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1. Crédito e Financiamento 

Incertezas políticas causam preocupação aos consumidores 

 
29 de Maio de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

O mês de maio mostrou resultados desanimadores com relação ao mercado de 
crédito, a propensão a tomar novos empréstimos e a segurança do crédito. Segundo a 
Pesquisa de Risco e Intenção e Endividamento (PRIE), elaborada mensalmente pela 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), em maio, o Índice de Intenção de Financiamento registrou 15,6 
pontos, queda de 16,4% em relação a abril, porém, ainda é 8,5% superior ao 
registrado no mesmo mês de 2016, quando o indicador alcançou 14,4 pontos. 

O Índice de Segurança de Crédito também apresentou retração no mês, 
passando dos 82 pontos em abril para 72,3 pontos em maio, recuo de 11,8%. Na 
comparação com o mesmo mês de 2016, houve queda de 9,7%, quando o indicador 
estava em 80,1 pontos. 

A segurança de crédito apresentou maior queda (19,7%) entre os 
consumidores endividados, passando dos 64,9 pontos em abril para os atuais 52,2 
pontos e retração de 17,3% na comparação com o mesmo mês de 2016, quando 
foram alcançados 63,1%. Entre os não endividados, houve queda de 9,4% na 
comparação mensal e retração de 5,1% no contraponto anual. 

De acordo com a assessoria econômica da FecomercioSP, após alguns meses 
de retomada gradativa da intenção do consumidor em voltar ao mercado de crédito e 
financiar parte de suas compras, maio veio interromper esse comportamento. Resta 
saber se isso é apenas momentâneo, um erro estatístico, ou de fato uma expressão 
do cansaço em esperar uma melhoria da economia mais proeminente e veloz. 

Ainda de acordo com a Entidade, as famílias não conseguem tornar suas 
expectativas mais concretas diante, principalmente, da instabilidade do ambiente 
político. 

A poupança, após ter atingido seu pior patamar histórico em fevereiro, subiu 
pelo segundo mês consecutivo e ainda é o investimento preferido dos paulistanos. Em 
maio, 57,5% dos aplicadores tinham na poupança o principal destino dos seus 
recursos, queda de 2,3 pontos porcentuais (p.p.) em relação aos 59,8% apurados em 
abril. Em maio de 2016, a proporção era de 68%. Os que investem em renda fixa 
alcançaram 23,1%, alta de 1,9 p.p. em relação ao mês anterior e crescimento de 3,6 
p.p em relação aos 19,5% registrados em maio de 2016. Na sequência apareceram as 
aplicações em previdência privada (8,7%) e em ações (3,7%). 

Segundo a FecomercioSP, se a economia se estabilizar com a retomada 
definitiva do crescimento em longo prazo, as aplicações em ações devem também 
ocupar um espaço levemente maior do que o atual. Isso somente será percebido com 
maior intensidade após o período de reformas mais importantes. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/incertezas-
politicas-causam-preocupacao-aos-consumidores 
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Boa Vista SCPC libera consulta gratuita à pontuação de crédito 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Consumidor antes demorava até dois dias para receber resultado; dado é 

usado na concessão de empréstimos, financiamentos e cartões de crédito 
 

A Boa Vista SCPC lançou nesta segunda-feira, 29, uma plataforma 

online para a consulta pessoal ao chamado "score" de crédito, uma pontuação 
atribuída a cada pessoa de acordo com seu histórico de pagamento de contas. 

A iniciativa se sucede à da Serasa, a principal concorrente, que abriu sua 
plataforma para consulta no início do mês.  

Essa classificação é muito utilizada por bancos e outras financeiras para 

conceder tanto cartões de crédito, como empréstimos e financiamentos. 
A ferramenta da Boa Vista SCPC permite a consulta gratuita por meio de 

um cadastro simples em seu site. Antes, a consulta também era grátis, mas o 
resultado demorava até dois dias úteis para sair. 

"A consulta demorava antes porque era necessário digitalizar 

documentos, de modo a evitar fraudes. Hoje, é possível nos certificarmos que a 
informação fornecida diz respeito efetivamente a quem faz a consulta, e não a 

terceiros", diz Pablo Nemirovsky, superintendente de Serviços ao Consumidor 
da Boa Vista SCPC. 

