do Alumínio 
2030”. 

O documento, que vai subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas 
para o setor, é resultado de um processo que teve início com a assinatura do 
acordo de cooperação técnica entre MDIC e ABAL, em  dezembro de 2016. O 
projeto teve como escopo pesquisar soluções alternativas, excepcionais e 
transitórias para a indústria do alumínio. 

Em seu discurso, o ministro destacou a volta do otimismo dos agentes 
econômicos com os dados de crescimento da economia.  “Na semana 
passada, o Banco Central publicou uma estimativa de que o Produto Interno 
Bruto do Brasil expandiu 1,04% no ano de 2017. Ainda que preliminar, pois o 
anúncio oficial só será feito em 1º de março, este dado 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”, afirmou Marcos Jorge. 

“Essas medidas também repercutiram nas taxas de inflação e de juros. 
Em 2017, tivemos o menor índice de inflação em 20 anos: 2,95%. Este fato 
possibilitou a contínua queda da taxa de juros, que alcançou, no início de 
fevereiro, 6,75%, que também é o menor patamar das últimas duas décadas”, 
acrescentou.  

Segundo o ministro, os últimos indicadores ajudam a explicar a atração 
de 60 bilhões de dólares em investimentos diretos para o Brasil, no ano 
passado. Valor 13% superior em relação ao ano de 2016, quando recebemos 
53 bilhões de dólares em investimentos do exterior. 

“Entre os vários elementos que contribuem para esta retomada, que 
deve levar a uma expansão do PIB acima de 3% em 2018, destaco as medidas 
para atração de investimentos privados, as iniciativas para melhoria do 
ambiente de negócios das empresas e a inserção internacional estratégica do 
país”, explicou o ministro.  

De acordo com Marcos Jorge, o resultado econômico positivo também 
se vê refletido no comércio exterior. Em 2017, a corrente de comércio do Brasil 
com o mundo alcançou US$ 368,491 bilhões, representando aumento de 
15,1% sobre o ano anterior. O ministro também lembrou que em 2017 o Brasil 
teve o primeiro crescimento das exportações em cinco anos, resultando em 
saldo comercial recorde de US$ 67 bilhões 
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“Como se pode observar, o otimismo dos agentes econômicos está de 
volta e o governo continua a trabalhar para aprofundar as reformas domésticas 
e apoiar o desenvolvimento da indústria”, declarou. 

Rota Estratégica 
A execução do projeto ficou a cargo do Sistema da Federação das 

Indústrias do Paraná (Fiep), e integrou esforços de profissionais capacitados, 
entre mestres e doutores, de diferentes áreas do conhecimento e experiência. 
“O estudo também nos possibilitou discutir de que forma será possível 
aumentar a competitividade da cadeia produtiva, além de pensar em uma 
estratégia de desenvolvimento para atrair novas empresas e fortalecer as que 
já estão gerando emprego e renda no Brasil”, declarou o ministro.  

Foram identificados temas que possuem ações onde o MDIC pode 
colaborar diretamente na implementação do Rota Estratégica, como na 
articulação de atores; na expansão de mercado; na tributação e na 
formalização. 

No eixo "Articulação de Atores" foram propostas ações como a criação 
de uma agenda comum e a ampliação da interlocução entre as associações do 
setor e o governo para a proposição de políticas públicas e defesa de 
interesses da indústria. 

Para a expansão de mercado, o Roadmap propõe ações para o 
desenvolvimento de incentivos à exportação de produtos da indústria nacional 
e ampliação de acordos e alianças de comércio exterior, demandas que podem 
ser plenamente atendidas pelo MDIC. 

Também foi apontada a necessidade de promoção de política de 
redução tarifária na importação de insumos, o que pode ser encaminhado pelo 
MDIC e viabilizado por meio de mecanismos temporários de alteração da Tarifa 
Externa Comum ou por pedidos de alteração permanente que são analisados 
pelo Comitê Técnico do Mercosul. 

