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1. Crédito e Financiamento 

Empresas recorrem a fundos para ter crédito 

 
10 de Março de 2017 

Fonte: O GLOBO 
  
Fdics, lastreados em recebíveis, são opção a empréstimo bancário, hoje 
escasso. 
 

Com os bancos ainda muito retraídos na concessão de crédito, muitas 
empresas médias e até de grande porte estão recorrendo a alternativas para 
levantar recursos e reforçar o caixa para continuar produzindo. Uma opção 
cada vez mais procurada são os fundos de investimento em direitos creditórios, 
os chamados Fdics, cujos estoques cresceram 15,4% no ano passado, na 
contramão do crédito bancário, que encolheu 3,5%. 

E as novas emissões de Fdics deram um salto maior ainda, indo de R$ 
3,6 bilhões em 2015 para R$ 5,6 bilhões, um aumento de 53,5%, levando o 
estoque a R$ 10,7 bilhões. PROCURA DE GRANDES EMPRESAS Este é o 
caso, por exemplo, da fabricante mineira de condutores elétricos 
Condupasqua. Em meio a um processo de recuperação judicial, a empresa não 
conseguia contratar crédito nos bancos, mas, como como precisava de capital 
para continuar produzindo e pagando os credores, a saída foi recorrer aos 
Fidcs. 

- Estamos em recuperação, e, com a crise, as portas dos bancos se 
fecharam. Os que ainda oferecem linhas têm taxas mais altas. Os juros no 
Fidcs são mais baixos, e se consegue o dinheiro para ir trabalhando. E também 
são mais rápi- dos - diz Giovanni Pasqua, diretor-executivo da Condupasqua, 
que, em 2016, faturou cerca de R$ 120 milhões. 

Na prática, as empresas que buscam os Fdics cedem às instituições 
financeiras créditos que têm a receber de diferentes clientes. Uma companhia 
que produz eletrodomésticos, por exemplo, vende seus produtos a prazo para 
varejistas de diferentes partes do país. Esses créditos, chamados de 
recebíveis, são "empacotados" por gestores especializados e viram lastro 
(garantia) de um fundo, que antecipa à empresa essas receitas, cobrando uma 
taxa de juros. Os investidores desses fundos terão como rendimento o fluxo 
desses créditos, na medida em que eles forem pagos. 

De acordo com Francisco da Costa Carvalho, presidente da Associação 
Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 
(Anfidc), o agravamento da crise fez crescer o número de empresas 
interessadas em levantar recursos por meio dessas operações. Até pouco 
tempo atrás, os Fdics eram muito usados por empresas com faturamento de 
até R$ 400 milhões. Isso mudou. 

- Tínhamos muitas empresas com faturamento até essa faixa, mas agora 
o setor produtivo está sem crédito, e já vemos empresas maiores, com 
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faturamento de mais de R$ 1 bilhão, recorrendo a essa alternativa - conta 
Carvalho. 

Para este ano, a entidade projeta um crescimento para os estoques de 
Fdics no mínimo igual ao de 2016. Segundo Carvalho, outra vantagem dos 
fundos em relação ao mercado bancário é a liberação mais rápida do dinheiro. 
Uma vez analisado o perfil dos recebíveis que serão cedidos, os trâmites são 
mais simples que os exigidos pelos bancos - que muitas vezes fixam limites à 
empresa. Caso suas vendas aumentem e ela busque mais recursos, terá de 
passar novamente por todo o processo de análise de crédito e garantias. 

Marcelo Michaluá, presidente da RB Capital, também vê um ambiente 
propício para o crescimento dos Fidcs: - Mesmo com a queda dos juros e 
retomada da economia, os bancos devem demorar mais tempo para voltar ao 
ritmo de concessão normal. Eles ainda estão absorvendo reestruturações de 
crédito complexas que ocorreram devido ao cenário de crise. 

RAPIDEZ E CUSTO MENOR A dificuldade de acesso ao crédito 
bancário é uma realidade cada vez mais comum no meio empresarial. 
Levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
mostra que, de um grupo de 430 empresas, 11,7% tiveram seu pedido de 
empréstimo recusado, enquanto 25,4% conseguiram valores bem inferiores 
aos solicitados. 