Cadastro positivo. Tanto a Boa Vista SCPC quanto a Serasa 

recomendam que o consumidor que deseja melhorar sua pontuação de crédito 
faça o cadastro positivo, que reúne informações sobre débitos pagos em dia.  

Como cada birô de crédito tem uma forma própria de calcular a 
pontuação, especialistas recomendam que o cadastro positivo seja feito em 
ambas as casas. A inscrição é gratuita. 

Uma discussão antiga no Congresso visa a tornar obrigatório o cadastro 
positivo a partir do momento em que o consumidor começa sua vida financeira. 

Porém, ainda não há consenso, principalmente entre bancos, sobre como deve 
se dar o compartilhamento de informações entre essas instituições. 

O principal ponto é o receio em perder para a concorrência os chamados 

"bons pagadores" que, uma vez identificados, podem ser passar a ser 
disputados com tarifas e condições mais atrativas. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,boa-vista-scpc-libera-
consulta-gratuita-a-pontuacao-de-credito,70001818223 
 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio – Shopping Center 

Vendas em shopping centers devem crescer acima do esperado em 2017, 

vê Abrasce 

 
29 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Em janeiro, a entidade projetou uma expansão de 5% nas vendas totais de 
2017, superior à alta de 4,3% observada em 2016 
 

As vendas em shopping centers em 2017 devem crescer acima do 
previsto pelo setor, após expansão de 2,5 por cento no primeiro trimestre, 

sinalizou nesta segunda-feira a Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce). 

Em janeiro, a entidade projetou uma expansão de 5 por cento nas 

vendas totais de 2017, superior à alta de 4,3 por cento observada em 2016, 
embora ainda abaixo dos aumentos de 6,5 por cento apurados em 2015 e de 

10,1 por cento de 2014. 
"Reavaliaremos ao fim do segundo trimestre, em junho, essa 

expectativa, e achamos possível ajustá-la para cima", afirmou presidente da 

Abrasce, Glauco Humai, em entrevista à Reuters. 
Além do resultado do primeiro trimestre, o desempenho do Dia das Mães 

deste ano corrobora a chance de revisão para cima na estimativa, segundo ele. 
A Abrasce apurou que as vendas relacionadas à data, considerada a 

segunda mais importante do varejo nacional, cresceram 6 por cento em 

comparação com período equivalente do ano anterior, enquanto o fluxo de 
visitantes subiu 8 por cento. 

Humai também minimizou o impacto da crise política no resultado do 
setor, argumentando que a economia está em condições melhores que há um 
ano para atravessar as turbulências em Brasília, que se agravaram após 

delação de executivos da JBS e da sua controladora J&F Investimentos, 
envolvendo o presidente Michel Temer. 

"Os indicadores macroeconômicos agora são melhores que na saída de 
Dilma (Rousseff) e, por mais que a recuperação seja mais lenta e a crise se 
prolongue, não será imediatamente que perderemos esses indicadores", disse. 

Ele espera que a economia deva "entrar nos eixos" entre o último 
trimestre deste ano e o primeiro trimestre de 2018. Para o presidente da 

Abrasce, a antecipação de renovações de contratos pelos lojistas é um 
indicativo da confiança na melhora do quadro econômico. 

Humai disse que, atualmente, os shopping centers respondem por cerca 

de 20 por cento do total de vendas no varejo brasileiro, mas que a Abrasce vê 
potencial para expandir esse percentual a 30 por cento nos próximos 15 a 20 

anos, com a recuperação da economia. 
Mesmo assim, a participação ainda ficaria abaixo de percentuais 

observados em países como Canadá (mais de 70 por cento) e Estados Unidos 

(cerca de 55 por cento), disse. "O Brasil não chega nesses números porque 
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não tem um inverno rigoroso e a estrutura social também é diferente", 
ponderou. 

Conforme a associação, três outlets e mais de 50 shoppings devem abrir 
as portas entre 2017 e 2019. Em meio à recessão econômica, os grandes 
grupos concentraram os esforços na aquisição de participação em shoppings 

nos quais já eram donos e na expansão de empreendimentos existentes. 
Questionado sobre fusões e aquisições, Humai comentou que 

movimentos nessa direção devem levar algum tempo ainda. "Quem tem ativo 
dificilmente vai querer vender a preço baixo", explicou. 