Comparado com o mercado internacional, o Brasil mantém a 
competitividade no início da cadeia, suas exportações de minério de alumínio 
(bauxita) e de óxido de alumínio (alumina) continuam a crescer e chegaram a 
resultados significativos em 2017. De acordo com a ABAL, as exportações de 
alumina brasileira cresceram 19% no ano passado, ao mesmo tempo em que a 
bauxita ficou entre os mais importantes elementos da pauta de exportações do 
setor de minérios. 

Por fim, o ministro parabenizou a Abal pela iniciativa do projeto que visa 
entender e aprofundar a análise da atual situação do mercado de alumínio, 
dando subsídios para identificar tendências e preparar as empresas e os 
consumidores para mudanças que virão. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3105 
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2. Tributos 

Receita começa a receber hoje a Declaração do Imposto de Renda da 
Pessoa Física 

 
01 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Receita Federal recebe a partir das 8h de hoje (1º) as declarações do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018, ano-base 2017. O prazo 
para entrega vai até 30 de abril. A declaração poderá ser preenchida por meio 
do programa baixado no computador ou do aplicativo Meu Imposto de Renda 
para tablets e celulares. 

Este ano, é obrigatória a apresentação do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) para dependentes a partir de 8 anos de idade, completados até o dia 31 
de dezembro de 2017. Outra mudança é a possibilidade de impressão do 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento de 
todas as cotas do imposto, inclusive as que estão em atraso. 

Segundo a Receita, é obrigado a declarar quem recebeu em 2017 
rendimentos tributáveis em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da 
atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima de R$ 142.798,50. 
O Fisco espera receber, este ano, 28,8 milhões de declarações do IRPF, 300 
mil a mais do que em 2017 (28,5 milhões). 

Também estão obrigadas a declarar as pessoas físicas residentes no 
Brasil que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; as que obtiveram, 
em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens e direitos, sujeito à 
incidência do imposto ou que realizaram operações em bolsas de valores; que 
pretendem compensar prejuízos com a atividade rural; que tiveram, em 31 de 
dezembro de 2017, a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 300 mil; que passaram à condição de 
residentes no Brasil em qualquer mês e assim se encontravam em 31 de 
dezembro; ou que optaram pela isenção do IR incidente sobre o ganho de 
capital com a venda de imóveis residenciais para a compra de outro imóvel no 
país, no prazo de 180 dias contados do contrato de venda. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/receita-comeca-
receber-hoje-declaracao-do-imposto-de-renda-da-pessoa-fisica 
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3. Serviços 

Câmara aprova regulamentação de aplicativo de táxi; texto vai a sanção  

 

28 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Valor Econômico  

 
A Câmara aprovou o projeto de regulamentação do transporte de 

passageiros por aplicativos, como Uber, 99 e Cabify. O texto segue para 
sanção do presidente Michel Temer. No ano passado, o projeto do deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP) e outros foi aprovado pela Câmara, mas, como sofreu 
alterações no Senado, teve que retornar para uma análise final dos Deputados.  

Seguindo a recomendação do relator Daniel Coelho (PSDB-PE), a 
Câmara rejeitou, por 283 votos a 29, a primeira emenda do Senado ao projeto 
e manteve a competência exclusiva das prefeituras e do Distrito Federal de 
regulamentar e fiscalizar os serviços. Quatro parlamentares se abstiveram. 

Os deputados mantiveram, por 227 a 166 e 11 abstenções, a alteração 
feita pelo Senado que desobriga os motoristas a terem uma autorização 
especifica do poder público para que possa atuar nos aplicativos. 

Além disso, em votação simbólica, os parlamentares também 
mantiveram no texto a emenda do Senado, que retirou a exigência de uso de 
placa vermelha pelos carros desses serviços.  

A Câmara manteve um ponto incluído pelos senadores que determinava 
que os motoristas dos aplicativos devem apresentar uma certidão negativa de 
antecedentes criminais. 

De acordo com a regulamentação, os motoristas de aplicativos deverão 
seguir os seguintes critérios: estar inscrito como contribuinte individual do 
INSS; ser portador de carteira de habilitação na categoria B ou superior que 
tenha a informação de que ele exerce atividade remunerada; emitir e manter o 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) na cidade da 
prestação do serviço; e conduzir um veículo que atenda os requisitos, como 
idade máxima e que tenha as características exigidas pelas autoridades de 
trânsito.  

