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1. MDIC 

Secretaria de Comércio e Serviços realiza 8ª edição do ENAServ em São 
Paulo 

 
11 de Abril de 2017 

Fonte: MDIC 
 
No evento, técnicos da SCS irão prestar esclarecimentos às empresas que 
registram suas operações no Siscoserv 
 

A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), em parceria com a 
Secretaria de Comércio e Serviços (SCS), realiza na próxima quarta-feira (19), 
a 8ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior de Serviços – ENAServ 
2017. O evento conta com o apoio da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo – Fecomercio-SP, da Apex-Brasil, 
do Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, entre outros. 

A edição de 2017 tem como tema “Exportar Serviços para Ampliar 
Fronteiras” e ocorrerá no auditório da Fecomercio-SP. Serão abordados temas 
relativos à exportação de serviços, tais como perspectivas para as exportações 
de serviços; estruturas de suporte financeiro às exportações de serviços; 
desafios e oportunidades para a exportação de serviços; os serviços na 
reforma tributária e no estatuto das pequenas e microempresas; e 
oportunidades nos mercados de Reino Unido e Canadá para serviços. Haverá, 
ainda, um Painel sobre “Internacionalização de empresas de serviços: casos de 
sucesso”. 

São esperados cerca de 500 participantes, entre empresários, 
executivos, autoridades do governo, dirigentes de entidades, consultores, 
especialistas, corretores e operadores, profissionais de bancos e seguradoras, 
representantes diplomáticos e comerciais, advogados, membros da imprensa, 
professores, acadêmicos e formadores de opinião.  

A programação preliminar do evento e outras informações estão 
disponíveis neste endereço.  

Despacho Executivo 
Durante o ENAServ 2017, técnicos da Secretaria de Comércio e 

Serviços do MDIC e da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda estarão de plantão para esclarecer dúvidas relacionadas ao Sistema 
Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações 
que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv). 

O tempo destinado para o atendimento individual de cada empresa é de 
15 minutos.Os interessados devem estar inscritos no ENAServ 2017 e agendar 
atendimento previamente, no portal do ENAServ.  

O atendimento é destinado às empresas que registram as suas 
operações no Sistema e não haverá serviços de consultoria. 

SERVIÇO - ENAServ 2017 
Data: 19 de abril de 2017 
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Horário: 8h a 17h30 (Despacho Executivo das 09h às 17h) 
Endereço: Auditório da Fecomercio-SP (Teatro Raul Cortez) - Rua 

Doutor Plínio Barreto, 285 - Bela Vista - São Paulo (SP) 
Inscrições: www.enaserv.com.br 

 
 
http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=2433 
 
 

 
Voltar ao índice  

www.enaserv.com.br
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2.  Tributos 

Consumidores pagam mais de 54% em tributos nos produtos da Páscoa, 
diz IBPT 

 
12 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
  
As maiores alíquotas aparecem nos vinhos, que têm 54,73% de tributos, 
seguidos do bacalhau, com 43,78%, e da colomba pascal, com 38,68%. 
 

O feriado de Páscoa se aproxima e o aumento pela procura de produtos 
tipicamente adquiridos nesta época do ano pesam na mesa do consumidor, 
também devido aos tributos embutidos nos itens. As maiores alíquotas 
aparecem nos vinhos, que têm 54,73% de tributos, seguidos do bacalhau, com 
43,78%, e da colomba pascal, com 38,68%, segundo o estudo realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) - veja lista abaixo. 

O ovo de Páscoa tem 38,53% de tributação. Se a opção for comprar 
uma caixa de bombons para economizar, a carga tributária é de 37,61%; no 
caso do chocolate em barra, os encargos são de 38,6%. 

Se a família se reunir para comemorar a data em um restaurante, 
32,31% da conta serão em tributos. 

Carga tributária dos produtos consumidos na Páscoa: 
Vinho: 54,73% 
Bacalhau importado: 43,78% 
Chocolate: 39,61% 
Colomba pascal Chocolate: 38,68% 
Ovo de Páscoa: 38,53% 
Bombons: 37,61% 
Cartão de Páscoa: 37,48% 
Papel Celofane: 34,48% 
Almoço em restaurante: 32,31% 
Buffet (Jantar) - Restaurante: 32,31% 
Coelho de Pelúcia: 29,92% 
 

 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/consumidores-pagam-mais-
de-54-em-tributos-nos-produtos-da-pascoa-diz-ibpt.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio - Varejo 

Varejo entra no 23º mês seguido de contração 

 
13 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 

A queda de 3,2% nas vendas do varejo em fevereiro ante o mesmo mês 
de 2016 mostra que a situação ainda é desfavorável para o comércio varejista, 
segundo dados revelados ontem pelo IBGE.  