Quanto à expansão do comércio online, o presidente da Abrasce 

ressaltou que a associação vê o chamado 'e-commerce' como "aliado, e não 
adversário", mas que essa tendência pode ter impacto no mix de lojas e deve 

potencializar a oferta de serviços, atividades de lazer e entretenimento dentro 
dos shoppings. 
 

http://www.dci.com.br/comercio/vendas-em-shopping-centers-devem-crescer-
acima-do-esperado-em-2017,-ve-abrasce-id628233.html 

 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/vendas-em-shopping-centers-devem-crescer-acima-do-esperado-em-2017,-ve-abrasce-id628233.html
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-em-shopping-centers-devem-crescer-acima-do-esperado-em-2017,-ve-abrasce-id628233.html
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3.  Serviços 

ICS de maio de 2017 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 
Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getulio Vargas subiu 0,5 ponto 
em maio, recuperando parte da queda de abril (-1,1 ponto). Na métrica de médias 
móveis, o índice registra a primeira queda do ano (-0,3 ponto). 
 

 “Os indicadores de maio, apoiados sobretudo na percepção sobre o ambiente 
corrente de negócios do setor, confirmam a tendência de melhora gradual e suave da 
confiança das empresas de serviços que vem sendo observada ao longo dos cinco 
primeiros meses do ano. A avaliação sobre a situação corrente reage  há três meses 
consecutivos e  sustenta o avanço da confiança em maio. No entanto, cabe lembrar  
que os resultados deste mês não captam inteiramente os possíveis efeitos sobre o 
humor empresarial decorrentes do recrudescimento da incerteza no campo político” 
avalia Silvio Sales, consultor do FGV/IBRE. 

 O avanço da confiança em maio foi setorialmente concentrado: apenas 5 das 
13 atividades pesquisadas acompanharam o movimento. Além disso, a alta foi 
motivada por comportamentos  distintos em seus dois componentes. Houve melhora 
da percepção sobre a situação atual e piora das expectativas, assim como havia 
ocorrido no mês anterior. O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 1,3 ponto, para 
77,9 pontos, e o Índice de Expectativas (IE-S) recuou 0,4 ponto, para 91,7 pontos. 

 A principal contribuição para a variação do ISA-S em maio foi dada pelo 
indicador de percepção sobre a Situação Atual dos Negócios, com alta de 2,7 pontos, 
para 79,0 pontos. Entre os indicadores integrantes do Índice de Expectativas (IE-S), a 
maior influência veio do indicador de otimismo com a Tendência dos Negócios nos 
seis meses seguintes, que variou -0,6 ponto, para 93,6 pontos. O NUCI do setor de 
serviços caiu 0,1 ponto percentual (p.p.) em maio, para 82,4%. 

 Ameaças à retomada de contratações no setor 
Assim como ocorre com o Indicador de Confiança, o indicador de perspectivas 

para o emprego no setor, que havia dado sinais de melhora ao final do primeiro 
trimestre, consolidou os ganhos no segundo trimestre. A diferença em pontos entre a 
proporção de empresas que pretendem  aumentar o quadro de pessoal e a das que 
preveem reduzi-lo nosmeses seguintes (-2,5 pontos em médias trimestrais) é a menos 
negativa desde fevereiro de 2015 (-1,2 ponto). Esta aproximação do saldo de 
respostas do nível neutro (zero) mostra que o ritmo de cortes de vagas no setor vem 
perdendo fôlego. Mas a desaceleração do indicador de Emprego Previsto na ponta, 
associada ao aumento de incertezas com os eventos políticos de maio, apontam 
riscos para a retomada de contratações líquidas pelo setor nos próximos meses.  

 A edição de maio de 2017 coletou informações de 1991 empresas entre os 
dias 2 e 26 deste mês. 

A próxima divulgação da Sondagem de Serviços ocorrerá em 30 de junho de 
2017. 