Os motoristas terão que arcar com o pagamento de tributos municipais 
devidos e contratar seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro 
obrigatório. Caso não cumpram as exigências, os motoristas poderão ser 
enquadrados nas sanções por transporte ilegal de passageiros. 

Após o encerramento da sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), afirmou que a decisão do plenário deve ser respeitada. "Eu acho 
que o mais importante, do meu ponto de vista, ficou garantido que a 
regulamentação dos aplicativos será feita pelos municípios. Cada cidade vai 
criar sua regulamentação, sua regra, de que forma que autoriza, de que forma 
que o aplicativo pode trabalhar" 

Os representantes dos aplicativos comemoraram o resultado. "A Cabify 
entende que esse resultado criou um texto equilibrado. Agora tanto os táxis 
quanto os aplicativos têm regras claras para poder operar. E retirou do texto 
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um caráter que era proibitivo", disse Juliana Minorello, diretora jurídica e de 
políticas públicas da empresa. "A Câmara aprovou uma lei que ouviu a voz dos 
500 mil motoristas e dos 20 milhões de usuários do Uber hoje no Brasil. É uma 
lei positiva, que garante a segurança jurídica do serviço e que é boa tanto para 
as pessoas como para as cidades. Houve um entendimento do impacto positivo 
da tecnologia nas cidades", disse Fabio Sabba, diretor de comunicação do 
Uber. 

Já para Kaliana Kalache, chefe de relações governamentais da 99, "a 
Câmara ouviu as vozes das milhares de pessoas que pediam a manutenção do 
texto do Senado que retirava todos os pontos que inviabilizavam o serviço no 
país". 

 
http://www.valor.com.br/politica/5354125/camara-aprova-regulamentacao-de-
aplicativo-de-taxi-texto-vai-sancao 
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4. Serviços - Telecomunicações 

Reclamações sobre serviços de telecomunicações caem 17,5% em janeiro 

 
01 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou em janeiro 
redução de 17,5% no número de reclamações de usuários de serviços de 
telecomunicações, na comparação com o mesmo período do ano passado. 

Os dados, divulgados hoje (28) pela Anatel, mostram que em janeiro 
foram registradas 270,7 mil reclamações, 57,5 mil a menos do que em igual 
mês do ano passado. 

A telefonia móvel apresentou a maior queda, de 21,3%, com 34 mil 
reclamações a menos. 

Entre os usuários do serviço pós-pago, em janeiro, o maior percentual 
de queixas foi relativo a cobranças na conta, com 48,03% do total de 
reclamações. Em segundo lugar, ficaram as queixas relativas às ofertas e 
promoções (10,20%) e, em terceiro, as relacionadas à qualidade, 
funcionamento e reparo (10,01%). 

Já entre os usuários de aparelhos pré-pagos, o principal motivo de 
queixa diz respeito a problemas com crédito, que totalizaram 44,51%. Em 
seguida aparecem reclamações relativas a ofertas e promoções (18,63%). Já 
as queixas sobre qualidade, funcionamento e reparo representaram 14,57% do 
total. 

A telefonia fixa apresentou redução de 16,9%, como 12,6 mil queixas a 
menos. As reclamações sobre cobrança aparecem em primeiro lugar, com 
36,74%; seguida das queixas sobre qualidade, funcionamento e reparo, com 
23,91%, e sobre cancelamento, com 9,08%. 

Já a TV por assinatura registrou 3,7 mil queixas a menos, redução de 
9%. O item relativo a cobranças, mais uma vez, aparece na frente com 44,44%. 
O bloqueio ou suspensão do serviço aparece como o segundo motivo de 
queixa dos usuários do serviço, com 11,57% das reclamações; qualidade, 
funcionamento e reparo representaram 10,16% das queixas. 

No serviço de banda larga fixa, houve redução de 15%, com 7,7 mil 
reclamações a menos. Qualidade, funcionamento e reparo foram os principais 
motivos de queixas dos usuários, com 45,98%; seguido de reclamações 
relativas à cobrança, com 22,42% das queixas, e à instalação ou ativação do 
serviço (9,04%). 