Vilmar Silveira, presidente da securitizadora Sul Invest, diz que a rapidez 
com que se pode montar um fundo de Fdic e captar investidores explica a 
demanda crescente pelo instrumento. 

- Trabalhamos só com o fluxo de notas promissórias a vencer, e nossas 
taxas vão de 1,80% a 2,20% ao mês, o que é mais baixo que a maior parte das 
linhas de capital de giro dos bancos - diz Silveira, acrescentando que, por 
serem isentos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), os Fidcs têm 
custo menor que o de um empréstimo bancário. 

Números: 
15,4% DE AUMENTO Nos estoques de Fdics em 2016, subindo a R$ 

10,7 bilhões  
R$ 5,6 BILHÕES É o montante das emissões de Fdics ocorridas no ano 

passado 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36296571 
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BC: registro de crédito com garantia reduzirá risco 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

O novo sistema de registro de operações de crédito com garantia em 
imóveis e veículos, que começa a funcionar em 31 de outubro, dará mais 
instrumentos ao Banco Central para avaliar a exposição das instituições 
financeiras. A avaliação é do diretor de política monetária, Reinaldo Le Grazie. 
"Isso vai permitir a queda do risco e a melhor análise das instituições 
financeiras", disse. 

Em decisão anunciada nesta quinta-feira, 9, o BC informou que três 
entidades foram autorizadas a operar esse novo sistema: BM&FBovespa, Cetip 
e Serasa. Nesse ambiente, serão registrados, centralizados e disponibilizados 
dados sobre todas as operações de crédito concedidas pelo sistema financeiro 
que tenham um imóvel ou veículo dado como garantia. No sistema, serão 
incluídas informações detalhadas, como matrícula, proprietário anterior e valor 
de avaliação do bem. 

"São informações de interesse do BC, que poderá acompanhar a 
exposição de cada um com o sistema bancário. Será possível verificar se o 
imóvel dado como garantia tem valor condizente com a operação de crédito", 
exemplificou o chefe do departamento de operações bancárias do BC, Flávio 
Túlio Vilela. Para a autoridade, o uso desse sistema criará um ambiente mais 
protegido e sólido. 

Quando a informação estiver no sistema, outros bancos poderão, 
eventualmente, consultar os dados para checar e confirmar informações. Com 
a oferta de mais informações e de forma padronizada, o BC acredita que os 
tomadores de crédito ganharão agilidade quando propor a tomada de um 
crédito como o imobiliário. 

Os custos relacionados a esse novo sistema serão pagos pela instituição 
financeira. O diretor de regulação do BC, Otávio Damaso, diz que bancos não 
poderão cobrar diretamente esse custo do cliente - como já fazem com a Taxa 
de Abertura de Cadastro (TAC) ou a taxa de avaliação de imóvel - porque a 
cobrança de taxas é um tema regulado pelo BC e não há qualquer previsão 
sobre o tema. 

Damaso também rejeita a percepção de que o novo custo poderia ser 
incorporado ao spread bancário. "Não vai gerar spread a mais. Quando você 
tem mais informação e de melhor qualidade, a tendência natural é de redução 
de custos no médio e longo prazos", disse. 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/03/09/internas_economia,853
118/bc-registro-de-credito-com-garantia-reduzira-risco.shtml 
 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio – Shopping Center 

Abrasce: visitação nos shoppings cresce pelo 2º mês seguido após um 
ano de queda 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Aumento sinaliza uma tendência natural após a retomada da economia, avalia 
consultoria. 
 

O movimento nos shopping centers tem mostrado sinais de recuperação 
no começo deste ano, com crescimento pelo segundo mês consecutivo. Em 
fevereiro, a quantidade de consumidores que passaram por algum centro de 
compras no País foi 0,98% maior do que no mesmo mês do ano passado. 

Janeiro foi o primeiro mês com crescimento na visitação após 11 meses 
seguidos de queda, de acordo com pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em parceria com a FX Retail 
Analytics, consultoria especializada em varejo. 