 

http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880811D8E34B9011D9CD2729
604BD&contentId=8A7C82C5593FD36B015C58F348AB2C85 

 
Voltar ao índice  
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4.  Serviços - Bancos 

BNDES deve privilegiar pequenas empresas 

 

29 de Maio de 2017 
Fonte: Estadão 

 

Novo presidente, Rabello de Castro diz que demanda baixa provocou 
desembolso menor 

 
O futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, afirmou que o presidente Michel 

Temer lhe pediu preocupação especial com o crédito para médias, pequenas e 
microempresas (MPMEs). Em meio à controvérsia que envolve financiamentos 
e aportes bilionários da instituição para o grupo JBS, entre outros, o 

economista contrapôs o foco nas empresas de pequeno porte à distribuição de 
empréstimos a grandes grupos. 

“Queremos mais fazedores anônimos do que grandes marqueteiros 
ostensivos. O Brasil anônimo precisa ser apoiado, não subsidiado”, afirmou 
Rabello de Castro, que atualmente dirige o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Ele se reuniu com Temer de manhã, em Brasília. 
Joesley Batista, um dos controladores do JBS, gravou secretamente 

uma conversa com o presidente Michel Temer, desencadeando nova crise. A 
política de apoio a megagrupos, chamados “campeões nacionais”, marcou os 
governos petistas, encerrados no ano passado com o impeachment da 

presidente Dilma Rousseff. 
Rabello de Castro afirmou ainda que a queda nos desembolsos da 

instituição ocorre porque a procura por crédito “andou rareando nos últimos 12 
ou 24 meses”. 

“Em qualquer fase recessiva, as instituições financeiras têm atitude mais 

restritiva do crédito”, disse Rabello de Castro, em entrevista pouco antes da 
cerimônia de lançamento da Agência IBGE Notícias, no Rio. “Quando junta 

demanda rala com reforço a regras de prudência, o resultado final é menos 
crédito concedido”, disse o economista. 

O economista destacou que o arrefecimento da inflação permitirá uma 

queda na taxa básica de juros, abrindo oportunidade para um novo ciclo na 
economia. Isso não quer dizer, afirmou, que o BNDES deveria ter atuação 

contracíclica, ampliando linhas de crédito em momentos de contração na 
atividade. 

Segundo ele, ciclo e contraciclo são fases normalmente curtas, medidas 

em “grupos de trimestres”. Nesse quadro, o BNDES é uma instituição de “ciclo 
longuíssimo”. 

“Não estou vendo contraciclo nenhum no investimento de longo prazo. 
Vejo um mergulho estrutural nos investimentos”, afirmou. “A pergunta é por que 
os investimentos não acontecem com o vigor que deveriam ter, num País que 

deveria ser uma locomotiva de formação de capital.” 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

Rabello de Castro disse que sua posse no banco poderá ser na próxima 
quinta-feira, mas isso ainda depende das agendas dos ministros da Fazenda, 

Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira. O economista sinalizou 
que manterá a atual diretoria do BNDES, formada por Maria Silvia Bastos 
Marques, que ficou um ano no cargo de presidente. 

“Tenho certeza absoluta que a melhor garantia da minha eventual futura 
administração no BNDES se chama Maria Silvia Bastos Marques”, disse 

Rabello de Castro. “Certamente recebo uma casa que enfrenta desafios, mas 
uma casa arrumada”, completou. 

A participação de Rabello de Castro nos eventos de ontem do IBGE teve 

tom de despedida. O economista disse que foi convocado para uma missão por 
Temer, de quem é amigo. 

“Era um homem feliz, ao poder coordenar os trabalhos do IBGE. Parto 
para o sacrifício, mas parto esperando que cada um de vocês tenha paciência 
com esse meu gesto”, afirmou, ao discursar a funcionários do IBGE. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-deve-privilegiar-pequenas-

empresas,70001818374 
 

 

Voltar ao índice 
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5.  Mercado Imobiliário 

Venda de imóveis volta a subir após ‘soluço’ com crise política 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Segundo construtoras, após queda nos dias que se seguiram às denúncias contra o 
presidente Michel Temer, vendas se normalizaram 
 

A crise política detonada no último dia 17 causou um “soluço” no mercado 
imobiliário, que teve queda nas vendas como reflexo das incertezas entre 
consumidores e empresários sobre os rumos do País. A pressão negativa, entretanto, 
explicam executivos de várias incorporadoras, durou apenas alguns dias, sinalizando 
que os efeitos da nova crise devem ser limitados, ao menos, enquanto o País não tiver 
novas surpresas na esfera do governo federal. 

