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1. Crédito e Financiamento 

CMN incentiva microcrédito para beneficiários de programas sociais do 
governo 

26 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Os beneficiários de programas sociais do governo federal, como o Bolsa 
Família, ganharão um incentivo para tomarem empréstimos com juros baixos. 
O Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou as regras de destinação dos 2% 

dos depósitos à vista que os bancos são obrigados a destinar a empréstimos 
de microcrédito. 

Pelas novas regras, os saldos das operações de microcrédito produtivo 
orientado, que financiam a abertura de pequenos negócios, poderão ser 
multiplicados por dois na hora de avaliar o cumprimento da exigência mínima 

de 2%. Para cada R$ 1 emprestado, a instituição financeira poderá registrar R$ 
2 no Banco Central. 

Esse fator de multiplicação valerá a partir de julho e poderá ser aplicado 
apenas em operações de crédito com tomadores registrados no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

Estímulo 
De acordo com o Banco Central (BC), o fator de multiplicação estimulará 

os bancos a destinar a oferta de microcrédito para o público de renda mais 
baixa. Isso porque recursos que seriam emprestados para mutuários de maior 
renda não terão o mesmo incentivo para o cumprimento dos 2% dos depósitos 

à vista. 
“A aplicação do fator de multiplicação incentiva as instituições 

financeiras a direcionar a oferta de microcrédito para o público de renda mais 
baixa, aumentando as oportunidades de ocupação produtiva dos beneficiários 
dos programas de assistência social”, informou o BC em comunicado. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/cmn-incentiva-

microcredito-para-beneficiarios-de-programas-sociais-do 
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Entre os mais pobres, 27% não têm acesso a crédito no País 

 
29 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Com salários mais baixos, consumidores das classes C, D e E estão no ‘limbo’ 

do sistema financeiro, diz estudo 
 

Todo mês, o casal de microempreendedores Cristiane dos Santos e 

Manoel Ricardo Tavares faz malabarismos para manter a produção de 
bijuterias. Por serem produtos de valor mais baixo, receber às vezes é um 

problema. Cristiane até tentou abrir uma poupança para facilitar a organização 
das contas, mas teve o cadastro recusado no banco, que alegou “não ter 
interesse comercial em seu perfil”. 

Mesmo com a proliferação de iniciativas de oferta de crédito nos últimos 
anos, como os cartões sem anuidade, as contas digitais e os empréstimos que 

podem ser contratados pela internet, ainda existe uma parcela de “esquecidos” 
pelo sistema financeiro no Brasil. 

Uma pesquisa feita com 1,5 mil pessoas das classes C, D e E revelou 

que 27% das pessoas dessa faixa de renda conseguem honrar pagamentos 
em dia e fazer aquisições de maior valor, como um veículo ou a casa própria.  

No entanto, ainda encontram dificuldade em obter crédito por ganharem 
menos ou não terem rendimento fixo. “Muitas vezes, a instituição considera o 
local em que a pessoa mora e recusa conceder o crédito”, diz Maurício de 

Almeida Prado, diretor executivo da consultoria e responsável pela pesquisa.  
O estudo foi elaborado pela consultoria Plano CDE, especializada nas 

classes C, D e E, em parceria com o Centro de Estudos em Microfinanças e 
Inclusão Financeira (GVcemif) da FGV e apoio do banco americano JP 
Morgan. 

Por outro lado, o levantamento identificou uma parcela de 28% dessas 
pessoas que até têm acesso ao crédito, mas têm problemas crônicos de 

endividamento. Outros 33% “não pedem dinheiro emprestado nem ao vizinho”, 
como explica Prado. Os 12% restantes têm perfil misto. 

O baixíssimo nível de poupança também é alarmante: 83% não 

consegue poupar sequer um mês de salário. Entre os 17% que têm ao menos 
um mês de renda, 39% guardam dinheiro em casa, literalmente debaixo do 

colchão. A maioria faz suas transações em casas lotéricas. 
A maior dificuldade para incluir essas pessoas no sistema financeiro, 

além de aprofundar a análise desses perfis, é aproximá-los do sistema 

financeiro. Prado acredita que a educação financeira e ações que as conectem 
com instituições possam tirá-los desse limbo. 