De acordo com a gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do 
Instituto, Juliana Vasconcellos, o resultado foi o 23º mês de desempenho 
negativo do volume vendido nesse tipo de comparação, de acordo com os 
dados da Pesquisa Mensal de Comércio. "Fevereiro deste ano teve um dia útil 
a mais do que fevereiro do ano passado, mas esse efeito calendário não se 
refletiu em aumento do consumo", observou Juliana.  

Em fevereiro, apenas uma atividade escapou do vermelho: Tecidos, 
vestuário e calçados tiveram crescimento de 3,6%. Os combustíveis, as lojas 
de departamento e os produtos farmacêuticos puxaram a queda no varejo 
restrito ante fevereiro de 2016.  

Os resultados negativos foram registrados por Combustíveis e 
lubrificantes (-8,5%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-7,7%); 
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-
5,1%); Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 
(-0,3%); Móveis e eletrodomésticos (-3,4%); Equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação (-11,9%); e Livros, jornais, revistas e 
papelaria (-7,0%).  

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de 
construção, a retração de 4,2% nas vendas teve forte impacto da redução no 
volume vendido de automóveis. O varejo ampliado acumulou em fevereiro 33 
meses consecutivos de perdas nesse tipo de comparação.  

Em análise, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 
(IEDI) reforça que, mesmo com a queda no juros e liberação do FGTS inativo, 
o segmento segue deteriorado porque o brasileiro priorizou pagamento de 
dívidas. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/varejo-entra-no-23%C2%BA-mes-seguido-de-
contracao--id618400.html 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Setor de serviços cresce 0,7% em fevereiro 

 
13 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
  
No confronto com fevereiro de 2016, o setor apontou queda de 5,1%, e em 12 
meses, de 5%. 
 

O volume do setor de serviços do país cresceu 0,7% de janeiro para 
fevereiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Houve revisão dos dados e foi registrado crescimento de 0,2% em 
janeiro e de 0,6% em dezembro. No confronto com fevereiro de 2016, o setor 
apontou queda de 5,1%, após ter registrado quedas de 3,5% (revisado) em 
janeiro e de 5,7% em dezembro. Com esses resultados, a taxa acumulada no 
ano ficou em -4,3% e, em 12 meses, -5%. 

Revisão 
O IBGE revisou os indicadores de janeiro. Em vez do recuo de 2,2% que 

havia sido divulgado, o volume de serviços avançou em 0,2% na comparação 
com dezembro. Já na comparação com janeiro de 2016, a queda foi de 3,5% e 
não de 7,3% conforme o órgão divulgou. 

A revisão dos dados foi realizada a partir de uma mudança metodológica 
da pesquisa. De acordo com o IBGE, foi realizada uma atualização da amostra 
de informantes – eram cerca de 8 mil empresas pesquisadas e agora são mais 
de 12,2 mil. Com isso, o ano base para o cálculo dos indicadores passou a ser 
2014, e não 2011 como era considerado para o levantamento dos indicadores 
até dezembro do ano passado. 

Com a atualização metodológica da pesquisa, houve uma alteração nos 
pesos amostrais de cada um dos setores pesquisados para composição dos 
indicadores de serviço. O peso dos serviços prestados às famílias aumentou de 
6,4% para 8,1%; o peso dos serviços de informação e comunicação caiu de 
35,7% para 30,8%. Já o peso dos serviços profissionais, administrativos e 
complementares aumentou de 20,5% para 22,9%; o de transportes, serviços 
auxiliares dos transportes e correio passou de 30,8% para 31,2% e o de outros 
serviços passou de 6,6% para 7,1%. 

Por atividades 
Por atividade, em relação a janeiro, cresceram em fevereiro os 

segmentos de serviços prestados às famílias (0,6%); transportes, serviços 
auxiliares dos transportes e correio (0,5%) e serviços profissionais, 
administrativos e complementares (0,2%). Os recuos foram registrados nos 
segmentos de serviços de informação e comunicação (-1,5%) e outros serviços 
(-0,5%). 