A Eztec registrou queda de 50% nas vendas entre 20 e 21 de maio, fim de 
semana que sucedeu as denúncias contra o presidente Michel Temer. Já no fim de 
semana seguinte, de 26 e 27, as vendas voltaram ao volume considerado normal. 

“Percebemos que houve um susto, mas depois a situação se normalizou”, 
disse o diretor de finanças e relações com investidores da Eztec, Emílio Fugazza. Ele 
afirmou que as vendas líquidas da incorporadora neste trimestre estão positivas, em 
decorrência de melhora nas vendas totais e estabilidade no volume de rescisões. 

O copresidente da Even, Dany Muszkat, relatou uma situação semelhante, 
marcada por volume de vendas um pouco mais fraco entre 20 e 21 de maio e 
recuperação nos dias seguintes. “Mesmo com o cenário mais conturbado, as vendas 
ficaram dentro do esperado, o que nos deixou satisfeitos.” 

Para Muszkat, ainda é cedo para traçar perspectivas, mas ele não espera um 
freio acentuado na demanda enquanto o imbróglio no governo não tem um desfecho. 

O economista-chefe do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), 
Celso Petrucci, corroborou a avaliação de que o mercado teve um soluço. “O País 
continua andando e se acostumando com essas crises. Parece um absurdo dizer isso, 
mas é o que estamos vendo”, acrescentou, citando normalização de mercado 
imobiliário, Bolsa, câmbio e juros depois da volatilidade apresentada nos primeiros 
dias após as denúncias contra Temer. 

Petrucci acrescentou que está mantida a projeção do sindicato de crescimento 
de 5% a 10% do mercado paulistano este ano. 

Alta renda. O solavanco nas vendas afetou mais o mercado de alto padrão, 
segundo o diretor de relações com investidores da Cyrela, Paulo Gonçalves. “Algumas 
vendas que estavam encaminhadas não aconteceram entre o público que procura um 
‘upgrade’”, disse, referindo-se às famílias que já têm moradia e buscam uma 
residência maior ou mais bem localizada. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,venda-de-imoveis-volta-a-subir-apos-
soluco-com-crise-politica,70001818414 
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6.  Logística  

Área de Logística e as tendências para o mercado 

 
29 de Maio de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Nos últimos anos, o Brasil vem passando por momentos difíceis, com altos e 
baixos na política e consequentes quedas na economia do país. O mercado vem se 
mostrando instável e, cheio de incertezas para os administradores de empresas. As 
estimativas para o mercado financeiro no Brasil em 2017 são melhores que nos dois 
anos anteriores, porém ainda não suficientes para acalmar ânimos de empresários e 
investidores da área de Logística. 

Para acompanhar as nuances do mercado, a área de Logística precisa estar 
atenta e pronta para adaptar-se à tendência do mercado para continuar competitiva. É 
a capacidade de adaptação à novas tendências que impulsiona uma empresa ao 
sucesso e crescimento. 

Em 2017, três tendências para a área de Logística estão sendo bastante 
comentadas e, serão essenciais para mais um ano turbulento na área financeira, 
porém preparatório para um 2018 melhor! 

Logística reversa 
Logística reversa é a área que trata do retorno de produtos, embalagens ou 

outros materiais desde o consumidor até o local de origem. Um exemplo simples de 
logística reversa são as garrafas retornáveis, por exemplo. O maior desenvolvimento 
da logística reversa, está relacionado à questões ambientais e à necessidade de 
reutilização e reciclagem de materiais. 

Além das questões legais relacionadas ao meio ambiente, as indústrias 
tornam-se cada vez mais conscientes. O impacto ambiental também é levado em 
consideração no conceito de logística reversa, que vem crescendo por meio das 
compras on-line. Por não visualizar fisicamente o produto comprado, muitas vezes o 
consumidor não se sente satisfeito com o que recebe em sua casa e, opta por acionar 
sistemas de troca e/ou devoluções de mercadoria. Para esse cliente, é importante que 
o processo de devolução aconteça sem maiores dores de cabeça e com agilidade. 