Empresas 
Segundo a Anatel, tanto na telefonia móvel quanto na telefonia fixa, 

quase todos os grupos acompanhados individualmente pela Anatel 
apresentaram redução nas reclamações em janeiro na compração com o 
mesmo mês de 2017. 
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A exceção foi a TIM, que registrou um pequeno aumento. Foram 500 
reclamações a mais que no mesmo período do ano passado, um aumento de 
0,9%. 

Na telefonia móvel, a Vivo apresentou a maior redução no número de 
queixas. Foram 19,5 mil reclamações a menos, queda de 43,5%. Em seguida 
vem a Nextel, com menos 4,8 mil reclamações, redução de 43,2%. A Claro 
aparece em terceiro, com diminuição de 7,4 mil, redução percentual de 22,9%. 

A Oi apresentou uma redução de 13,7%, com menos 2,7 mil queixas de 
clientes sobre o serviço. A operadora apresentou a maior redução nas queixas 
sobre telefonia fixa, uma queda de 19%, com 7,6 mil reclamações a menos. Em 
seguida aparece a Vivo com redução de 4,1 mil nas reclamações (queda de 
17,4%) e a NET, com menos 1,3 mil reclamações (recuo de 14,5%). 

No caso da TV por assinatura, com acréscimo de 1,6 mil reclamações 
(12,7% a mais), a Sky foi o único grupo que registrou aumento nas queixas em 
janeiro de 2018 em relação ao mesmo mês do ano passado, de 12,7 % 
(acréscimo de 1,6 mil reclamações). 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/reclamacoes-sobre-
servicos-de-telecomunicacoes-caem-175-em-janeiro 
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5. Comércio Eletrônico 

27% da venda no e-commerce brasileiro ocorreu em celulares 

 
01 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Após forte crescimento no ano passado, vendas via dispositivo celular representam 
31% do mercado em janeiro; em algumas lojas e nichos, volume é ainda maior 
 

A participação das compras via dispositivos móveis no comércio eletrônico 
brasileiro teve mais um ano de grande expansão em 2017, com o volume de pedidos 
atingindo 27,3% do total comercializado ante 21,5% no ano anterior, de acordo com a 
Ebit. 

Adiantado ao DCI, o dado faz parte do balanço do setor em 2017, cuja 
divulgação ocorrerá na semana que vem . “Em 2018 nossa expectativa é que [a 
participação] chegue perto dos 40%”, afirmou o diretor-executivo da Ebit, André Dias, 
antevendo 37% ou 38% de share para o mobile no fim do ano. Em 2013, o percentual 
era de 4,4%. 

“Em janeiro deste ano, ele já foi 31%”, revelou o dirigente, indicando a 
velocidade do avanço das transações do gênero. 

Movimento semelhante foi identificado em balanço anual realizado pela Nuvem 
Shop, que hospeda mais de 18 mil lojas virtuais: em 2017, 45% das cerca de 823 mil 
compras na plataforma ocorreram via celulares, ante 30% em 2016. 

“Em janeiro deste ano, 51% já foi mobile”, afirmou o co-fundador e diretor de 
atendimento ao cliente da empresa, Alejandro Vázquez. 

“Em alguns setores ou em players individuais, essa participação pode ser ainda 
maior”, observou André Dias, citando a operação online de grandes redes varejistas 
como referência. 

No caso da venda online de ingressos para cinema, por exemplo, o 
protagonismo do mobile nas compras já é realidade: cerca de 70% das transações na 
vertical ocorrem via celulares, conforme informado ao DCI pelos dois maiores players 
do segmento no ano passado. 

Com outros setores seguindo o mesmo caminho, a tendência é que o Brasil se 
aproxime dos Estados Unidos, onde o percentual do mobile dentro do e-commerce já 
ronda os 40%. “O único país que bate os 60% é a China”, cita Dias. 

Vale lembrar que o país asiático tinha cerca de 1,3 bilhão de linhas móveis 
ativas (dados de março passado), contra 417 milhões no mercado norte-americano ao 
fim do terceiro trimestre de 2017. O Brasil fechou o último ano com 236 milhões de 
linhas celulares ativas. Destas, 102,2 milhões já eram 4G e outras 83,6 milhões, 3G. 