O agregado especial das atividades turísticas apresentou crescimento 
de 0,2% na comparação com o mês imediatamente anterior. As variações 
positivas foram no Distrito Federal (24%), São Paulo (5,6%) e Goiás (2,7%). As 
variações negativas foram registradas em Pernambuco (-14,7%), Espírito 
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Santo (-6,5%), Bahia (-5,1%), Rio de Janeiro (-3,3%), Ceará (-2,4%), Santa 
Catarina (-2,3%), Paraná (-2,0%), Rio Grande do Sul (-1,4%) e Minas Gerais (-
0,9%). 

Na comparação com fevereiro de 2016, as maiores contribuições foram 
de serviços profissionais, administrativos e complementares, com -2,4 ponto 
percentual; transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, com -1,5 
pp; serviços prestados às famílias, com -0,6 pp; outros serviços, com -0,5 pp, e 
serviços de informação e comunicação, com -0,1 pp. 

Receita 
A receita nominal em fevereiro registrou variação de 0,2% em relação a 

janeiro e, na comparação com mesmo mês do ano anterior, ficou em 0,5%. A 
taxa acumulada no ano ficou em 1,3% e, em 12 meses, 0%. 

Regiões 
Em relação aos resultados regionais em fevereiro, os maiores 

crescimentos foram em Rondônia (9,1%), Mato Grosso (8,5%) e Acre (2,5%). 
As maiores quedas foram no Ceará (-9,8%), Espírito Santo (-5,3%) e 
Pernambuco (-5,2%). 

Na comparação com fevereiro de 2016, as maiores altas foram 
registradas no Piauí (10%), Mato Grosso (3%) e Acre (0,5%). As maiores 
quedas foram registradas em Tocantins (-25,2%), Amapá (-18,9%) e Rondônia 
(-18%). 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/setor-de-servicos-cresce-07-em-
fevereiro.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços - Alimentação 

Ministério da Agricultura reprova 45 marcas de azeite de oliva 

 
12 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Cerca de 140 marcas foram coletadas para a inspeção. As amostras são de 12 
estados e do Distrito Federal 
 

Uma operação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) identificou irregularidades em 45 marcas de azeite comercializados no 
País. Para a inspeção, foram coletados produtos de 140 marcas nos últimos 
dois anos. 

As amostras foram colhidas em 12 estados e no Distrito Federal, num 
total de 322.329 litros (dos quais 114.750 litros considerados conformes e 
207.579 litros com problemas). 

A equipe de fiscalização inspecionou 279 amostras de 214 lotes. Do 
total, 38,7% dos produtos tinham problemas e 79% das irregularidades eram 
relacionadas à baixa qualidade. 

A fraude mais comum praticada por empresas envazadoras é a 
utilização de óleo vegetal com azeite lampante, que tem cheiro forte e acidez 
elevada (extraído de azeitonas deterioradas ou fermentadas) e que não deve 
ser destinado à alimentação. 

No Paraná, foram identificadas empresas que vendiam produto como 
azeite de oliva, mas com composição de 85% de óleo de soja e 15% de 
lampante. As fraudadoras foram autuadas, multadas em até R$ 532 mil por 
irregularidade encontrada, e os produtos foram apreendidos para descarte. As 
empresas também foram denunciadas ao Ministério Público. O próximo passo 
é a abertura de inquérito policial. 

Marcas  
Entre as marcas que apresentaram irregularidades estão a Astorga, 

Carrefour, Almeirim, Conde de Torres, entre outras. E entre as marcas que 
passaram nos testes, encontram-se Andorinha, Aro, Apolo, Borges, Belo Porto, 
Carrefour Discount e outras. 

O azeite de oliva virgem pode ser classificado em três tipos: o extra 
virgem (acidez entre 0,8% e 2%), virgem (acidez menor que 0,8%) e lampante 
(acidez maior que 2%). 

Os dois primeiros podem ser consumidos in natura, mantendo todos os 
aspectos benéficos ao organismo. O terceiro, tipo lampante, deve ser refinado 
para ser consumido, quando passa a ser classificado como azeite de oliva 
refinado. A análise é complexa, exige treinamento e equipamentos sofisticados. 
As análises também apontaram azeites desclassificados (que podem não ser 
considerados como azeite) e fora de tipo (não tem boa qualidade). 

Estados 
Os estados onde foram registradas mais irregularidades foram São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal, onde se concentram o 
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maior número de empresas que envazam o produto. Os envazadores, que 
importam a granel, principalmente da Argentina, foram os que apresentaram 
maiores irregularidades. 

Segundo o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, Luis Rangel, os 
resultados obtidos com a fiscalização do azeite de oliva demonstram a 
eficiência das ações de fiscalização, evitando que esses produtos cheguem à 
mesa do consumidor. As análises são realizadas pelos Laboratórios Nacionais 
Agropecuários (LANAGRO) do Rio Grande do Sul e de Goiás. 