Uma das alternativas é a pontuação de crédito, o chamado score. “É um 
cálculo que indica a probabilidade de uma pessoa com determinada idade e 
faixa de renda não honrar seus pagamentos”, diz Carolina Aragão, gerente do 

birô de crédito Serasa Consumidor. 
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Cada instituição financeira tem critérios próprios para aceitar ou recusar 
clientes. Elas utilizam as pontuações dos birôs para complementar sua 

avaliação. 
Quem mantém distância de instituições financeiras geralmente tem 

pontuação menor. Ter um crédito negado, porém, pode ter peso negativo. “Se 

uma pessoa é constantemente recusada, instituições entendem que ela tem 
algum problema”, afirma Pablo Nemirovsky, superintendente da Boa Vista 

SCPC. 
Uma proposta que está em discussão no Congresso é tornar automático 

o cadastro positivo, que mantém um histórico de contas pagas em dia pelo 

consumidor. Por enquanto, a adesão continua sendo voluntária e pode ser feita 
gratuitamente pelo consumidor em cada birô de crédito. 

Score na web. A Boa Vista SCPC lança hoje uma plataforma de consulta 
gratuita à pontuação de crédito pela internet. Para ter acesso às suas 
informações, o consumidor precisa fazer um breve cadastro no site. É possível 

checar em tempo real se há débitos vencidos em nome do consumidor. 
A consulta à pontuação da Boa Vista já era possível pelo site e pelos 

balcões de atendimento do bureau de crédito. Antes, porém, o resultado 
poderia demorar até dois dias para sair. 

A iniciativa se sucede à da Serasa, que abriu sua plataforma para 

consultas pessoais pela web no início de abril. As empresas acreditam que 
haverá um crescimento na busca pela melhora dessa pontuação, dada a 

possibilidade das consultas pela internet. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,entre-os-mais-pobres-27-

nao-tem-acesso-a-credito-no-pais,70001817081 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio - Varejo 

Lojas vão vender produtos sem taxas para denunciar alta carga de 

impostos no Brasil 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

No dia 1º de junho, o comércio varejista terá grandes descontos em 
estabelecimentos de 12 estados do país e no Distrito Federal. Parece uma 
grande promoção, mas trata-se da 9ª edição do Dia da Liberdade de Impostos 

(DLI), ação comandada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL 
Jovem) para conscientização da alta carga de impostos no Brasil e apoiar a 

simplificação tributária. 
Para marcar a data, mil lojas e 10 shoppings em todo território nacional 

vão oferecer produtos com até 80% de desconto. Postos de gasolina também 

vão aderir a ação da CDL Jovem com a venda de 100 mil litros de combustível 
com cerca de 40% de desconto.  Os preços, bem abaixo dos praticados 

normalmente, equivalem ao valor dos impostos embutidos nos produtos.  “A 
ideia do DLI é advertir para a altíssima carga tributária paga pelo consumidor e 
o baixo retorno na forma de serviços prestados pelo estado”, explica o 

coordenador da CDL Jovem, Pablo Guterres. 
O Brasil figura na lista dos países que possuem uma das maiores cargas 

tributárias do mundo. Para se ter uma ideia, até o dia 31 de maio já havia sido 
arrecadado R$1 trilhão em impostos no Brasil. 

Estimativa feita pela CDL Jovem, com base em estudo do Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostra que em 2017, os 
brasileiros vão trabalhar aproximadamente 5 meses apenas para pagar 

impostos. Atualmente, trabalha-se o dobro do que na década de 1970 para 
pagar a tributação. “Mais de 40% do salário do trabalhador vai para o 
pagamento de impostos. Para o varejo, a situação inibe cada vez mais o 

consumo do cidadão”, acrescenta Guterres. 
Participarão do DLI, no dia 1º de junho, os estados de Amazonas, 

Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lojas-vender-sem-taxas-carga-
tributaria/ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lojas-vender-sem-taxas-carga-tributaria/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lojas-vender-sem-taxas-carga-tributaria/
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Otimismo deve demorar mais a voltar no varejo 

 

29 de Maio de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 

Novo capítulo de crise política adia expectativa que Índice de Expansão 
ultrapasse 100 pontos neste semestre 

 
Ainda que o Índice de Expansão do Comércio (IEC) de maio tenha 

subido 2,8% frente a abril e 39,7% na comparação interanual, para 91,5 

pontos, a retomada do otimismo no setor - manifesto quando o indicador 
ultrapassa a marca dos 100 pontos - não deve ocorrer no primeiro semestre. 

"Tudo levava a crer que teríamos uma reversão do índice e 
ultrapassaríamos os 100 pontos na passagem do primeiro para o segundo 
semestre", explicou ao DCI o assessor econômico da Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), Thiago 
Freitas. "Após o choque dos problemas que ocorreram na semana passada 

[mais especificamente a delação da JBS que atingiu frontalmente o Governo 
Federal] as coisas mudam de figura." O indicador varia de 0 a 200. 