De acordo com o sócio-fundador da consultoria, Walter Sabini Junior, a 
alta nacional pelo segundo mês consecutivo é inédita desde o início das 
medições, em junho de 2015. "O processo foi iniciado durante o auge da crise, 
e este crescimento animador é uma tendência natural após a retomada da 
economia, esperada para este ano de 2017", avalia. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/abrasce--visitacao-nos-shoppings-cresce-pelo-
2%C2%BA-mes-seguido-apos-um-ano-de-queda-id610972.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

41% dos brasileiros manterão hábitos adquiridos na crise após a 
retomada 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Na perspectiva de que tudo tem um lado bom, período recessivo deixou o 
cliente mais racional, fator que deve continuar daqui para frente e estimulará, 
cada vez mais, a concorrência no varejo. 
 

Os hábitos de compra adquiridos na crise, como a procura por ofertas, 
pesquisa em diversas lojas e restrição a itens de primeira necessidade, serão 
mantidos por 41% dos brasileiros mesmo após a retomada da economia. O 
cenário fará com que a competição no varejo se mantenha acirrada, obrigando 
as empresas a continuarem oferecendo promoções e descontos fortes. 

O dado, que faz parte do estudo "Total Retail 2017", divulgado ontem 
pela PwC, mostra que além de manter os hábitos de consumo o brasileiro 
também planeja poupar mais dinheiro. "As 'marcas' da crise costumam 
perpetuar na memória e no comportamento da população por um bom tempo", 
diz o sócio da PwC e especialista em consumo, Ricardo Neves. 

De acordo com ele, o efeito disso para o varejo será a manutenção de 
um alto grau de competitividade no setor, obrigando as varejistas a 
continuarem se esforçando no sentido de conquistar e atrair o consumidor - 
inclusive sacrificando as margens com promoções e ofertas. 

A pesquisa mostra ainda que apenas 33% dos entrevistados planejam 
aumentar os gastos com produtos de moda após uma mudança positiva da 
economia, enquanto 34% pretendem adquirir produtos de suas marcas 
preferidas. O maior beneficiado da retomada, segundo o estudo, será o setor 
de entretenimento, já que 41% dos brasileiros pretendem aumentar a visita a 
restaurantes, bares e outros tipos de entretenimento no pós-crise. "Esse 
aspecto é muito reduzido durante a recessão, mas na retomada o consumidor 
volta a se preocupar e a gastar com o lazer", diz. 

Lojas físicas 
O levantamento da PwC sinalizou ainda para uma diminuição 

considerável da importância das lojas físicas para o brasileiro. Enquanto em 
2013 70% dos entrevistados afirmaram que realizavam compras através do 
canal, na edição de 2017 o valor caiu para 55%. 

De acordo com Neves, a tendência de diminuição do fluxo de 
consumidores no varejo físico não é restrita ao Brasil e foi verificada em todos 
os outros 28 países analisados pelo estudo, com destaque para os de primeiro 
mundo. 

No Brasil, as compras on-line via computadores e tabletes também 
registraram recuo nos últimos anos. O único canal que cresceu foi o de 
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smartphones, que subiu, em 2017, para 31%. "Há dois fatores principais: a 
comodidade do smartphone, que permite realizar a compra de qualquer lugar, e 
a evolução tecnológica do dispositivo", afirma Neves. 

Ainda a respeito das lojas físicas, o levantamento da PwC mostrou que o 
atributo mais importante para os consumidores em relação a experiência de 
compra é o conhecimento profundo do vendedor sobre os produtos. Apesar do 
aspecto figurar na resposta de 88% dos brasileiros como fator de importância, 
quando perguntados sobre a satisfação com a situação atual do atendimento 
apenas 56% se disseram satisfeitos. Para Neves, a discrepância dos dados 
escancara a necessidade das varejistas de aprimorarem a experiência de 
compra e o atendimento. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/41--dos-brasileiros-manterao--habitos-
adquiridos-na-crise-apos-a-retomada-id610803.html 

 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Alimentação 

Comer fora de casa fica 8% mais caro no final de 2016, diz pesquisa 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Peso de custos de alimentação sobre a renda do trabalhador aumentou na 
comparação com 2015, segundo o levantamento. 
 

O peso dos custos da alimentação fora de casa no bolso do trabalhador 
aumentou 8% no final de 2016. O dado faz parte de pesquisa divulgada nesta 
quinta-feira (9) Pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação 
Convênio para o Trabalhador (Assert), conduzida pelo Instituto Datafolha. 

