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TURISMO DEIXOU DE GANHAR R$ 41,6 BILHÕES DESDE O 
INÍCIO DA PANDEMIA
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De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), a Black Friday de 2020 deverá movimentar R$ 3,74 bilhões e alcançar o maior 
faturamento desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional, 
em 2010. Confi rmada a previsão da CNC, haverá um aumento de 6% em relação a 
2019 (R$ 3,67 bilhões) – descontada a infl ação, o crescimento real das vendas, em 
comparação com igual período do ano passado, deverá ser de 1,8%.

O setor do turismo brasileiro deixou de faturar R$ 41,6 bilhões desde o início da 
pandemia de covid-19, considerando os meses de março a setembro. O montante 
representa uma queda de 44% no faturamento do setor em comparação ao mesmo 
período do ano passado. Os dados, divulgados no dia 17, são da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

O setor aéreo deve operar em 
dezembro com 80% da capacidade 
registrada no mesmo mês no 
ano passado, em um cenário 
pré-pandemia do coronavírus. 
A previsão foi apresentada pelo 
secretário nacional de Aviação 
Civil, Ronei Glanzmann, em debate 
sobre as perspectivas do setor no 
2º Seminário de Competitividade 
do Setor de Infraestrutura, 
promovido pelo Ministério da 
Infraestrutura em parceria com a 
Fundação Dom Cabral, transmitido 
pela internet.

O Produto Interno Bruto (PIB), 
que é a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, 
teve crescimento de 7,5% no 
terceiro trimestre deste ano, na 
comparação com o segundo 
trimestre. O dado é do Monitor do 
PIB, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), divulgado no dia 19.11.

Trabalhadores com jornada de 
trabalho reduzida devem receber 
férias e 13º salários com base na 
remuneração integral. No caso dos 
contratos suspensos, o pagamento 
será proporcional, considerando 
os meses em que houve 15 dias 
ou mais de trabalho. A conclusão 
está em nota técnica produzida 
pela Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia que 
analisa os efeitos dos acordos 
de suspensão do contrato de 
trabalho e de redução proporcional 
de jornada e de salário, por meio 
do Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da 
Renda (BEM).

As inscrições para o Circuito Sesc de Corridas Virtual foram 
prorrogadas até o domingo, 22. Os interessados devem entrar no site 
circuitosescdecorridas.com.br para preencher o formulário e efetuar o 
pagamento da taxa mínima. A corrida acontece em todo o Brasil, entre 
os dias 5 e 13 de dezembro, com percurso de 5 quilômetros e horário 
escolhido pelo competidor, registrando o resultado com tempo e distância 
em equipamento digital.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio (Icec), 
medido pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), cresceu 
4,1% em novembro e alcançou 
108 pontos, permanecendo no 
patamar de otimismo (acima de 
100 pontos) pelo segundo mês 
consecutivo. No comparativo 
anual, houve queda de 11,9%. O 
indicador segue se recuperando 
após a mínima histórica em junho, 
mas a taxa de variação mensal é a 
menor registrada desde agosto. A 
confi ança do comércio ainda está 
20 pontos abaixo do nível pré-
pandemia.
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CIRCUITO SESC DE CORRIDAS VIRTUAL COM 
INSCRIÇÃO PRORROGADA ATÉ DOMINGO (22)
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CNC: E-COMMERCE DEVE FAZER COM QUE BLACK 
FRIDAY TENHA FATURAMENTO RECORDE DE R$ 3,74 BI

SETOR AÉREO DEVE 
RECUPERAR 80% 
DA ATIVIDADE EM 

DEZEMBRO

ECONOMIA CRESCEU 
7,5% DO SEGUNDO 
PARA O TERCEIRO 

TRIMESTRE, DIZ FGV

TRABALHADOR COM 
JORNADA REDUZIDA 
DEVE RECEBER 13º E 
FÉRIAS INTEGRAIS

https://fecomerciorn.com.br/noticias/circuito-sesc-de-corridas-virtual-com-inscricao-prorrogada-ate-domingo-22/
https://fecomerciorn.com.br/noticias/confianca-do-empresario-do-comercio-segue-em-alta-mas-com-desaceleracao/
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