Canais de distribuição 
A distribuição refere-se à movimentação física de um produto e, o canal é o 

intermediário para a distribuição, que nem sempre está relacionado apenas ao 
consumidor final. Suprir comércios e indústrias com produtos ou matérias primas, 
também é uma responsabilidade da área de logística.  

Investimento em tecnologia 
A tecnologia é algo que está sempre presente e que faz muita diferença para a 

área de logística. Além de facilitar o cumprimentos das obrigações legais, como 
emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico, a tecnologia também auxilia nas 
melhorias de processos e o alcance de bons indicadores logísticos e resultados para 
sua empresa. 

Na Logística de Transporte a tecnologia está cada vez mais em alta e vem 
sendo responsável por facilitar e melhorar processos. A integração de soluções em 
uma única plataforma pode trazer mais facilidades e desenvolvimento para a área. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13216/area-de-logistica-e-as-tendencias-para-o-
mercado 
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7.  Logística – Portos e Navegação 

Porto de Santos alcança índice de 27,6% da balança comercial, a maior no ano 

29 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Porto de Santos alcançou em abril deste ano a maior participação percentual 

do ano na balança comercial brasileira, com US$ 31,7 bilhões comercializados de 
janeiro a abril. Este número representa 27,6% do total de US$ 114,9 bilhões do 
comércio exterior do país no período, de acordo com o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Os dados foram compilados pela Gerência de 
Estatísticas da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). 

Nas exportações, o valor das transações comerciais internacionais pelo Porto 
de Santos foi de US$ 18,4 bilhões no acumulado do ano, o que equivale a uma 
participação de 27% do porto. O total do país é de US$ 68,1 bilhões. A China continua 
como principal parceira comercial, com a participação de 20,4% no período, cerca de 
US$ 3,74 bilhões. Estados Unidos (11,4%, por volta de US$ 2,09 bilhões), Argentina 
(7,4%, aproximadamente US$ 1,36 bilhão), Holanda (2,9%), México (2,8%), Bélgica 
(2,5%), Arábia Saudita, Tailândia (cada um com 2,4% de participação) e Irã (2,1%) 
completam os nove principais importadores pelo cais santista. 

Já nas importações, o resultado do Porto de Santos entre janeiro e abril é de 
US$ 13,4 bilhões, correspondente a 28,6% do total brasileiro (US$ 46,8 bilhões). A 
participação da China é de US$ 2,91 bilhões (21,8% no total do porto). Em segundo, 
Estados Unidos, com US$ 2,17 bilhões e participação de 16,3%. Completam os dez 
maiores parceiros comerciais na importação: Alemanha (8,7% - US$ 1,15 bilhão), 
Coreia do Sul (4,8%), Japão (4,6%), França (3,7%), Índia (2,9%), Itália (2,9%), México 
(2,7%) e Argentina (2,5%). 

Produtos 
Em valores comerciais, a principal carga exportada pelo Porto de Santos neste 

período é a soja, com US$ 3,24 bilhões, correspondente a 17,6% do total. Do total, 
15,7% foram comercializados com a China. Tailândia e a Coreia do Sul também estão 
entre os principais importadores do produto, que foi comercializado ainda com outros 
nove países. 

O açúcar é o segundo produto de maior participação comercial nas 
exportações este ano, com 9,9% do total do porto (US$ 1,82 bilhão). Nesse período, a 
Argélia foi a principal importadora, seguida de Bangladesh e Índia. O açúcar seguiu 
também para outros 43 países. 

Em terceiro lugar, o café em grãos correspondeu a 7,7% das exportações (US$ 
1,41 bilhão), enviado Alemanha, Estados Unidos, Itália e outros 63 países. Em 
seguida, a carne bovina teve participação comercial de US$ 694,9 milhões, 
equivalente a 3,8% do total. As peças foram para a China, Hong Kong, Irã e mais 58 
países. 