Segundo o levantamento, o preço das refeições fora de casa atingiu a 
média de R$ 30,48 no país em novembro de 2016. 

Com isso, o trabalhador que em 2016 recebia um salário mínimo (R$ 
880) desembolsaria cerca de 82% de seus ganhos para se alimentar durante a 
jornada de trabalho (considerando 22 dias úteis, de segunda a sexta-feira). Em 
2015, esse custo era menor, de 76%, o que aponta uma queda no poder de 
compra das pessoas. 

Entre as regiões, o Sul é onde a alimentação fora de casa mais pesa no 
preço do trabalhador. O preço médio por refeição é de R$ 34,34, o que significa 
que uma pessoa que ganhava um salário mínimo precisava gastar 85% de sua 
renda para se alimentar nos dias de serviço. 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/comer-fora-de-casa-fica-8-
mais-caro-no-final-de-2016-diz-pesquisa.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  11 

“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.” 

 

  

5. Serviços – Meios de Pagamento 

Fim do boleto sem registro pode ser a nova pedra no sapato do e-
commerce 

 
10 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Para diminuir as fraudes na modalidade e trazer facilidades para o cliente, a 
Febraban iniciou em 2016 o processo de mudança; para o lojista virtual, no 
entanto, ela deve gerar alta de 50% no custo. 
 

O fim do boleto sem registro, anunciado pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), tem tirado o sono dos varejistas do comércio eletrônico. A 
previsão de entidades e empresas do setor é de um aumento expressivo nos 
custos bancários das operações, que pode chegar a até 50%. 

O principal aspecto negativo da alteração, que já começou a ser 
implementada por algumas instituições financeiras, está ligado a forma como a 
cobrança é feita nas duas modalidades. Se antes o lojista só repassava a taxa 
para o banco após o pagamento do boleto pelo cliente, com a mudança a 
cobrança é feita já na emissão, independente do boleto ser futuramente 
compensado ou não . 

"Com o boleto registrado o lojista tem que pagar para o banco mesmo se 
o consumidor desistir da compra. Como isso não ocorria antes, ele terá que 
lidar com um aumento considerável nos custos financeiros", diz o presidente da 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), Maurício Salvador. 

Para o CEO da MundiPagg, empresa que processa pagamentos no e-
commerce, João Barcellos, o impacto é expressivo na medida em que a cada 
100 boletos emitidos no comércio eletrônico cerca de 50 não são pagos pelo 
consumidor. "A taxa de conversão do boleto é de 50% no setor. Sendo assim, 
os custos dos lojistas com as tarifas vão aumentar bastante", ressalta. Levando 
em conta esse percentual, o CEO da plataforma de criação de lojas virtuais 
Tray, Willians Marques, afirma que o aumento nos gastos dos lojistas com os 
boletos é justamente esse, de 50%. 

Outro dado que demonstra a relevância da mudança para o setor é 
relativo a proporção dos pagamentos no e-commerce que são feitos com boleto 
bancário. De acordo com Barcellos, a fatia gira em torno de 25% a 30% do 
total, representando o segundo principal meio de pagamento no canal, atrás 
apenas dos cartões. 

O impacto relevante da mudança para os lojistas virtuais tem feito, de 
acordo com Salvador, com que muitos varejistas desestimulem o consumidor a 
realizar o pagamento através do boleto. "Isso implica em mudanças 
estratégicas. Já vemos lojistas incentivando mais o pagamento no cartão de 
crédito à vista, e a tendência é que isso continue", diz. 
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O problema, para o CEO da MundiPagg, é que o valor do boleto chega 
na mão do lojista muito mais rápido do que o cartão. "Para o fluxo de caixa às 
vezes o lojista precisa desse dinheiro do boleto", afirma. 

Outras alternativas 
Nesse cenário, o CEO da Tray, Marques, afirma que a empresa tem 

estimulado duas ações para os lojistas da plataforma. A primeira é tentar 
negociar diretamente com os bancos a cobrança apenas dos boletos que forem 
compensados ou a redução das tarifas. O presidente da Abcomm, Salvador, 
também afirma que tem sido essa a orientação da entidade para os varejistas 
virtuais. Ambos apontam, no entanto, que tem visto uma resistência muito 
grande por parte das instituições financeiras. 