Ainda que a expansão da internet móvel e dos smartphones beneficie o 
chamado mobile commerce (ou apenas m-commerce), um sentimento de insegurança 
considerado como algo “cultural” ainda gera descolamento entre o tíquete médio 
móvel e o geral. 

A diferença ficou evidente durante a edição de 2017 da Black Friday, quando o 
tíquete médio percebido pela Ebit no Brasil somou R$ 562, contra R$ 515 nas vendas 
fechadas através de dispositivos móveis (ainda que a entidade destaque a diminuição 
da distância entre ambos). 

Na Nuvem Shop, o mesmo movimento foi verificado: o tíquete médio de vendas 
nos dispositivos móveis fechou o ano em R$ 200,19, contra R$ 258,27 quando 
considerados todos os pedidos feitos na plataforma. 
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O descolamento entre o número de visitas e de compras finalizadas também 
chama a atenção: na Nuvem Shop os celulares somam 69% dos acessos, ou números 
bem maiores que os 45% de vendas realizadas. No mercado como um todo, o maior 
volume de visistas oriundas de smartphones e celulares já se tornou regra, afirmou 
Dias. 

“O consumidor pesquisa no celular, mas na hora de efetivar a compra muitos 
migram para o desktop, sobretudo quando se trata de um produto com tíquete médio 
maior”, afirma ele.Já Vázquez lembra que uma experiência fraca de navegação afeta a 
conversão no ambiente móvel. “A velocidade no carregamento das páginas pode gerar 
um grande impacto negativo. Se o cliente pôs os dados do cartão e a compra não 
finaliza, ele se preocupa”. 

Na prática 
Para empresários do comércio, a incursão no m-commerce passa pela dúvida 

entre investir em um aplicativo próprio ou apostar em um ambiente responsivo dentro 
de navagadores web de dispositivos móveis. 

“O aplicativo funciona melhor em categorias com maior recorrência”, sugere 
Dias, citando verticais como a venda de produtos alimentícios. 

Quem percebeu tal vantagem foi a Cobasi. “O mercado pet tem uma recompra 
mensal muito grande”, sinalizou o gerente de e-commerce da rede de shoppings de 
produtos para animais, Gustavo Ribeiro. 

Após reformular o aplicativo, lançando uma versão nova há cinco meses, a 
empresa se surpreendeu com a velocidade da adoção. “Hoje cerca de 20% das 
nossas vendas online são finalizadas no app”, afirmou Ribeiro, que já trabalha na 
integração da ferramenta com o programa de fidelidade da rede . Entre as vantagens 
colhidas também está a possibilidade de antever a demanda de clientes recorrentes a 
partir da análise de dados prévios de consumo. 

Se somados a outros 26% de compras online ainda realizadas através do site 
responsivo da Cobasi, o m-commerce da rede já alcança 46% do negociado dentro do 
ambiente online. As vendas via canais digitais (sejam eles móveis ou não) ainda 
representam 5% de todo o negociado pela Cobasi (que conta com mais de 60 lojas 
físicas); a ideia é atingir de 25% a 30% em cinco anos. 

Se a Cobasi optou por um fornecedor para a criação do app, apostando em um 
modelo de software como serviço (ou SaaS), caminho diferente foi trilhado pela 
Amaro. Com cinco anos de atuação e nativamente digital, a loja de vestuário 
desenvolveu a ferramenta (que entrou no ar no primeiro semestre de 2017) dentro de 
casa, onde uma equipe de cinco pessoas está dedicada à área. 

“As vendas em dispositivos mobile já eram 40% antes do lançamento do app. 
Com ele, atingimos 53% no último trimestre do ano passado”, afirmou o fundador e 
CEO da marca, Dominique Oliver. 

O empresário cita uma melhor experiência de chat com o cliente e de envio de 
notificações push após a adoção da ferramenta. Já elementos como goelocalização e 
a possibilidade do cliente scannear códigos de barras são relevantes na proposta de 
convergência da loja, que possui 13 pontos de venda físicos (ou guide shops) 
funcionando como uma espécie de showroom para consumidoras. 