A expectativa de retomada do otimismo estava fundamentada no terceiro 

mês consecutivo de alta no IEC, medido pela própria FecomercioSP. No caso 
de maio, o bom desempenho foi motivado sobretudo pelo crescimento do nível 

de investimentos, que passou de 67,7 pontos em abril para 70,4. 
O outro indicador que compõe o índice - a expectativa de contratação - 

também apresentou melhora, passando de 110,2 pontos para 112,6. Na 

comparação com maio de 2016, o índice apontou alta de 50,3%. 
Tanto as expectativas de contratação quanto as de investimentos foram 

coletadas na primeira quinzena de maio, ou antes da deflagração das delações 
da JBS. Foram ouvidos estabelecimentos com mais de 50 funcionários mas, 
segundo Freitas, "mesmo entre pequenos empresários cresceu insegurança 

com o País". 
O assessor econômico da FecomercioSP, por outro lado, destacou 

aspectos positivos evidenciados ao longo dos últimos meses. "Os níveis de 
estoque, por exemplo, estão muito mais adequados do que antes", afirma 
Freitas. A percepção está em linha com balanço da Confederação Nacional do 

Comércio (CNC) divulgado na semana passada, e que revelou uma intenção 
de renovar os estoques 2,8% maior que a registrada em maio de 2016. 

A FecomercioSP também vinculou a recuperação definitiva do setor à 
agenda de reformas - que pode ser impactada pela turbulência política. Ainda 
assim, a entidade afirmou em nota que aguarda uma resolução dos temas "no 

mais tardar no início da segunda metade do ano". 
 

http://www.dci.com.br/comercio/otimismo-deve-demorar-mais-a-voltar-no---
varejo-id628099.html 

 

Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Índice Nacional de Custo da Construção avança em maio 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
Depois de fechar abril com deflação de 0,08%, o Índice Nacional de 

Custo da Construção – M (INCC-M) registrou, em maio, taxa de variação de 
0,13%. Os dados foram divulgados hoje (26) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV).Segundo a FGV, o grupo 

relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação em maio de -
0,04%, deflação menor do que os 0,18% do mês anterior. Já o índice referente 

à Mão de Obra registrou alta de 0,27%, depois de ter ficado estável em abril 
(0,00%). 

O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 

do mês anterior e 20 do mês de referência. 
Pelos números divulgados pela FGV no grupo Materiais, Equipamentos 

e Serviços, o índice correspondente a Materiais e Equipamentos registrou 
variação negativa de 0,04%, contra deflação de 0,21% em abril. Dos quatro 
subgrupos componentes, apenas um apresentou acréscimo em suas taxas de 

variação, materiais para estrutura, que passou de -0,67% para -0,1%. 
A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de -0,07%, em abril, 

para -0,05%, em maio. Nesse grupo, destaca-se a aceleração de carreto para 
retirada de entulho, cuja taxa passou de 0,66% para 1,84%. 

Mão de obra 

Segundo a FGV, o índice referente à Mão de Obra registrou variação de 
0,27% em maio, depois de ter fechado estável em abril ( 0,00%). Esta variação 

ocorreu devido aos reajustes salariais em Salvador e Brasília. 
Capitais 
Entre as sete capitais envolvidas na pesquisa, quatro apresentaram 

aceleração em suas taxas de variação: Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Em contrapartida, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre registraram 

desaceleração. 
A maior variação entre abril e maio foi verificada em Salvador, com alta 

de 1,05%, seguida de Brasília (0,38%), do Rio de Janeiro (0,09%) e de São 

Paulo (0,04%). Entre as capitais pesquisadas que fecharam com taxas em 
queda estão Belo Horizonte (de -0,12% para -0,18%), Recife (de 0,03% para -

0,02%) e Porto Alegre, que passou de um resultado estável em abril (0,0%) 
para uma inflação negativa de 1%. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/indice-nacional-de-
custo-da-construcao-avanca-em-maio 
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Confiança da construção recua ao nível de oito meses atrás, diz FGV 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Depois de “discretos ganhos” nos dois últimos meses, o Índice de Confiança da 
Construção (ICST) recuou 2,5 pontos em maio, para 74 pontos, no resultado ajustado 
sazonalmente. O resultado de maio da Sondagem da Construção, foi divulgado hoje 
(26), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). 

Com o recuou de abril para maio, Índice de Confiança da Construção além de 
devolver os discretos ganhos dos últimos meses, retornou ao nível de oito meses 
atrás, quando o indicador fechou setembro do ano passado em 74,2 pontos. 

Ao comentar os números divulgados, a coordenadora de Projetos da 
Construção da FGV, Ana Maria Castelo, disse que a queda do ICST de abril para maio 
“reflete a situação de fragilidade do cenário para o setor da construção”. Segundo ela, 
a avaliação dominante entre as empresas é que o quadro está melhor do que no ano 
passado, mas ainda não mostra dinamismo para uma possível recuperação. 