Dicas 
Para o consumidor evitar ser enganado, a primeira coisa na qual deve 

prestar atenção é o preço: desconfie se estiver muito abaixo do padrão. 
Verificar no rótulo o local em que foi envazado, se no país de origem, por 
exemplo, pode dificultar fraude, como misturas. 

Além disso, é importante ficar atento às especificações como o termo 
tempero em letras miúdas e, em destaque, azeite de oliva. Não se trata de 
azeite adicionado de especiarias, mas de tempero vendido como azeite de 
oliva.  

Qualquer adição ou mistura com outros óleos vegetais requer que o 
produto seja rotulado como “Óleo misto ou composto”, devendo o consumidor 
ser obrigatoriamente informado sobre os percentuais que compõem a mistura. 
Também é importante estar atento à data de validade e aos ingredientes 
contidos. 
 
 
 
http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/ministerio-da-agricultura-reprova-45-
marcas-de-azeite-de-oliva 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços - Bancos 

BB, Bradesco, Itaú e Santander anunciam redução de taxas de juros 

 

12 de Abril de 2017 
Fonte: G1 

 
Taxa básica de juros caiu para 11,25% no quinto corte do ano. Veja 
repercussão de entidades sobre a decisão desta quarta-feira (12). 
 

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) baixar a taxa básica de 
juros da economia brasileira, de 12,25% para 11,25% ao ano, nesta quarta-feira 
(12), Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander anunciaram que também vão 
reduzir as taxas de juros cobradas dos clientes. 

Na última reunião do Copom, em fevereiro, os bancos adotaram a 
mesma estratégia e anunciaram quedas nas suas taxas de juros minutos após 
o anúncio do Banco Central. 

Veja a as novas taxas anunciadas pelos bancos após a decisão do 
Copom nesta quarta-feira (12): 

Banco do Brasil 
As novas taxas do Banco do Brasil entram em vigor na próxima 

segunda-feira (17). Entre as linhas que tiveram redução estão crédito para 
aquisição de veículo e cheque especial. 

Crédito Imobiliário pessoa física - aquisição SFH 
Taxa atual: 10,80% a.a. (faixa mínima) e 11% (faixa máxima) 
Nova: 9,99% a.a. (faixa mínima) e 10,94% (faixa máxima) 
Carteira Hipotecária - CH 
Taxa atual: 11,80% a.a. (patamar inferior) e 12,02% a.a. (patamar 

superior) 
Nova: 10,90% a.m. (patamar inferior) e 11,99% a.a. (patamar superior) 
Crédito Veículo 
Taxa atual: 1,28% a.m. (faixa mínima) e 3,86% a.m. (patamar máximo) 
Nova: 1,23% a.m. (faixa mínima) e 3,81% a.m. (patamar máximo) 
Cheque Especial 
Taxa atual: 4,36% a.m. (piso) e 12,89% a.m. (teto) 
Nova: 4,31% a.m. (piso) e 12,84% a.m. (teto) 
"As taxas para pessoas jurídicas também estão mais atrativas, com 

redução mais significativa para as linhas do cheque ouro empresarial e giro 
rápido rotativo, agora em 8,38% ao mês, ante os 8,43% cobrados até então no 
menor patamar praticado. Na faixa superior, as taxas recuam de 13,60% ao 
mês para 13,55% ao mês. 

O BB também passa a oferecer juros menores nas linhas para aquisição 
de veículos por pessoas jurídicas (redução de 1,47% para 1,42% ao mês no 
piso e de 3,24% para 3,19% ao mês na máxima). A antecipação de crédito 
lojista (ACL) também teve redução de 1,58% ao mês para 1,53% ao mês no 
piso; e de 3,94% para 3,89 ao mês no maior patamar." 

Bradesco 

http://g1.globo.com/economia/noticia/na-5-queda-seguida-juro-basico-vai-a-1125-ao-ano-menor-desde-2014.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/apos-corte-da-selic-bancos-anunciam-reducao-de-taxas-de-juros-para-clientes.ghtml
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As novas taxas do Bradesco também devem passar a valer a partir do 
dia 17 de abril. Entre as linhas que tiveram redução estão o crédito pessoal e o 
cheque especial. 