“Temos uma peça de cada produto no guide shop. A cliente pode prová-las e 
fazer o pedido no tablet da loja ou no próprio celular”, explica Oliver. Em São Paulo e 
no Rio de Janeiro a entrega do produto ocorre no mesmo dia. 

 
https://www.dci.com.br/impresso/27-da-venda-no-e-commerce-brasileiro-
ocorreu-em-celulares-1.687262 
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6. Emprego 

Trabalho formal tem queda de 1,7% no Brasil, diz IBGE 

 
28 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O nível de formalidade no mercado está caindo e a quantidade de 
trabalhadores com carteira assinada chegou a 33,296 milhões no trimestre 
móvel terminado em janeiro de 2018. O número é estável em relação ao 
trimestre móvel anterior - de agosto a outubro de 2017 -, mas apresenta queda 
de 1,7% em relação ao período de novembro de 2016 a janeiro de 2017. 

Os dados estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados hoje (28), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Os números apontam estabilidade do desemprego na comparação 
trimestral, com taxa de 12,2% no trimestre móvel e 12,7 milhões de pessoas 
desocupadas no país. 

Segundo o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar 
Azeredo, a estabilidade na taxa de desocupação do mercado de trabalho 
brasileiro é normal para o período por conta da sazonalidade referente às 
festas de fim de ano, quando ocorre a dispensa de trabalhadores temporários. 
Ele destaca que, na comparação anual, houve redução de 562 mil 
trabalhadores com carteira assinada, o que corresponde a 1,7%. 

Carteira de trabalho 
“Embora essa redução na carteira tenha acontecido, o percentual de 

trabalhadores perdendo a carteira assinada é inferior ao que estávamos 
observando nos trimestres anteriores. Isso nos leva a constatar que nós temos 
uma desaceleração na queda da carteira de trabalho assinada. Não temos 
ainda geração de carteira, mas temos desaceleração na queda”, argumenta. 

Azeredo explica que a baixa no número de trabalhadores com carteira 
assinada não é o recorde da série histórica, iniciada em 2012. A maior baixa 
ocorreu no trimestre móvel terminado em abril de 2017, com 33,286 milhões de 
pessoas. Essa diferença de 10 mil trabalhadores, segundo o coordenador, não 
é relevante estatisticamente. Ele salienta que, em três anos, foram perdidos 3,5 
milhões de postos de trabalho com carteira assinada, número ainda não foi 
recuperado. 

Com isso, Azeredo diz que houve um “avanço expressivo” da 
informalidade na comparação anual. “Ou seja, aumentou o número de pessoas 
trabalhando sem carteira no serviço doméstico, como trabalhador familiar 
auxiliar, como pequeno empregador e, o principal deles, que gerou 
aproximadamente um milhão de postos de trabalho, que são aquelas pessoas 
que trabalham como conta própria”. 

Trabalho por conta própria abrange 23,18 milhões de pessoas 
O número de pessoas trabalhando por conta própria chegou ao maior 

nível da série histórica, passando de 22,19 milhões para 23,18 milhões, um 
aumento de 4,4%, o que corresponde a 986 mil pessoas. O empregado do 
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setor privado sem carteira assinada teve acréscimo de 581 mil pessoas, ou 
5,6%, chegando a 10,98 milhões de trabalhadores. 

O trabalho doméstico aumentou 4,4%, com acréscimo de 267 mil 
pessoas, indo para 6,3 milhões. E o setor público teve acréscimo de 317 mil 
trabalhadores, o que corresponde a 2,9%, chegando a 11,3 milhões de 
pessoas. 

Quanto aos setores da economia, houve crescimento de 5% nos 
empregos na indústria, de 6,4% em alojamento e alimentação e de 8,7% em 
outros serviços. Na outra ponta, a comparação anual apresentou queda de 4% 
da construção e de 3,9% na agricultura. 

“Fazendo a comparação anual, tivemos o crescimento na indústria, isso 
é um ponto positivo, e fechamos o trimestre móvel com um número maior de 
pessoas trabalhando na indústria. Há mais pessoas trabalhando no [setor de] 
alojamento e alimentação, essa parte na informalidade. Agora, construção e 
agricultura fecham a comparação anual em baixa”, explica Azeredo. 