A forte queda em maio  
A FGV avaliou que “a forte queda do ICST”, em maio, foi devido a baixa 

avaliação das empresas em relação ao momento atual e das expectativas quanto ao 
futuro refletindo no Índice de Expectativas (IE-CST) que teve queda de 3 pontos, para 
84,6 pontos, com retração nos dois quesitos que o compõem. 

O destaque negativo do mês ficou com o indicador que mede o otimismo com a 
situação dos negócios nos seis meses seguintes, que variou -3,8 pontos, para 85,6 
pontos, o menor nível desde os 85,3 pontos de janeiro de 2017. 

O  Índice de Situação Atual (ISA-CST), ao recuar 2 pontos, para 63,7 pontos, 
devolveu a alta de 2,9 pontos de abril. Ambos os indicadores que compõem o 
subíndice recuaram, com destaque para o que mede situação dos negócios corrente, 
que caiu 2,2 pontos, para 64,6 pontos. 

Segundo Ana Maria Castelo, “a percepção em relação à situação atual vem 
oscilando em patamares muito baixos, levando a uma análise para baixo das 
expectativas”. Segundo ela, a pesquisa não captou o aumento de incerteza no 
ambiente político, que pode adiar ainda mais a retomada dos investimentos.” 

A FGV ressaltou,  que o Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor 
recuou 0,7 ponto percentual em maio, alcançando 62,1% - o menor da série -. Com a 
atividade mantendo-se em nível muito baixo e as expectativas de melhora se 
revertendo, as empresas do setor continuam com tendência a desmobilizar mão de 
obra. 

Considerando que o setor da construção havia sido o único a registrar saldo 
negativo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em abril, os 
dados do NUCI de Mão de Obra do setor em maio - e o Emprego Formal do Caged - 
sugere que o mercado de trabalho na construção ainda deverá se manter em queda 
por algum tempo. 

A edição de maio de 2017 coletou informações de 696 empresas entre os dias 
2 e 24 deste mês. A próxima divulgação da Sondagem da Construção ocorrerá em 27 
de junho de 2017. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/confianca-da-construcao-
recua-ao-nivel-de-oito-meses-atras-diz-fgv 

 

Voltar ao índice  
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4.  Serviços – Software e TI 

Serviço de transporte tem motoristas mulheres para atender outras 

mulheres 

 
28 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Aplicativo conecta passageiras a motoristas e evita assédio de motoristas 
homens. 
 

Já existem os aplicativos de motoristas só para mulheres e que só 
aceitam como passageiras outras mulheres. Um deles foi ideia do jovem Diego 

Della Gomes e mais dois sócios. Eles já tinham criado um site de cosméticos 
para o público feminino e perceberam que havia espaço e demanda, para um 
novo tipo de empreendimento. 

“A gente conseguiu, com a oportunidade de mercado que ninguém 
estava olhando, esse serviço como algo diferenciado para a mulher. A gente 

uniu essas duas coisas e criou o aplicativo, para trazer essa experiência 
diferente para mulheres", diz Diego. 

O aplicativo é novo e começou a funcionar em janeiro deste ano em São 

Paulo. Foram meses de pesquisa de mercado e um investimento de R$ 480 
mil. “Não só a questão da segurança, mas a gente conseguiu trazer também 

uma experiência no uso do serviço diferente. Então exemplos como o gel, a lixa 
de unha, e não só esses como o que está por vir... A gente vai ainda mais 
melhorar o serviço para tornar essa experiência ainda melhor”, acrescenta o 

empresário. 
Assim como os rapazes criaram o aplicativo pensando nas mulheres, a 

Gabriela Correa e as sócias tiveram a mesma ideia porque uma delas, a 
Gabriela, sentiu na pele o assédio durante uma corrida de táxi. 

“Sofri um constrangimento dentro de um táxi chamado pelo aplicativo. 

Fiquei com medo de denunciá-lo porque ele foi me buscar em casa, enfim. Aí 
comecei a buscar aplicativos que tivessem motoristas mulheres, mas até então 

não existia. Então eu decidi criar um para poder atender não só a mim, mas 
diversas mulheres que já passaram pela mesma situação.” 

O aplicativo só para mulheres, criado por essas empresárias, demorou 

um ano para ser desenvolvido. Recebeu investimento-anjo, num total de um R$ 
1 milhão, e começou a funcionar em São Paulo no dia 8 de março, no Dia 

Internacional da Mulher. 
“90% dos motoristas são do sexo masculino, apenas 10% são do sexo 

feminino, então nós criamos justamente para fazer essa igualdade do gênero, 

conseguir aumentar o número de motoristas mulheres. Elas estão super felizes 
e se identificando muito com o aplicativo.” 

