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1. Comércio 

24% dos consumidores pensam em gastar menos no Dia dos Namorados, 
diz SPC 

 
05 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Data deve injetar cerca de R$ 11,5 bilhões na economia brasileira, segundo 
estudo. 
 

O Dia dos Namorados deve injetar cerca de R$ 11,5 bilhões na 
economia brasileira, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
divulgada nesta segunda-feira (5). O estudo prevê que 92 milhões de pessoas 
devem ir às compras na data, mas a maior parte dos consultados não pretende 
aumentar os gastos este ano. 

Segundo a pesquisa, ainda que o número de interessados em 
presentear alguém seja alto, a maior parte dos compradores não deve 
aumentar os gastos na comparação com 2016. Apenas 9% disseram ter a 
intenção de gastar mais com presentes. A maior parte (32%) planeja gastar a 
mesma quantia que no ano passado, enquanto 24% pensam em diminuir. Os 
consumidores indecisos somam 16%. 

Entre os que vão gastar menos na data, a principal justificativa é a 
situação financeira ruim, com orçamento apertado (44%). Outros 37% dizem 
que pretendem economizar, enquanto 25% citam o aumento da inflação e da 
economia instável e 18% por causa de dívidas em atraso. 

Já entre os que pretendem aumentar os gastos com presentes, o desejo 
de comprar um produto melhor (56%) e o encarecimento dos presentes (40%) 
são os mais mencionados. Apenas 8% disseram que vão gastar mais porque 
tiveram melhoria na renda, segundo o SPC. 

Maioria pagará à vista 
O meio mais utilizado pelos consumidores, 69% da amostra, será o 

pagamento á vista. Em 56% dos casos o pagamento será em dinheiro e em 
13%, no cartão de débito. O cartão de crédito será usado por 24% dos 
entrevistados, seja em parcela única (9%) ou em várias parcelas (15%). Entre 
os que dividirão as compras no cartão de crédito ou de loja, a média é de três 
prestações por entrevistado. 

O gasto médio com os presentes deve ficar em torno de R$ 124. Este 
valor aumenta para R$ 158 entre os entrevistados das classes A e B e diminui 
para R$ 114 entre os respondentes das classes C, D e E. Metade dos 
entrevistados (50%) ainda não sabe ou não decidiu o quanto vai gastar com o 
mimo da pessoa amada. 

8% deixarão de pagar alguma conta para presentear 
Segundo a pesquisa, 17% dos entrevistados admitem que costumam 

extrapolar o orçamento no Dia dos Namorados. As justificativas mais 
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frequentes foram o merecimento da pessoa (24%), a vontade de agradar o 
parceiro, não importando o tamanho do gasto (22%) e a vontade de agradar o 
parceiro, não importando se o entrevistado teria que fazer dívidas (18%). 

Muitos dos consumidores que vão presentear dizem estar com 
problemas financeiros. Quase três em cada dez (26%) consumidores que 
pretendem comprar têm contas em atraso atualmente e 22% estão com o 
nome sujo. Além disto, 8% afirmam que deixarão de pagar alguma conta para 
presentear. Por outro lado, 78% dos entrevistados declararam que não têm o 
hábito de passar do limite e estourar o próprio orçamento com a data, diz o 
SPC. 

Roupas, perfumes e calçados 
Os presentes mais procurados por quem vai presentear serão as roupas 

(30%), perfumes, cosméticos e maquiagem (18%), calçados (11%), acessórios 
como cinto, óculos e bolsas (9%), flores (7%), bombons e chocolates (5%), 
jantares (4%) e celulares e smartphones (3%). 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/24-dos-consumidores-
pensam-em-gastar-menos-no-dia-dos-namorados-diz-spc.ghtml 
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2. Comércio - Varejo 

Sites que devolvem dinheiro viram opção a programas de fidelidade 

 
05 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
 
No cashback, usuário recebe uma parcela do valor que gastou em reais ou 
dinheiro em conta 
 

E se, nos programas de fidelidade e recompensa, em vez de ganhar 
uma quantia de pontos a cada compra, o consumidor recebesse parte do 
dinheiro de volta? Essa é a proposta das empresas de cashback, que têm se 
popularizado, tanto no varejo físico quanto no online. Com um novo modelo de 
negócio, essas startups sacodem a dinâmica do comércio e ambicionam mudar 
a forma como as pessoas compram e vendem. 

No cashback, que não é sinônimo de desconto, o usuário recebe uma 
parcela do valor que gastou na forma de bônus em reais ou dinheiro em conta 
corrente. 

Nas compras virtuais, por exemplo, o cliente acessa primeiro a 
plataforma de cashback e, de lá, é redirecionado para o site da loja que preferir. 

Já no comércio tradicional, o cliente paga com uma maquininha de 
cartão específica. O modelo de negócios é simples: por atrair o cliente à loja, 
os sites de cashback recebem uma comissão, pois funcionam como uma 
plataforma de anúncio. Parte desse valor, então, é repassado para o 
consumidor. 