Cheque Especial 
Taxa atual: 9,65% a.m. (mínima) e 13,49% a.m. (máxima) 
Nova: 9,57% a.m. (mínima) e 13,41% a.m. (máxima) 
Crédito Pessoal 
Taxa atual: 1,83% a.m. (mínima) e 7,66% a.m. (máxima) 
Nova: 1,75% a.m. (mínima) e 7,58% a.m. (máxima) 
As principais linhas de financiamento para pessoa jurídica também 

acompanharam a mudança da Selic. 
Na modalidade de cartão de crédito, o banco reduziu as taxas de juros 

do rotativo de todos os seus produtos de correntistas e parcerias desde abril de 
3 de abril passado. Assim, a taxa de juros do crédito rotativo passou a ser de 
3,10% a.m. na mínima e 9,39% a.m. na máxima, o que corresponde a uma 
redução de 65% na taxa anual. Já a taxa de juros do parcelamento da fatura é 
oferecida entre 3,10% e 9,29% a.m., correspondendo a uma redução de 11% 
na taxa anual. " 

Itaú 
Já as reduções do Itaú devem entrar em vigor no dia 18. O banco disse 

que vai repassar integralmente o corte de um ponto percentual a todos os 
clientes que utilizam o empréstimo pessoal e cheque especial. 

“'A redução vai impactar todos os clientes que utilizam o empréstimo 
pessoal e cheque especial. Para as micro e pequenas empresas, haverá 
redução nas taxas do cheque especial e capital de giro. 

Além do repasse integral da Selic para todos os clientes que possuem 
cheque especial, cerca de 1,2 milhão de clientes PF com histórico de 
pontualidade e bom relacionamento com o banco terão, ainda, com uma 
redução de 3 pontos percentuais na taxa." 

Santander 
O Santander anunciou que reduzirá a taxa mínima do crédito pessoal e 

os juros dos financiamentos de veículos. As modificações devem passam a 
vigorar no próximo dia 17. 

Crédito Pessoal 
Taxa atual: 1,99% a.m. (taxa mínima) e 7,99% a.m. (taxa máxima) 
Nova: 1,89% a.m. (taxa mínima) e 7,89% a.m. (taxa máxima) 
Financiamento de Veículos 
Taxa atual: 2,79% a.m. (taxa máxima) 
Nova: 2,69% a.m. (taxa máxima) 

 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/bancos-repercutem-reducao-do-corte-de-
juros-anunciado-pelo-copom.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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7. Serviços - Educação 

Corte no Fies pode criar monopólio no crédito estudantil 

 
13 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Kroton e Estácio dominam financiamento no setor hoje; fusão dará força ao 
grupo e preocupa concorrentes 
 

A redução do Programa de Financiamento Estudantil (Fies) planejada 
pelo governo federal poderá criar um monopólio no financiamento ao ensino 
superior com a fusão entre a Kroton e a Estácio, operação anunciada em 
meados de 2016 e que aguarda o aval do Conselho Administrativo de Defesa 
da Concorrência (Cade) até o meio deste ano. Os dois grupos praticamente 
dominam o crédito estudantil privado no País e terão mais força no setor com a 
redução de recursos do Tesouro Nacional para o programa estatal. 

O Estado apurou que esse efeito colateral da possível fusão entre as 
duas companhias tem preocupado os demais concorrentes do mercado de 
ensino superior presencial e à distância (EAD). 

Há duas semanas, o Estado também adiantou que os ministérios da 
Educação e da Fazenda preparam uma mudança drástica nas regras do Fies, 
após a inadimplência do programa ter chegado a mais de 50% e a conta em 
2016 aos cofres públicos ter batido a casa dos R$ 32,2 bilhões. 

Concentração. Kroton e Estácio são os dois maiores grupos de 
educação superior do Brasil e, juntos, terão um valor de mercado que poderá 
chegar a aproximadamente R$ 30 bilhões. 

Caso o Cade autorize a operação, a nova companhia dominará mais de 
20% do setor e terá cerca de 1,6 milhão de alunos. É justamente esse poder 
econômico – capaz de absorver níveis maiores de inadimplência no 
financiamento estudantil – que preocupa grupos concorrentes que têm feito 
lobby contra a aprovação da fusão pelo órgão antitruste. 

Em parecer publicado no começo de fevereiro deste ano, a 
Superintendência Geral do Cade recomendou que o tribunal de defesa da 
concorrência não aprovasse a fusão, alegando que a operação teria o potencial 
de gerar distorções no mercado não apenas em termos locais, mas em todo o 
território nacional, dada a forte presença de ambos os grupos no ensino à 
distância. 