Agora, mais de 10 mil mulheres já fizeram download do app criado pela 
Gabriela Correa. Em julho, o serviço deve começar a funcionar também no Rio 
de Janeiro.  A empresária também pretende levar o serviço para outros países 
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da América Latina, como Equador, Chile e  Peru. Também já tem planos para 
Portugal. 

“As mulheres ficam super felizes quando a gente chega. É um alívio, é 
uma alegria muito grande quando você vê que a motorista é mulher. Todas elas 
dizem isso”, diz a motorista Mirela Juns. 

Taxistas também atendem crianças desacompanhadas 
Charles Henry-Calfat é um empreendedor francês que mora no Brasil e 

teve a ideia de criar um serviço de táxis exclusivos para mulheres com 
aplicativo. 

“Algumas amigas minhas me falavam que alguns motoristas tinham um 

comportamento não muito profissional, até inadequado, por exemplo, pediam 
número de telefone das passageiras. Olhava no espelho, para as pernas delas. 

Eu ouvi isso várias vezes. E depois, eu falei paras minhas amigas: imagina se 
a gente fizesse um aplicativo para conectar taxistas mulheres com clientes 
mulheres? Elas gostaram muito da ideia”, conta Charles. 

O empresário, de 27 anos, investiu R$ 400 mil no desenvolvimento do 
aplicativo. As taxistas também atendem crianças desacompanhadas. E os pais 

podem monitorar tudo o que está acontecendo dentro do carro, ao vivo, com 
um serviço de “live streaming”, numa rede social, via um link. O aplicativo do 
Charles começou a funcionar há oito meses em São Paulo. Também já está 

funcionando em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. 
 

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/05/servico-de-transporte-tem-motoristas-mulheres-para-
atender-outras-mulheres.html 
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5.  Serviços – Transporte Aéreo 

Investindo em tecnologia para lidar com o aborrecimento da bagagem 

extraviada 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Inovações como etiquetas com chips de identificação por radiofrequência, por 
exemplo, são usadas para controlar a localização das malas 
 

Dormir ou esperar pelas roupas limpas? Esse foi o dilema vivido por Bill 
Corbett Jr., proprietário de uma empresa de relações públicas que, após quatro 

horas de atraso em seu voo, ao chegar em Denver, às três e meia da 
madrugada, em meados do ano passado, ficou sabendo que sua mala não 
havia embarcado. 

"Eu tinha uma reunião importante com um cliente às sete e meia da 
manhã. Só tinha uma escolha; poderia ter ido a um Wal-Mart, mas isso levaria 

mais uma hora", conta ele. 
No final, o sono venceu. "O extravio da mala só gerou estresse 

desnecessário em uma viagem de negócios". 

O setor de companhias aéreas diz que o número de bagagens 
extraviadas é o menor que já houve. Na verdade, no início deste mês, a 

empresa de tecnologia de transporte aéreo SITA disse que o número global foi 
de 5.73 por mil no ano passado, 12% a menos desde 2015, e o mais baixo já 
registrado. A SITA atribui grande parte dessa redução a investimentos das 

companhias aéreas e aeroportos em avanços tecnológicos. 
Mesmo assim, não é o suficiente para o viajante solitário que espera ao 

lado de uma esteira deserta com uma sensação desagradável. 
Especialistas em aviação comercial dizem que há inúmeras razões pelas 

quais uma mala pode se extraviar. (Eles preferem os termos "atraso" ou 

"descuido".) 
"O clima e as conexões perdidas são de longe os maiores vilões", disse 

Gareth Joyce, vice-presidente de atendimento ao consumidor aeroportuário da 
Delta Air Lines. 

Mark Matthews, diretor de planejamento de operações do cliente da 

American Airlines, concordou. "Quando se trata de aeroportos que são grandes 
terminais, há muita complexidade na transferência de malas entre aeronaves 

de conexões", disse ele. 
Conexões mais curtas também podem ser as culpadas. Os passageiros 

conseguem correr de um portão para o outro, mas a bagagem nem sempre é 

tão rápida. 
Etiquetas danificadas ou rasgadas, além do erro humano, também 

contribuem. 
"O elemento humano sempre pode causar algum problema", disse 

George Hobica, fundador do AirfareWatchdog.com, recordando-se de uma 

viagem na qual percebeu que o funcionário que fazia seu check-in havia 
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afixado a etiqueta de bagagem errada em sua mala. "Se eu não tivesse 
percebido, ela teria ido sabe Deus para onde", disse ele. 