A massa de rendimento real habitual aumentou 3,6% em um ano, 
chegando a R$ 193,8 bilhões. De acordo com Azeredo, o aumento se deu pelo 
ingresso de 1,8 milhão de pessoas no mercado de trabalho, e não pelo 
aumento dos salários. O rendimento médio no país no trimestre foi de R$ 
2.169, 1,6% a mais do que no mesmo período do ano passado. 

O número de pessoas ocupadas no país ficou em 91,7 milhões, 
enquanto a força de trabalho conta com 104,4 milhões de pessoas. O total de 
pessoas em idade de trabalhar, considerando a condição de menor aprendiz a 
partir dos 14 anos, está em 169,1 milhões. 

Expectativa sobre os resultados do carnaval 
Para Azeredo, os números geram uma expectativa para a influência da 

sazonalidade na próxima amostra, terminada em abril, que inclui fevereiro com 
o carnaval. 

“Isso é um dado importante porque a gente precisa saber o que esse 
carnaval trouxe para a gente, além de bastante diversão, muita folia, muita 
gente viajando. Mas a gente tem que estar antenada agora no que esse 
carnaval traz para o mercado de trabalho, uma vez que essa festa movimenta 
um quantitativo expressivo do contingente de setores da atividade como o 
comércio, principalmente o ambulante, os serviços, hospedagem, alimentação, 
transporte”, diz. 

A Pnad Contínua é um estudo feito pelo IBGE que apresenta 
informações sobre o mercado de trabalho brasileiro a curto prazo. O 
levantamento é feito em 3.465 municípios, com uma amostra de 70 mil 
domicílios por mês e 211 mil no trimestre. Cada domicílio recebe a visita do 
pesquisador uma vez por trimestre, por três trimestres seguidos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/trabalho-formal-tem-
queda-de-17-no-brasil 
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7. Infraestrutura 

Mercado de capitais falha em financiar infraestrutura 

 

01 de Março de 2017 
Fonte: Valor Econômico  

 
Muito pouco do que é investido no Brasil em infraestrutura é financiado 

pelo mercado de capitais. Essa situação, arrastada por anos, persiste mesmo 
após a retomada das emissões de dívida e da redução do tamanho do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Estudo feito pelo 
Santander com base em dados do Ministério da Fazenda mostra que as 
emissões de debêntures de infraestrutura - instrumento de captação de 
recursos para projetos considerados prioritários pelo governo, criado em 2011 
pela Lei 12.431 - alcançaram R$ 9,1 bilhões no ano passado. O montante 
correspondeu a uma parcela de apenas 12,6% do total de investimentos 
relativos às obras enquadradas na lei. 

Ao incluir na conta as emissões desde 2012, quando foi feita a primeira 
operação, a fatia do mercado de capitais cai para 10%, na média. Mas há 
avanços. Os R$ 9,1 bilhões em debêntures de infraestrutura do ano passado 
representam o dobro dos R$ 4,4 bilhões de 2016. O aumento, no entanto, 
ainda não é suficiente para que essa fonte de recursos se torno entanto, ainda 
não é suficiente para que essa fonte de recursos se torne significativa diante da 
necessidade. 

"Estimamos que os investimentos em infraestrutura fiquem em torno de 
R$ 100 bilhões em 2018. Disso, esperamos que R$ 27 bilhões venham do 
BNDES e cerca de R$ 9 bilhões do mercado de capitais", afirma Mauricio 
Farias, chefe da área de dívida de mercado de capitais do Santander. Os R$ 
64 bilhões restantes, segundo ele, virão sobretudo das próprias companhias, 
além de contar com demais bancos e agências de crédito. 

A participação pequena do mercado ainda é resultado de um banco de 
fomento inflado, na avaliação de especialistas, apesar da redução de tamanho 
- os desembolsos para financiar infraestrutura saíram do patamar de R$ 70 
bilhões em 2014 para R$ 27 bilhões em 2017. O BNDES sempre dominou o 
financiamento de infraestrutura, segundo Farias, por oferecer taxas e prazos 
difíceis de serem batidos. Para se ter ideia, desde a primeira emissão de 
debêntures de infraestrutura, o volume emitido soma apenas R$ 34,7 bilhões, 
enquanto o BNDES desembolsou quase R$ 300 bilhões com essa finalidade no 
mesmo período. 