Nas importações, as cargas de maior valor comercial desembarcadas em 
Santos foram óleo diesel (US$ 344,7 milhões), importado dos Estados Unidos, Suíça e 
Portugal; caixas de marchas (US$ 228,8 milhões), importadas do Japão, Coreia do 
Sul, Indonésia e outros 14 países; e células e painéis solares, vindas da China, 
Malásia e Vietnã, no valor de US$ 155,7 milhões. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/porto-de-santos-alcanca-
indice-de-276-da-balanca-comercial-maior-no-ano 
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8. Logística – Transporte Aéreo 

Governo fará novos leilões de aeroportos, afirma ministro dos Transportes 

 
29 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 
De acordo com Maurício Quintella, leilões devem ocorrer apenas em 2018. Governo 
avalia o sistema aeroportuário devido ao impacto das concessões na Infraero. 
 

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, afirmou 
nesta segunda-feira (29) que haverá novos leilões de aeroportos, mas que o governo 
ainda estuda quais deles serão licitados. 

"Estamos finalizando qual o caminho que vamos tomar em relação ao nosso 
sistema aeroportuário. Com certeza novos leilões virão. Provavelmente no ano que 
vem", afirmou. 

Quintella falou a jornalistas após reunião, no Palácio do Planalto, com o 
presidente Michel Temer, o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira 
Franco, e representantes das empresas vendedoras do leilão dos aeroportos de 
Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis. 

Três grupos estrangeiros - a francesa Vinci, a alemã Fraport e a suíça Zurich - 
levaram as concessões dos quatro aeroportos no leilão realizado em março. 

O ministro afirmou que os contratos de concessão desses aeroportos devem 
ser assinados até o dia 27 de julho. A partir daí, os aeroportos passarão por um 
período de operação conjunta (concessionário e Infraero), antes que os grupos 
privados assumam sozinhos o controle. 

O ministro afirmou que, durante a reunião, foi apresentado para os empresários 
a melhora nos números do setor aéreo. A demanda aérea por voos domésticos voltou 
a crescer em abril, após 19 meses de recuo. 

Crise política 
Ao ser questionado se a crise política foi tratada na reunião com os 

investidores, Quintella afirmou que o presidente Temer "tocou no assunto" e 
tranquilizou os empresários. Segundo o ministro, o presidente explicou que houve 
avanços na reforma trabalhistas, que o Congresso votou MPs e que o Executivo está 
fazendo o seu papel. 

O ministro afirmou que não acredita que haverá uma redução de investimentos 
no Brasil devido à crise e que o governo vai trabalhar para que não haja impacto na 
economia. 

"O Brasil está cumprindo a agenda, uma agenda que está dando certo", disse. 
O governo enfrenta uma grave crise política desde a divulgação da delação de 

executivos da J&F, que controla a empresa JBS. O presidente Michel Temer se tornou 
alvo de uma investigação por suspeita de corrupção passiva, obstrução à Justiça e 
organização criminosa. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-fara-novos-leiloes-de-aeroportos-afirma-
ministro-dos-transportes.ghtml 
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9.  Empreendedorismo 

No Brasil, apenas 4,5% das startups alcançam 100 clientes 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 

 
Com frequência, me perguntam: "Quanto tempo leva para uma startup 

conseguir cem clientes?". Essa é uma das maiores dúvidas dos 
empreendedores brasileiros, e a resposta depende de diversos fatores, como 
mercado de atuação, estágio do produto, tipo de negócio, entre outros. 

No caso de empresas de SaaS B2B, são necessários de 6 a 14 meses 
de vida para alcançar a meta centenária – em média, são 11 meses, com fluxo 

de 9 clientes por mês. Esse resultado é fruto de levantamento que fiz com meu 
sócio Marcelo Paez ao compilar os dados anônimos de 500 empresas de SaaS 
B2B, clientes da iugu. 

Mas a verdade é que, no geral, a maioria das startups nunca atinge a 
marca dos cem clientes. Ao cruzar as informações da nossa pesquisa com as 

de outros estudos sobre o mercado, descobrimos que a cada 3.000 startups 
brasileiras, apenas 135 delas (4,5%) conquistam os cem clientes pagantes. 

Como podemos ver, manter uma startup funcionando e conquistar os 

primeiros cem clientes é um dos maiores desafios para o empreendedor no 
Brasil. Mas o cenário é promissor. 