Jessica Sweet, de Charlotte, na Carolina do Norte, lembra-se de 
desembarcar em Nova York na época das festas, no ano passado, depois de 
uma viagem de negócios, sem sua mala, além do sobretudo que estava dentro 

dela. 
Sua bagagem chegou quase 24 horas mais tarde, mas ela conta que a 

bolsa de maquiagem e o óculos de grau haviam sumido. 
"Acho que até vale a pena gastar um dinheiro extra para garantir que 

minhas malas cheguem comigo", disse ela. 

Peter Drummond, diretor de portfólio de bagagem da SITA, usou os 
novos dados do tratamento da bagagem como evidência de que o investimento 

em novas tecnologias e melhores procedimentos vale a pena, mas afirmou que 
essa diminuição também coincidiu com o fato de que as principais empresas 
começaram a cobrar pela bagagem despachada pelos passageiros. Ou seja, 

essas taxas reduziram o número de malas no check-in. 
"Quando as companhias aéreas impuseram taxas sobre a bagagem 

despachada, isso provavelmente teve um efeito sobre o número de extravios, 
mas nesse mesmo período, o que tivemos também foi um grande aumento no 
uso de tecnologia de rastreamento de malas", disse Dummond. 

As novas etiquetas vêm com chips RFID (identificação por 
radiofrequência), o que significa que a localização da mala é controlada e 

eletronicamente verificada em um banco de dados para se certificar de que 
esteja no lugar certo, na hora certa. Gerentes de linhas aéreas e aeroportos 
dizem que isso aumenta a segurança, uma vez que cada mala está ligada a um 

passageiro e sua passagem. E também ajuda a descobrir uma mala no lugar 
errado, então agiliza o processo de devolução ao dono. 

"O RFID, do ponto de vista da experiência do cliente, garante maior 
transparência", disse Joyce, da Delta Air Lines. 

"Investimos aproximadamente US$50 milhões na implantação dessa 

tecnologia em nossa organização", disse ele. Esse investimento inclui a 
integração dos dados ao aplicativo móvel da Delta. "Se você estiver viajando e 

fizer o check-in de sua mala, será notificado no momento em que ela foi 
embarcada", disse Joyce. 

Representantes da American, da United e da Southwest também 

disseram estar construindo sistemas similares com recursos avançados de 
controle de bagagem. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investindo-em-tecnologia-para-
lidar-com-o-aborrecimento-da-bagagem-extraviada,70001814512 
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6.  Comércio Eletrônico 

Nuvem Shop divulga relatório anual de comércio eletrônico 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 

 
Seja você um lojista de e-commerce ou profissional de áreas 

relacionadas, é importante estar por dentro do que tem acontecido no comércio 
eletrônico a nível nacional e global, além de se preparar para crescer com as 
futuras tendências e aproveitar ao máximo o potencial do seu negócio. 

Pensando nisso, a cada ano a Nuvem Shop produz um relatório com 
dados exclusivos relacionados aos lojistas da plataforma. Entre outras coisas, é 

possível conhecer o desempenho das vendas, as preferências do público, a 
participação de cada segmento e as iniciativas de marketing mais populares. 
Alguns dados da pesquisa: 

As visitas se concentram na região Sudeste; 
Homens estão ficando mais ativos em seu consumo; 

Crescimento significativo da presença das pessoas entre 35-44 anos; 
A taxa média de conversão ficou na média do mercado: 0,6% 
Há também informações relacionadas ao mercado geral, com alguns 

insights que podem ser considerados para alavancar suas conversões. O 
material é totalmente gratuito e você pode fazer seu download agora mesmo: 

https://www.nuvemshop.com.br/blog/nuvemcommerce-relatorio-comercio-
eletronico-2016/ 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/nuvem-shop-divulga-relatorio-
anual-de-comercio-eletronico/ 
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7.  Mercado Imobiliário 

Conselho Monetário Nacional define o que é imóvel residencial 'novo', 

que tem limite maior de crédito 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Definição foi feita nesta sexta-feira. Imóveis novos são aqueles com habite-se 
de até 180 dias ou que ainda estão na incorporadora para venda. 
 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu fixar uma definição sobre 
o conceito do que são "imóveis residenciais novos", que podem ter um 

financiamento de até R$ 1,5 milhão com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), dentro das regras do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH) – modalidade de crédito que conta com juros mais baixos. 

Segundo Silvia Marques, chefe do Departamento de Regulação do 
Sistema Financeiro do Banco Central, o CMN definiu que imóveis novos são 

aqueles com habite-se (autorização para morar) de até 180 dias, ou aqueles 
que ainda estejam na incorporadora para venda. 