A segunda saída, na visão de Marques, é buscar empresas de 
intermediação de pagamento, como a PayPal, o Mercado Pago e a 
Traycheckout (que faz parte da Tray). "Como o volume é muito maior, elas 
conseguem fazer essa negociação com os bancos, e conseguem tarifas 
melhores do que as do lojista individual", diz. 

Justificativa 
Pelo lado dos bancos, uma das principais justificativas para a mudança é 

que ela diminuiria o número de fraudes com boletos - prática que é muito 
comum atualmente. Nesse sentido, os entrevistados acreditam que a alteração 
de fato seria positiva. "Para o sistema financeiro ela realmente é boa, porque 
diminuiria bastante a fraude na emissão de boletos. O problema é que os 
bancos não pensaram nas especificidades do comércio eletrônico", pontua 
Marques, da Tray. 

Salvador, da Abcomm, concorda que possa haver uma redução nas 
fraudes, mas rebate que não é essa a principal preocupação dos bancos. "A 
Febraban diz que é para reduzir fraudes, mas na realidade é uma forma de 
aumentar receitas". Procurada, a Febraban não quis se manifestar. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/fim-do-boleto-sem-registro-pode-ser-a-nova-
pedra-no-sapato-do-e-commerce-id611092.html 
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6. Serviços – Planos de Saúde 

ANS pretende limitar a 40% cobrança de coparticipação 

 
10 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico  
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pretende criar 
normativas para limitar a 40% a coparticipação que os usuários dos planos de 
saúde pagam por procedimentos médicos. Além disso, a agência reguladora 
também estuda criar três modalidades de convênios com franquia. 

Segundo a ANS, 50% dos usuários de planos de saúde têm algum tipo 
de coparticipação ou franquia. Em média, as pessoas pagam 20% dos 
procedimentos médicos, mas em alguns casos esse percentual já chega a 
50%, de acordo com consultorias de gestão de benefícios. Hoje, não há uma 
limitação. A proposta da ANS determina que a cobrança não poderá ser 
aplicada para procedimentos preventivos e de doenças crônicas. O tema será 
discutido em reunião da agência no próximo dia 20. 

A Fenasaúde, entidade que representa as seguradoras de saúde, 
também defende o uso da coparticipação e franquias para o plano de saúde 
popular - projeto em discussão no governo. Para a entidade outra ferramenta 
que deveria ser adotada é a figura do médico de famílias. A ideia é que os 
usuários sejam atendidos inicialmente por um médico de atenção primária (ou 
de família) para que esse profissional faça o encaminhamento aos devidos 
especialistas. 

Nesta semana, o Ministério da Saúde encaminhou projeto do plano de 
saúde popular à ANS. A agência reguladora, por sua vez, informou que 
aguarda envio de material complementar por parte do ministério para início da 
avaliação técnica e jurídica. "Após essa avaliação, a agência irá convidar 
representações da sociedade, como os órgãos de defesa do consumidor, 
entidades médicas e de saúde e representantes da academia, para participar 
do debate sobre o tema e sua viabilidade técnica e jurídica. Somente após 
esse processo, a ANS irá se manifestar." 

O Idec já divulgou posição contrária aos principais pontos das propostas 
do ministério: coparticipação de pelo menos 50%; reajuste sem regulação do 
governo, obrigatoriedade de segunda opinião médica, menores prazos de 
atendimento e abrangência de cobertura por município. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36296607 
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7. Serviços - Telecomunicações 

Anatel propõe trocar pagamento para renovação de frequência por 
investimento 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Agência reguladora apresentou proposta nesta quinta (9), e sugestão ficará em 
consulta pública por 30 dias; texto final, após esse prazo, terá de ser aprovado 
pelo conselho diretor da Anatel. 
 

A agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) propôs nesta quinta-
feira (9) trocar o pagamento exigido às empresas na renovação para o uso de 
faixas de frequência por investimentos, assim como é feito atualmente com as 
multas. 

As faixas de frequências são espectros usados, por exemplo, para a 
oferta de telefonia celular e de TV por assinatura. 

A proposta ficará em consulta pública por 30 dias para que a sociedade 
faça sugestões. Após esse prazo, o texto final da proposta terá de ser 
analisado e aprovado pelo conselho diretor da agência. 