"Essa facilidade pode ser um incremento nas vendas ou, no caso de um 
mercado recessivo como estamos vendo, uma forma de fechar negócio", afirma 
Silvio Laban, professor de marketing do Insper. 

Uma das pioneiras no País é a mineira Méliuz, fundada em 2011. A 
startup começou oferecendo cashback só pela internet e, em março deste ano, 
expandiu para lojas físicas, como padarias e postos de gasolina - são mais de 
2,5 mil estabelecimentos parceiros em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Goiânia e Porto Alegre. A plataforma conta com 2 milhões de 
usuários e já devolveu mais de R$ 28 milhões em cashback. 

Especialistas afirmam que um dos impactos desses serviços nas 
relações de comércio é a possibilidade de fornecer informações para os 
empresários que permitam a criação de campanhas publicitárias e promoções 
cada vez mais personalizadas. 

"Quando o varejo implanta um programa desses, ele busca melhora de 
fluxo, mas precisa ter em mente que terá um melhor conhecimento do 
consumidor", explica o professor Marcelo Coutinho, coordenador do Mestrado 
Profissional em Administração da Fundação Getúlio Vargas. 

Para Lucas Marques, diretor de operações do Méliuz, o incremento de 
tecnologia é a grande vantagem para o lojista. "O varejo brasileiro ainda usa 
pouca tecnologia. Ao fazer parte do nosso sistema, ele passa contar com 
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geolocalização, recomendação e outros benefícios, oferecendo uma 
experiência melhor e mais completa para o cliente." 

No caso do Méliuz, o dinheiro é devolvido na conta corrente do usuário. 
Mas, companhias como a Beblue - que disponibiliza o cashback apenas para 
ser usado em outras lojas cadastradas - afirmam que a vantagem é criar uma 
coalizão de estabelecimentos que se ajudam mutuamente. 

"Aumentamos a frequência porque o cliente vai ter o dinheiro de volta e 
atraímos outras pessoas, que conhecem a loja a partir do aplicativo", diz Daniel 
Abbud, o fundador da Beblue. 

A ideia do cashback também já começou a ser usada em bancos. No 
Banco Original, parte do que foi gasto tanto no cartão de crédito quanto no 
débito volta e pode ser usado para abater a fatura ou como crédito para futuras 
compras. "O cliente se sente livre, não necessariamente atrelado a um 
programa A ou B", explica Wanderley Baccalá, diretor de TI do banco. 

Concorrência 
As empresas de cashback se inserem em um mercado com vários 

outros agentes, como programas de pontos, cupons e adquirentes (as 
maquininhas de cartão). Roberto Medeiros, presidente da Multiplus e da 
Abembf (Associação Brasileira das Empresas de Fidelização), não vê as 
empresas de cashback como concorrentes diretos. "Você de fato pode usar o 
valor (do cashback) como quiser, mas ele costuma ser muito pequeno." 

Carlos Mauad, diretor executivo comercial da Smiles, reforça que a 
grande âncora dos programas de milhagem são as passagens aéreas. "O 
aéreo representa 92% das operações. A troca por produtos é pequena, mas 
tem crescido com o programa Smiles and Money, em que a pessoa usa milhas 
e completa com dinheiro". 
 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/sites-que-devolvem-dinheiro-viram-opcao-a-
programas-de-fidelidade-05062017 

 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Setor de serviços do Brasil volta a desacelerar em maio 

 
05 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Queda na atividade ocorre depois de expansão em abril, acima de 50 pontos, que 
aponta contração, pela primeira vez desde fevereiro de 2015. 
 

A atividade do setor de serviços voltou a apresentar contração em maio, com o 
Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) recuando a 49,2, ante 50,3 
em abril, em um cenário econômico mais difícil e com a demanda contida, segundo 
pesquisa divulgada nesta segunda-feira (5). 

A queda na atividade ocorre depois de o PMI ter apontado expansão em abril, 
acima de 50 pontos, que separa crescimento de contração, pela primeira vez desde 
fevereiro de 2015. 

"É decepcionante ver o setor de serviços do Brasil de volta ao vermelho em 
maio, depois de ter mostrado sinais de melhora da sua pior recessão em abril", disse 
Pollyanna De Lima, economista da IHS Markit e autora do relatório. 

Em maio, houve contração na atividade em quatro dos seis setores 
monitorados pelo levantamento, com o setor de Hotéis e Restaurantes liderando a 
desaceleração. 

Os setores de Correios e Telecomunicações e Intermediação Financeira foram 
os únicos a registrar avanço da produção de maio. 

Avanço mais tímido nos novos negócios 
A pesquisa apurou que o volume de novos negócios até cresceu, pelo quarto 

mês seguido, mas a uma taxa mais lenta. O avanço mais tímido pode ser explicado 
pela incerteza política, pelas pressões competitivas e pelo cenário econômico 
desafiador. 