Empreender tem se tornado algo cada vez mais comum no Brasil. Abrir o 
próprio negócio virou uma alternativa ao desemprego, que já atingiu mais de 13 
milhões de pessoas em todo o país. Uma pesquisa da Global Entrepreneurship 

Monitor, realizada pelo Sebrae, mostrou que hoje quatro em cada dez 
brasileiros são donos de um negócio ou estão envolvidos na formação de uma 

empresa. 
O senso de oportunidade do empreendedor brasileiro, somado à 

regulamentação da figura do investidor-anjo pela Lei Complementar nº 155, 

que entrou em vigor no início de janeiro, criou um ambiente favorável à criação 
de startups no país. Para ter uma ideia, a ABStartups (Associação Brasileira de 

Startups) já registra mais de 4.000 empresas desse tipo em sua base. 
No entanto, o cenário promissor gera insegurança em muitos 

empreendedores. Existem ótimas oportunidades para empresas de tecnologia 

que ofereçam ferramentas e serviços inovadores em nosso país. 
Empreendedor, é preciso paciência! Ao abrir uma empresa, lembre-se de que 

isso é uma maratona, e não uma corrida. Chega ao final quem tiver fôlego, e 
não necessariamente quem tentar ser o mais rápido. 
 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/no-brasil-
apenas-4-5-das-startups-alcancam-100-clientes 
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10. Curtas 

Brasileiros já pagaram este ano R$ 900 bilhões de impostos e taxas 

 
29 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) registrou 
nesta segunda-feira (29) R$ 900 bilhões de tributos acumulados pagos pelos 
brasileiros desde o início de 2017. O valor se refere à arrecadação de todos os 
impostos, taxas e contribuições que vão para a União, os estados e os municípios. 

A marca de R$ 900 bilhões chega 14 dias antes do que no ano passado. Para 
o presidente da ACSP, Alencar Burti, isso reflete a atual fase da economia. “Como a 
economia não está crescendo, o que impulsiona a arrecadação é o efeito da inflação, 
é o aumento de alguns impostos”. Ele considera, no entanto, que o aumento é positivo 
na medida em que o governo está procurando equalizar as finanças. 

O Impostômetro foi implantado pela ACSP em 2005 para conscientizar o 
cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar dos governos serviços 
públicos melhores. Outros estados aderiram ao projeto e hoje existem painéis com o 
Impostômetro em Florianópolis, Guarulhos, Manaus, Rio de Janeiro e Brasília. Em São 
Paulo, fica localizado na Rua Boa Vista, 51, no centro da capital. 

IGP-M fecha maio em queda de 0,93%, com preços no atacado 

 
30 de Maio de 2017 

Fonte: R7 
 

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) recuou 0,93 por cento em maio, 
depois de fechar abril com queda de 1,10 por cento e mais uma vez influenciado pelos 
preços no atacado, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços 
no atacado e responde por 60 por cento do indicador geral, caiu 1,56 por cento neste 
mês, após retroceder 1,77 por cento em abril. 

Dentro do IPA, um dos destaques foi o subgrupo alimentos in natura, cujos 
preços caíram 1,06 por cento em maio, após alta de 5,13 por cento no mês passado. 

A FGV informou ainda que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso 
de 30 por cento no IGP-M, desacelerou a alta a 0,29 por cento em maio, depois de ter 
avançado 0,33 por cento no mês anterior. A principal contribuição partiu do grupo 
Alimentação, cujos preços recuaram 0,13 por cento, contra alta de 0,90 por cento, no 
período. 

Em maio, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,13 por 
cento, após queda de 0,08 por cento em abril. 

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, 
como os de energia elétrica e aluguel de imóveis. 
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11. Feiras 

 
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 

 
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 
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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 

 
06/06/2017 até 08/06/2017 – BEEFEXPO 

Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 

 
06/06/2017 até 09/06/2017 – ECO BAHIA AMBIENTAL 

Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Universo Universidade 
Cidade: Salvador – BA 

 
06/06/2017 até 10/06/2017 – FEIMAFE 

Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 

 
06/06/2017 até 10/06/2017 – EXPOVINIS 2017 

Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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