Segundo a Anatel, atualmente as empresas têm obrigações de 
cobertura, impostas por edital, nos 15 anos de uso da faixa, mas essas 
obrigações são se estendem em caso de renovação. 

O que diz a proposta 
De acordo com a agência, a proposta prevê que as empresas 

apresentem projetos de investimentos nos municípios cobertos pela frequência 
que será renovada. Os projetos terão que ser aprovados pela agência usando 
como critério o interesse público. 

Na proposta de revisão do regulamento de uso de frequência, a agência 
propôs ainda uma mudança no pagamento das faixas. 

Se for aprovado, o novo regulamento permitirá mais parcelamento para 
o pagamento das frequências e as parcelas serão reajustadas pelo IGP-DI e 
não mais pela Selic, o que significa uma cobrança menor de juros. 

O objetivo, explica a agência, é que, ao facilitar o pagamento, seja 
possível a entrada de empresas menores no setor de telecomunicações. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/anatel-propoe-trocar-pegamento-para-
renovacao-de-frequencia-por-investimento.ghtml 
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8. Serviços – Transporte Aéreo 

MPF-SP pede anulação de regra da Anac que permite cobrança de taxa 
extra para despacho de bagagens 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo o órgão, a cobrança 'fere os direitos do consumidor e levará à piora 
dos serviços mais baratos.' 
 

O ministério Público Federal em São Paulo abriu processo para que a 
Justiça anule liminarmente as novas regras da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) que autorizam as companhias aéreas a cobrarem taxas para o 
despacho de bagagens. A cobrbança extra começa a valer no próximo dia 14. 

Segundo o MPF, a nova regra contraria o Código Civil e o Código de 
Defesa do Consumidor, além de ferir a Constituição por promover a perda de 
direitos já adquiridos pelos consumidores. 

O órgão quer também que a Anac seja obrigada a esclarecer quais os 
critérios para uma possível restrição do peso da bagagem de mão, fixado em 
10 quilos pelas novas regras (número que pode ser reduzido por motivos de 
segurança ou de acordo com a capacidade do avião). 

O MPF afirma que realizou uma perícia que "concluiu que o objetivo das 
novas regras é ampliar o lucro das companhias, que reduzirão a qualidade dos 
serviços de menor custo, já embutidos no valor das passagens, e aperfeiçoarão 
os pacotes mais caros para estimular os consumidores a comprá-los". 

"A Anac efetuou a mudança sem analisar a estrutura do mercado 
brasileiro nem avaliar o impacto da medida sobre os passageiros com menor 
poder aquisitivo", diz o órgão em nota. "Ao apostar na concorrência como fator 
de ajuste dos preços, a agência reguladora ignorou o fato de o Brasil dispor de 
um número restrito de empresas, o que torna o setor pouco competitivo, sem 
grande disputa por tarifas mais baixas." 

Como é agora e o que diz a nova regra 
Pela regra atual, os passageiros podem despachar, sem cobrança 

adicional, bagagens de até 23 quilos em viagens nacionais e dois volumes de 
32 quilos cada um em voos internacionais. Além disso, é permitido levar na 
cabine bagagem de mão de até 5 quilos. 

Pela nova regra, o passageiro tem direito a levar na cabine uma 
bagabem de mão de até 10 quilos. Bagagens despachadas passam a ser 
cobradas à parte. A mudança permite então que as empresas criem suas 
próprias regras sobre o despacho de bagagens. 

O que já decidiram as companhias 
A Gol foi a primeira companhia aérea brasileira a confirmar que vai 

cobrar pelo despacho de mala. Segundo a empresa, o valor cobrado por mala 
será maior de acordo com a quantidade de itens que cada passageiro 
despachar. "A primeira será mais barata que a segunda, que será mais barata 
do que a terceira. E assim por diante", afirmou a Gol, em comunicado. 
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A Latam confirmou que passará a cobrar partir de R$ 50 por mala 
despachada em voo nacional. Para voos na América do Sul, a cobrança só 
será feita pela segunda bagagem despachada. Em outros voos internacionais, 
o despacho será gratuito em até duas malas com o limite de 23 quilos cada. 