"Podem entrar naquele limite [de R$ 1,5 milhão com recursos do FGTS]. 

O CMN colocou o que é uma pratica de mercado", declarou. De acordo com 
ela, havia dúvidas no mercado sobre qual a definição correta. 

Dispositivo revogado 
O BC ainda informou que o CMN também decidiu revogar um dispositivo 

estabelecido em novembro de 2016, que impedia as instituições financeiras de 

fechar estruturas de amortização (da dívida imobiliária) que tornassem possível 
o aumento do saldo devedor dos financiamentos habitacionais durante os 

contratos. 
Pelas novas regras, caso ocorra aumento do saldo devedor dos 

financiamentos, de tal forma que a dívida supere 80% do valor de avaliação da 

garantia apurado na data da contratação da operação, as exposições passam a 
estar sujeitas a requerimento de capital - um colchão para fazer frente ao risco 

de crédito - mais elevado. 
"Foi vedada [no ano passado] contratação que tivesse 'amortização 

negativa' e que começaria a valer a partir de setembro. O CMN resolveu 

substituir essa medida por outra de caráter prudencial, mas continua o 
acompanhamento dessas operações em função do risco [do crédito]. Mas, ao 

invés de proibir, o que vai haver é um requerimento de capital para operações 
mais elevadas", disse Silvia Marques, do Banco Central. 

Ela explicou que, no ano passado, a preocupação era que esses imóveis 

com valor mais alto tivessem uma garantia segura - e que as carteiras de 
empréstimo dos bancos tivessem um risco controlado. "A preocupação 

permanece, mas a regra anterior mexia na operacionalização dos contratos. 
Decidiu suspender para não ter de mudar os novos contratos", acrescentou. 

Liberação de recursos 
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O CMN também acabou com a chamada "exigibilidade adicional" sobre 
a poupança. A exigibilidade adicional é um tipo de depósito compulsório, ou 

seja, valores que tinham de ser deixados na autoridade monetária. A 
"exigibilidade adicional" já tinha sido extinta sobre depósitos a vista e a prazo. A 
alíquota na poupança era de 5,5%. 

De acordo com o Banco Central, isso vai representar a liberação de R$ 
13 bilhões para o mercado financeiro, que poderá utilizar como quiser - por 

exemplo, para conceder novos empréstimos. A instituição informou que esse 
montante de R$ 13 bilhões é "residual", equivalente a menos de 3% de todos 
os depósitos compulsórios depositados no BC pelos bancos. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/cmn-define-o-que-e-imovel-residencial-

novo-que-tem-limite-maior-de-credito.ghtml 
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8.  Logística – Portos e Navegação 

Lei de Migração facilita circulação de cruzeiros no Brasil 

 
26 de Maio de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Com nova Lei, tripulantes não precisarão mais de visto, o que deve representar 
economia de R$ 500 mil no custo de cada navio 
 

Os tripulantes internacionais que trabalham nos navios que circulam pelo Brasil 
não precisarão mais de vistos para exercer a atividade no País. O fim da exigência é 
uma das novidades trazidas pela Lei de Migração, sancionada pelo presidente Michel 
Temer e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25). 

A novidade, que virá com a regulamentação da lei, vai representar redução de 
até R$ 500 mil no custo de cada navio. A regulamentação deve ocorrer nos próximos 
seis meses e passará pelos ministérios das Relações Exteriores, Justiça e do 
Trabalho. 

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, afirmou que a medida traz benefícios ao 
País. “Essa lei permitirá a desburocratização do setor, atrair mais cruzeiros para o 
nosso país e gerar, consequentemente, mais emprego e renda no Brasil”, afirmou. 

Na última temporada, entre cruzeiros de cabotagem e de longo curso, 37 
embarcações passaram pela costa brasileira. De acordo com a principal entidade 
representativa do setor, a Clia-Abremar, a medida vai ajudar o País na busca por mais 
cruzeiros e, consequentemente, mais opções de escolha para turistas brasileiros e 
estrangeiros em visita ao Brasil. 

Marco Ferraz, presidente da Clia-Abremar, também avaliou a nova lei. “Essa 
era uma demanda antiga. Diminui muito a burocracia. É mais um entrave que, com a 
ajuda fundamental do Ministério do Turismo, a gente consegue superar para atrair 
mais cruzeiros marítimos”, prevê. 

A Lei de Migração substitui o Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980, que 
determinava que todos os tripulantes internacionais que trabalham nos navios 
precisavam pagar taxas consulares e ao Ministério do Trabalho. Além da redução do 
custo, o fim da exigência simplifica a operação dos cruzeiros na costa marítima 
brasileira. 