Dados levantados por empresas rivais no setor apontam que no EAD de 
administração, por exemplo, a nova companhia teria 60% do mercado. Em 
ciências contábeis, essa concentração chegaria a 65% dos alunos matriculados 
na modalidade à distância. Em engenharia civil (50%) e marketing e 
propaganda (45%), o novo grupo também deteria fatias elevadas desse 
segmento de ensino. 

Por isso, para convencer o Cade a aprovar o negócio, a Kroton deve 
propor a venda de 100% do ensino à distância da Estácio para um terceiro 
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competidor, mas a medida pode não ser suficiente para convencer os 
conselheiros do órgão antitruste. 

Seleção. Para angariar o máximo de apoio jurídico à aprovação da 
fusão, a Kroton montou uma verdadeira seleção de ex-membros do Cade para 
produzir pareceres favoráveis ao negócio. 

Entre eles, estariam o ex-presidente do tribunal Vinícius Marques de 
Carvalho, o ex-superintendente-geral do órgão Carlos Ragazzo e a ex-
conselheira Ana Frazão, que foi a relatora que colocou diversas restrições à 
compra da Anhanguera pela própria Kroton, em 2015. Até mesmo o ex-ministro 
da Justiça José Eduardo Cardozo, que indicou boa parte dos atuais 
conselheiros do tribunal, produzirá uma peça a favor da fusão. 

Procurada pela reportagem, a Kroton informou que não comentará o 
assunto enquanto o caso não for julgado pelo Cade. 
 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,corte-no-fies-pode-criar-
monopolio-no-credito-estudantil,70001736977 
 

 
Voltar ao índice 
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8. Serviços – Meios de Pagamento 

Contas e carnês com vencimento na sexta poderão ser pagos na segunda 

 
13 de Abril de 2017 

Fonte: Administradores 
 
O mesmo ocorrerá no feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril 
 

As agências bancárias de todo o país não funcionarão no feriado 
nacional desta sexta-feira (14), quando se celebra a Sexta-Feira da Paixão, 
conforme informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). De acordo 
com a Febraban, as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo) e os 
carnês com vencimento nesta data poderão ser pagos no próximo dia útil, 
segunda-feira (17), sem incidência de multa. 

O mesmo ocorrerá no feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de 
abril. Nessa data, as contas poderão ser pagas no dia 24. A Febraban explica 
que normalmente os tributos já estão com data ajustada pelo calendário de 
feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. 

Agendamento 
A população poderá usar os canais alternativos de atendimento para 

realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, banco 
por telefone e correspondentes. 

Os clientes também podem agendar o pagamento das contas de 
consumo ou pagá-las nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários 
de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou 
pagos via Débito Direto Autorizado (DDA). 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/contas-e-carnes-com-
vencimento-na-sexta-poderao-ser-pagos-na-segunda/118283/ 
 

 
Voltar ao índice 

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/contas-e-carnes-com-vencimento-na-sexta-poderao-ser-pagos-na-segunda/118283/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/contas-e-carnes-com-vencimento-na-sexta-poderao-ser-pagos-na-segunda/118283/
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9.  Serviços - Telecomunicações 

Brasil perdeu 15 milhões de linhas de celulares nos últimos 12 meses 

 
12 de Abril de 2017 

Fonte: Administradores 
 

A TIM, a Claro e a Oi registraram quedas de 7,71%, 7,98% e 12,05%, 
respectivamente 
 

O número de clientes de telefonia celular continua caindo no país. A 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta terça-feira (11) 
os dados referentes a fevereiro deste ano, que mostram uma queda de 15,14 
milhões de linhas na comparação com o mesmo mês do ano passado, o que 
representa retração de 5,87%. 

No segundo mês do ano, o país tinha 242,91 milhões de linhas de 
celulares ativas. Segundo a Anatel, nos últimos 12 meses, dos quatro maiores 
grupos de telefonia móvel do país, a Vivo apresentou elevação no número de 
clientes, de 0,89%. A TIM, a Claro e a Oi registraram quedas de 7,71%, 7,98% 
e 12,05%, respectivamente. As operadoras virtuais Datora e Porto Seguro 
apresentaram crescimento de 126,94% e de 33,04%. 

Entre janeiro e fevereiro deste ano, foi registrada uma redução de 500 
mil linhas ativas, o que representa 0,21%. A queda do número de celulares no 
país é consequência da redução da tarifa de interconexão, que é o valor 
cobrado entre empresas fixas e móveis para a realização das ligações, e do 
valor de remuneração de uso de rede, praticado entre as operadoras de 
celulares. Isso faz com que as pessoas não precisem ter mais de um chip para 
falar com números de outras operadoras. 