A Azul disse que vai criar uma nova classe tarifária promocional, mais 
barata que a atual, para os passageiros que viajarem sem mala despachada. 
Se eles quiserem levar uma mala de até 23 kg, terão de pagar uma tarifa de R$ 
30. 

Já a Avianca Brasil informou que "decidiu não cobrar por despacho de 
bagagens no início da vigência da nova resolução, em 14 de março, pois 
prefere estudar essa questão mais profundamente durante os próximos meses" 
. 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/mpf-sp-pede-anulacao-de-
regra-da-anac-que-permite-cobranca-de-taxa-extra-para-despacho-de-
bagagens.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  17 

“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.” 

 

  

9. Serviços – Turismo 

Aumenta o número de brasileiros dispostos a viajar este ano 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Pelo segundo mês consecutivo houve crescimento na intenção de 
viagem do brasileiro, no comparativo com o mesmo mês do ano passado, em 
todas as faixas de renda pesquisadas. Segundo sondagem realizada pelo 
Ministério do Turismo em sete capitais, 21,1% dos brasileiros disseram que 
pretendem viajar nos próximos seis meses, percentual que supera os 18,7% de 
respostas positivas em fevereiro de 2016. 

Houve aumento na intenção de viagem em cinco das sete capitais 
pesquisadas. Brasilia apresentou o maior crescimento, de 5.3 pontos 
percentuais. Assim como, o aumento mais significativo da disposição de viajar 
até agosto deste ano se deu na faixa de renda entre R$ 4.801 e R$ 9.600, 
ficando na segunda posição o grupo que ganha até R$ 2.100. 

O Nordeste, destino que mantém a primeira posição na preferência dos 
entrevistados, deverá receber mais da metade dos potenciais viajantes do 
período. Como não acontecia há, pelo menos, dois anos a intenção de viagem 
para a região ultrapassou a marca dos 50%. De acordo com a sondagem do 
MTur os estados nordestinos vão receber, em maior número, moradores do Rio 
de Janeiro, Brasília e São Paulo. Os de Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre 
preferem o Sudeste, enquanto que os de Salvador apontam para o Sul. 

A opção por hospedagem em hotéis e pousadas cresceu em fevereiro, 
na comparação com o ano passado. No entanto, houve redução nas indicações 
sobre hospedagem em casa de parentes e amigos, de 39,7% para 36,9%. 

Em relação ao meio de transporte escolhido para as viagens que serão 
realizadas até agosto de 2017, houve crescimento na escolha pelo avião, de 
51,9% para 57%. O brasileiro também deverá usar mais o automóvel, com 
aumento de 26,1% para 29,5%. Somente no item ônibus, houve decréscimo, 
de 14,6% para 11,6%. 

Embora 75,8% dos potenciais viajantes tenham dito que viajarão pelo 
Brasil, a Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem (MTur/FGV) 
registrou aumento no desejo de viagens para o exterior, de 17,1% para 23,3%. 
Comportamento que pode ser atribuído à queda na cotação do dólar em 
relação ao real. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/aumenta-o-numero-
de-brasileiros-dispostos-a-viajar-este-ano 
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10. Mercado Imobiliário 

IGP-M registra variação de 0,25% no início de março 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Em 12 meses, índice registra alta de 5,1%. Em fevereiro, foi de 0,1%. 
 

O índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), também chamado de 
"inflação do aluguel", porque é usado para reajustar a maioria dos contratos 
imobiliários, registrou uma pequena aceleração ao passar de 0,1% na primeira 
prévia de fevereiro para 0,25%, na mesma semana de março. 

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o indicador acumula alta de 
0,97% no ano e de 5,1% em 12 meses. 

Usado no cálculo do IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), 
que avalia os preços no atacado, teve leve variação positiva de 0,23%. No 
mesmo período do mês de fevereiro, havia ficado em 0,01%. 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), outro subíndice, com peso 
menor, que calcula os preços no varejo, apresentou taxa de variação de 0,17%, 
no início de março. No mesmo período do mês anterior, a taxa foi de 0,22%. 
Três das oito classes de despesa componentes do índice registraram 
decréscimo em suas taxas de variação, com destaque para o grupo educação, 
leitura e recreação (1,75% para -0,44%). 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou variação de 
0,54%, no início de março. No mês anterior, esse índice apresentou taxa de 
variação de 0,39%. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/igp-m-registra-variacao-de-025-no-inicio-
de-marco.ghtml 
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11. Logística  

Correios anunciam integração de ERP para seu serviço de e-fulfillment 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Os Correios anunciaram nesta quinta-feira (9) a conclusão da integração 
tecnológica entre o seu sistema para automatização da nova solução de 
logística integrada (e-fulfillment) voltada para e-commerce e o ERP Bling. 