Lei da Migração 
A nova lei define os direitos e os deveres do imigrante e do visitante no Brasil; 

regula a entrada e a permanência de estrangeiros; e estabelece normas de proteção 
ao brasileiro no exterior. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que há um 
milhão de imigrantes residindo no País. A Lei da Migração foi concebida com base na 
premissa de que imigrantes podem contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 
e cultural do País, permitindo que os imigrantes obtenham emprego e possam 
trabalhar na economia formal. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/05/lei-de-migracao-facilita-circulacao-de-
cruzeiros-no-brasil 
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9.  Curtas 

Comissão aprova multa tributária só após 2ª fiscalização a micro e pequena 
empresa 

26 de Maio de 2017 
Fonte: Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços e Turismo  

 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 

da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (24/05) o Projeto de Lei 
Complementar nº 329/2016, do deputado Laercio Oliveira (SD-SE), que estabelece 
cobrança de multa tributária apenas a partir da segunda fiscalização a micro e 
pequena empresa. 

Atualmente, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte (Lei Complementar nº 123/2006) estabelece o critério da dupla visita para 
fiscalizações de aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, 
de relações de consumo e de uso e ocupação do solo. Por esse critério, o fiscal tem 
uma primeira notificação pedagógica e a segunda com aplicação de multa. O texto 
amplia esse critério para as fiscalizações tributárias. 

Para o relator na comissão, deputado Aureo (SD-RJ), a inclusão de uma 
fiscalização orientadora será extremamente positiva para os pequenos negócios. 
“Muitos deles não têm capacidade técnica e financeira para cumprirem 
adequadamente o que se exige”, declarou. 

Tramitação 
A proposta tramita em regime de prioridade e ainda será analisada pelas 

comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Depois, seguirá para o Plenário. 

Abradilan: vendas de medicamentos crescem 2,9% em março 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Faturamento com a comercialização de 919 milhões de uninidades chegou a R$ 4,7 
bilhões 
 

As vendas de medicamentos pelo setor de distribuição cresceram 2,9% em 
volume em março de 2017 na comparação com igual período do ano anterior, de 
acordo com dados da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos 
Farmacêuticos (Abradilan). Foram 919 milhões de unidades comercializadas no mês. 

O faturamento em março chegou a R$ 4,7 bilhões, um aumento de 8,3% na 
comparação com o resultado do mesmo mês de 2016. 

A Abradilan calcula que teve uma participação 27,8% em unidades 
comercializadas no mercado, em um universo de 3,3 bilhões de unidades vendidas. 
Segundo a entidade, o cenário de crise econômica fez com que os genéricos 
crescessem em representatividade no total das vendas. 
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10. Feiras 

 
26/05/2017 até 29/05/2017 – PUERI EXPO 
Setor: Multisetores 

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade: São Paulo – SP 

 
26/05/2017 até 29/05/2017 – NATAL SHOW 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

 
26/05/2017 até 29/05/2017 – THE CANDY SHOW 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
26/05/2017 até 29/05/2017 – NATAL SHOW 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

 
26/05/2017 até 04/06/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 

Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 

 
30/05/2017 até 03/06/2017 – BAHIA FARM SHOW 
Setor: Agronegócio 

Local: Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
Cidade: Luis Eduardo Magalhães - BA 

 
31/05/2017 até 18/06/2017 – FENADOCE 
Setor: Multisetores 

Local: Centro de Eventos Fenadoce 
Cidade: Pelotas – RS 

31/05/2017 até 31/05/2017 – BRAZTOA NORDESTE 2017 
Setor: Turismo 
Local: Mar Hotel Recife 

Cidade: Recife – PE 

 
01/06/2017 até 04/06/2017 – REATECH 
Setor: Saúde 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Cidade: São Paulo – SP 
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a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

02/06/2017 até 18/06/2017 – FESTMALHAS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 

Local: Palácio das Artes 
Cidade: Jacutinga – MG 

 
02/06/2017 até 03/06/2017 – EXPODIABETES 2017 
Setor: Saúde 

Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 

 
02/06/2017 até 04/06/2017 – FEIRA BEM CASADOS 
Setor: Multisetores 

Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês 
Cidade: Chapecó – SC 

 
03/06/2017 até 05/06/2017 – HAIRNOR 
Setor: Beleza e Estética 

Local: Centro de Convenções de Pernambuco-PE 
Cidade: Olinda – PE 

 
05/06/2017 até 06/06/2017 – 3D INSIDE PRINTING CONFERENCE AND 
EXPO 

Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 

 
Voltar ao índice



 

 

                          
 

 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 

 