Outro fator que explica a redução no número de linhas ativas é a 
mudança na forma de comunicação dos brasileiros, que estão deixando de 
usar o telefone para falar e usando mais aplicativos de troca de mensagens. 
 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/brasil-perdeu-15-milhoes-
de-linhas-de-celulares-nos-ultimos-12-meses/118259/ 
 

 
Voltar ao índice 
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10. Serviços – Turismo 

Brasil tem potencial turístico rico, mas desperdiçado por problemas estruturais, 
revela ranking internacional 

11 de Abril de 2017 
Fonte: BBC 

  
O Brasil tem os patrimônios naturais e a biodiversidade mais ricos do planeta, mas seu 
potencial turístico é limitado por deficiências em segurança, infraestrutura, mão de 
obra e outros fatores. 
 

Essa é a conclusão do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) - 
numa lista de 136 países, o Brasil aparece em primeiro lugar em potencial de recursos 
naturais, mas perde competitividade em quase todos os outros 13 itens listados. No 
ranking geral, fica na 27ª posição. 

O resultado está no documento The Travel & Tourism Competitiveness Report 
2017, lançado recentemente pela organização. Desde 2007, a pesquisa monitora o 
potencial competitivo de recursos e serviços para o turismo internacional. 

Na avaliação do órgão, o Brasil também tem recursos culturais "muito fortes", 
que incluem desde patrimônios a eventos esportivos e de entretenimento, e 
desenvolveu uma estrutura turística relativamente boa, mas peca em vários outros 
quesitos. 

Em comparação com outros anos analisados, houve piora do ambiente de 
negócios (129º lugar), item que abrange eficiência legal e impostos; na segurança 
(106º) e mão de obra (93º). 

Também não são animadoras as posições de infraestrutura terrestre e 
portuária (112º), saúde e higiene (70º) e sustentabilidade (66º). 

A situação geral, no entanto, melhorou se comparada a rankings anteriores. 
Em 2007, o país aparecia no 59º lugar. E em 2015, estava em 28º. 

"O crescimento de um ponto no ranking geral de competitividade do WEF 
mostra que estamos no caminho, mas precisamos fazer mais", comentou o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, por e-mail. 

Entre os países da América Latina, o Brasil aparece apenas atrás do México, 
que ficou no 22º lugar. 

No topo da lista estão Espanha, França e Alemanha. A Europa, aliás, é o 
continente com o melhor desempenho, com seis nações no top 10. 

Medidas para o turismo 
O ano de 2016 foi intenso para o turismo brasileiro com a realização da 

Olimpíada, ocorrida sob o impacto causado pela epidemia de zika na visibilidade do 
país. 

No fim, o Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros, um aumento de 
4,8% em relação a 2015, segundo a Organização Mundial do Turismo. A projeção do 
governo é chegar a 12 milhões em 2022. 

"Após o ciclo de megaevento e a grande exposição que tivemos no Brasil, 
temos de atacar os gargalos estruturantes para explorar todo o potencial de geração 
de emprego e renda para o país", disse Beltrão. 

Para aumentar a competitividade brasileira do setor, o Ministério do Turismo 
lançou nesta terça-feira o plano "Brasil+Turismo". 

A principal medida é a liberação da abertura de 100% do capital de 
companhias aéreas brasileiras ao capital estrangeiro, contra o atual limite de 20%. A 
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alteração consta de medida provisória (MP) assinada pelo presidente Michel Temer 
nesta terça-feira. 

MPs entram imediatamente em vigor, mas têm de ser aprovadas pelo 
Congresso Nacional, onde essa proposta enfrenta resistência. Partidos como PT, PDT 
e PSOL argumentam que a abertura poderia prejudicar a aviação regional - o 
ministério, por sua vez, defende que ela pode contribuir para capitalizar companhias 
brasileiras e fomentar o setor. 

No relatório do Fórum Econômico Mundial, o Brasil aparece em 40º no ranking 
de infraestrutura aérea - que avalia aspectos como número de trajetos operados e 
densidade de aeroportos. 

O anúncio do ministério inclui, entre outras medidas, o investimento em 
capacitação profissional e a implantação do visto eletrônico - até o final do ano, 
turistas de EUA, Canadá, Austrália e Japão terão acesso a um processo digital que 
leva 48 horas. 

O presidente da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, viajou ao Brasil 
para participar do anúncio. "O potencial (do país) é enorme, realmente. O Brasil não 
atingiu ainda a ponta do iceberg do que ele merece, mas está caminhando nesta 
direção", comentou. 