De acordo com os Correios, as lojas virtuais que aderirem à utilização do 
novo produto logístico de e-fulfillment poderão, por exemplo, enviar 
automaticamente suas solicitações de atendimento de pedido e realizar 
consultas de estoque dos itens armazenados pelos Correios. 

“Ser o primeiro sistema de gestão integrado ao serviço de e-fulfillment 
dos Correios, a maior operadora logística do país, nos dá confiança sobre o 
trabalho que desenvolvemos junto ao e-commerce, sempre buscando 
ferramentas e parcerias que proporcionem soluções ágeis, econômicas e 
otimizadas aos empresários”, afirmou Sidney Zynger, diretor de marketing do 
Bling. 

Já para José Furian Filho, vice presidente de logística dos Correios, a 
integração irá facilitar o dia a dia dos micro e pequeno empresários. Na sua 
visão, além de transferir custos como aluguel, mão de obra e insumos para 
preparar os pedidos vendidos, ela permitirá automatizar a operação logística. 
“Basta vender pela internet, pois desde a armazenagem até o envio dos 
pedidos, os Correios entregam e cuidam de tudo”, prometeu. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/correios-anunciam-integracao-
erp-para-seu-servico-de-e-fulfillment-para-e-commerce/ 
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12. Curtas 

Internet banking, token e certificado digital poderão assinar contrato de 
câmbio 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

O Banco Central aprovou uma medida que facilitará o uso dos contratos 
de câmbio. A Circular 3.829 permitirá que as instituições autorizadas 
formalizem a contratação dessas operações com moedas estrangeiras por 
novos meios eletrônicos como o internet banking, token e certificado digital. 

Segundo o BC, a regulamentação em vigor atualmente restringia a 
assinatura eletrônica nos contratos de câmbio apenas às tecnologias 
compatíveis com a certificação digital ICP-Brasil. Com a nova regulamentação, 
será ampliado o leque de alternativas, o que deve facilitar as operações de 
câmbio. 

"É importante ressaltar que os demais requisitos regulatórios ficam 
integralmente mantidos, em particular, a identificação do cliente", cita nota do 
BC. O BC lembra que cabe à instituição financeira "assegurar a autenticidade e 
a integridade do documento eletrônico, bem como das respectivas assinaturas 
eletrônicas, incluindo-se a alçada dos demais signatários". 

 

Inflação oficial cai para 0,33% e é a mais baixa para fevereiro desde 2000 

 
10 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), ficou em 0,33% em fevereiro deste ano. A taxa é inferior ao 
0,38% de janeiro e ao 0,90% de fevereiro do ano passado, segundo dados 
divulgados hoje (10), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A inflação de 0,33% é a mais baixa para os meses de 
fevereiro, desde o ano 2000, quando ficou em 0,13%. 

O IPCA acumula taxa de 0,71% no ano. Em 12 meses, a inflação oficial 
é de 4,76%, portanto, próximo ao centro da meta da inflação do governo 
federal, que é de 4,5%. 
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13. Feiras 

 
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
07/03/2017 até 12/03/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
09/03/2017 até 19/03/2017 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DARIO PIMENTA NOBREGA 
Cidade: UMUARAMA – PR 
 
10/03/2017 até 19/03/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções. 
Local: Beira Rio 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
13/03/2017 até 16/03/2017 – MOVELPAR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas 
Cidade: Arapongas – PR 
 
15/03/2017 até 19/03/2017 – RIO ARTES MANUAIS 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Sulamerica 
Cidade: Rio de janeiro - RJ 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – Expoagro Afubra 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
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21/03/2017 até 24/03/2017 – SHOW SAFRA BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – ABRIN 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – BRAZIL ROAD EXPO 2017 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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