Com a criação da Taxa de Longo Prazo (TLP), que vai aproximar as 
taxas do BNDES às de mercado, a situação tende a mudar, ao abrir espaço 
para outros potenciais financiadores. O aumento da participação do mercado, 
no entanto, deve ser lenta. Primeiro porque a implementação da TLP acontece 
em cinco anos, até o fim de 2022, quando só então a taxa vai incorporar os 
juros integrais da NTN-B. Além disso, os contratos feitos com juros subsidiados 
serão mantidos até o fim da amortização. 
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Alexandre Muller, gestor dos fundos de crédito da JGP, vê de maneira 
muito positiva o ajuste do papel do BNDES, mas ainda enxerga alguns 
problemas no modelo de financiamento de infraestrutura. Segundo ele, o 
principal ponto é a destinação dos títulos para o investidor pessoa física. "O 
investimento em infraestrutura é de alta complexidade, com necessidade de 
análise de risco regulatório, construção, performance, o que o investidor 
pessoa física não tem condições de fazer", defende. O pequeno investidor é o 
público-alvo dos ativos por conta da isenção fiscal. "Não conheço outro país 
que faça isso. Não é apropriado pela complexidade do risco de crédito." 

Além do pequeno investidor, Farias, do Santander, lembra que muitos 
investidores institucionais e fundos de pensão não possuem equipes 
preparadas para fazer esse tipo de análise e acabam não assumindo a posição 
de grandes compradores dos títulos. "No exterior, é esse tipo de investidor que 
financia as obras de infraestrutura, com operações de até 20 anos de prazo 
completa. 

Jorge Simino, diretor de investimentos da Fundação Cesp (Funcesp), 
maior fundo de pensão de capital privado do Brasil, afirma que, pelo fato de as 
debêntures possuírem isenção fiscal para a pessoa física, as taxas saem muito 
baixas. "Já vimos papéis de bons emissores saindo com taxa 30 pontos-base 
abaixo do que paga o título público federal. Não faz sentido para a gente, 
explica. 

O investidor externo é outro que acaba optando por aplicar em título 
público. Assim como no papel do Tesouro, o estrangeiro conta com isenção 
fiscal em debêntures de infraestrutura, quando enquadradas no artigo 1º da lei, 
que garante o benefício a esse investidor, mas esse é um mercado ainda 
menor. Nos últimos dois anos, não houve emissão para esse público. A falta de 
liquidez também reduz a atratividade. 
 
http://www.valor.com.br/financas/5354045/mercado-de-capitais-falha-em-
financiar-infraestrutura 
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8. Curtas 

Melhora na economia impulsiona índices de confiança  

 
28 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

A melhora nos indicadores econômicos continua a alavancar a confiança 
dos empresários no Brasil. Dados divulgados nesta quarta-feira (28) pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) evidenciam o otimismo quanto aos rumos da 
economia brasileira. 

Em fevereiro, a confiança dos empresários do ramo de serviços avançou 
1,3 ponto para 93,1 pontos, o maior nível para o dado desde 2014. Ao mesmo 
tempo, a confiança do setor industrial superou a barra dos 100 pontos, o que 
não ocorria desde 2013. 

O que isso significa? 
Isso significa que esses segmentos estão mais confiantes em relação 

aos negócios no País. No caso do setor de serviços, a alta foi ocasionada tanto 
pela percepção atual da economia, quanto pela expectativa para os próximos 
meses. Já no campo industrial, o avanço é explicado pela alta no uso da 
capacidade instalada – ou seja, pela melhora na produção nos parques 
industriais. 

Uma demonstração desse cenário é o Indicador de Incerteza da 
Economia (IIE-Br), também calculado pela FGV. Esse indicador caiu 7,1 pontos 
entre janeiro e fevereiro, mostrando que a economia brasileira está mais forte. 
“A queda apresentada em fevereiro reflete o bom momento vivido pela 
economia doméstica", diz a entidade. 
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9. 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 
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