Uma pesquisa do Ministério do Turismo com cerca de 2 mil brasileiros, 
realizada em março, mostrou que 86% enxergam no setor uma forma de impulsionar a 
economia e gerar empregos e negócios. No mesmo levantamento, 80% afirmam que o 
país tem potencial para explorar o setor como alavanca econômica - 60% avaliam que 
o patrimônio é pouco aproveitado. 

Geração de empregos 
Pelo ano sexto consecutivo, o crescimento da indústria turística superou o da 

economia global, diz o Fórum Econômico Mundial. 
O órgão argumenta que o setor se mostrou resiliente diante da incerteza 

geopolítica global e da volatilidade econômica. E que, por isso, tem papel essencial na 
criação de empregos. 

Taleb Rifai foi na mesma linha do relatório e acrescentou que "a criação de 
emprego deve estar na vanguarda de nossas agendas". O turismo tem esse potencial, 
já que "continua a crescer apesar dos desafios globais", completou. 

Trata-se de uma oportunidade para um país que viu uma explosão no índice de 
desemprego - hoje em 13,2%. Por enquanto, porém, a tendência brasileira vai no 
caminho oposto à mundial. 

Segundo o relatório da organização internacional, o setor gerou US$ 56 
milhões (R$ 175 milhões) em receitas, o que representa 3,3% do PIB, e criou 2,6 
milhões de empregos, 2,9% do total - o relatório de 2015 havia registrado 3 milhões de 
empregos, 15% a mais e 3% do total. 

No mundo, o peso do setor é maior: foram acumulados US$ 7,6 trilhões (10,2% 
do PIB global) e 292 milhões de empregos (cerca de 10% do total). 

O Fórum Econômico Mundial pontua ainda que a maior parte dos governos ao 
redor do mundo está percebendo que "as fronteiras não estão tornando pessoas e 
países mais seguros, mas dificultando o crescimento econômico, a criação de 
empregos e a tolerância entre países". 

Em 2016, 58% dos destinos mundiais exigiam visto de estrangeiros, contra 
77% em 2008. 
 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39573246 

Voltar ao índice  
 



 

Informativo SCS  

 

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

  19 

“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.” 

 

11. Curtas 

Recuperação de crédito cresce 1,7% no trimestre 

 
13 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A recuperação de crédito inadimplente no Brasil aumentou 1,7% de 
janeiro a março, conforme o indicador da Boa Vista SCPC, obtido a partir da 
quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da sua base de dados. 
O resultado foi bem melhor do que nos três meses anteriores, quando houve 
queda de 4,6% na recuperação. Apesar de o trimestre ter sido marcado pelo 
início da liberação de recursos das contas inativas do FGTS, a análise 
dessazonalizada referente apenas ao mês de março apurou retração de 5,3%. 
 

Apesar da crise, brasileiro quer viajar em feriados 

 
13 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Apesar do ambiente de crise, o brasileiro quer aproveitar para viajar nos 
feriados. Pesquisa da Google Consumer Survey mostra que 48,4% dos 
internautas admitem ter certeza ou estar considerando viajar em algum dos 
próximos feriados. O levantamento aponta ainda que 78% dos turistas 
compram passagens aéreas com mais de um mês de antecedência, enquanto 
o restante faz a compra em cima da hora. Em relação à hospedagem, 65% dos 
turistas afirmaram fechar a reserva mais de um mês antes da viagem. 
 
 
 
 

Voltar ao índice  
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12. Feiras 

 
06/04/2017 até 16/04/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
06/04/2017 até 16/04/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: FENAC CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
14/04/2017 até 23/04/2017 – FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasilia – DF 
 
18/04/2017 até 20/04/2017 – MERCOSUPER 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expotrade Convention Center 
Cidade: Pinhais - PR 
 
20/04/2017 até 23/04/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 - EDIÇÃO 
RIOCENTRO 
Setor: Multisetores 
Local: Riocentro  
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
21/04/2017 até 24/04/2017 – HAIR BRASIL 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/04/2017 até 23/04/2017 – ARNOLD CLASSIC SOUTH AMERICA 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
25/04/2017 até 25/04/2017 – ZOOTECNIA DE PRECISÃO 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
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25/04/2017 até 27/04/2017 – SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE AVES E 
SUÍNOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TRAVELWEEK 
Setor: Turismo 
Local: Fundação Bienal de São Paulo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – AVESUI AMÉRICA LATINA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