A menor produção também levou ao declínio adicional de empregos, já que as 
empresas foram obrigadas a reduzir custos operacionais. Segundo a pesquisa, 14% 
dos entrevistados indicaram um declínio no número de funcionários, e apenas 7% 
relataram crescimento na quantidade de empregados. 

O nível de confiança dos entrevistados permaneceu abaixo da média de longo 
prazo, mas cresceu na comparação anual. Quase metade dos empresários relatou 
grau de sentimento positivo, diante dos planos de reestruturação e com a expectativa 
de melhores condições econômica e política. 

A piora do PMI de serviços veio na contramão da pesquisa industrial, que 
mostrou alta para 52 em maio, ante 50,1 de abril. Dessa forma, o PMI Composto do 
Brasil permaneceu em 50,4 em maio. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/setor-de-servicos-do-brasil-volta-a-desacelerar-
em-maio.ghtml 
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4. Serviços - Bancos 

BC reforça cenário de incertezas políticas e reitera corte menor da Selic 

 

06 de Junho de 2017 
Fonte: DCI 

 
O Banco Central reforçou que vê as incertezas sobre os ajustes na 

economia como fator de risco principal para a trajetória da inflação, segundo 
ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada nesta terça-feira, na 
qual repetiu que a redução moderada do ritmo do afrouxamento monetário 
deve se mostrar adequada em sua próxima reunião, em julho, em função da 
crise política. 

"O aumento recente da incerteza associada à evolução do processo de 
reformas e ajustes necessários na economia brasileira dificulta a queda mais 
célere das estimativas da taxa de juros estrutural e as torna mais incertas", 
destacou o BC no documento. 

Na semana passada, o BC reduziu a taxa básica de juros em 1 ponto 
percentual, a 10,25 por cento ao ano, e já indicou que deve optar por corte 
menor da Selic em julho, reagindo ao delicado quadro político após delações 
de executivos da JBS colocarem em xeque o governo do presidente Michel 
Temer. [nL1N1IX28R] 

Na ata, o BC jogou luz sobre o debate sobre a conveniência dessa 
sinalização, necessária para dar "direcionamento e elementos para reduzir a 
incerteza (e o escopo de possibilidades) sobre a trajetória futura da política 
monetária", trouxe a ata. 

"Os membros concluíram por sinalizar que uma redução moderada do 
ritmo de flexibilização monetária deve se mostrar adequada em sua próxima 
reunião, mas ressaltar que esse ritmo continuará dependendo da evolução da 
atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da 
estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação", 
acrescentou. 

O presidente Temer, que é investigado no Supremo Tribunal Federal 
(STF) por corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa, 
também pode perder o cargo por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
que julga nesta terça-feira se houve abuso de poder político e econômico na 
chapa presidencial composta com Dilma Rousseff em 2014. 

Todo esse cenário levou o mercado futuro de juros a precificar chances 
de corte entre 0,5 e 0,75 ponto percentual na Selic no mês que vem. Ao fim 
desse ciclo de afrouxamento, apostam que a taxa básica de juros vai a cerca 
de 9 por cento. 

Na ata, o BC reforçou o discurso de cautela ao citar em diversos trechos 
as incertezas que rondam o processo de reformas e ajustes necessários na 
economia brasileira. 

A respeito do avanço de preços na economia, o BC seguiu repetindo que 
o comportamento da inflação permanece favorável, mas ressalvou ser preciso 
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acompanhar possíveis impactos do aumento de incerteza sobre a trajetória do 
IPCA. 

No boletim Focus mais recente, feito pelo BC a partir de estimativas de 
uma centena de economistas, a perspectiva para a inflação em 2017 medida 
pelo IPCA caiu a 3,90 por cento. Para o ano que vem, ficou estável em 4,40 por 
cento. [nL1N1J20BP] 

Nos dois casos, seguem abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5 
por cento, com margem de 1,5 ponto percentual tanto para 2017 quanto para 
2018. 

A mediana das expectativas do mercado continua apontando para a 
Selic a 8,5 por cento ao ano ao fim de 2017. 
 
 
http://www.dci.com.br/economia/bc-reforca-cenario-de-incertezas-politicas-e-
reitera-corte-menor-da-selic-id629919.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação da baixa renda avança em maio, diz FGV 

06 de Junho de 2017 
Fonte: G1 

  
Índice passou de 0,11% em abril para 0,67% neste mês. Habitação e vestuário 
puxaram alta. 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), que mede a 
inflação de baixa renda, apresentou variação de 0,67% em maio, taxa 0,56 
ponto percentual acima da registrada em abril, uando o índice registrou 
variação de 0,11%, segundo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
nesta terça-feira (6). Com este resultado, o indicador acumula alta de 1,98%, 
no ano e, 3,47%, nos últimos 12 meses. 

O IPC-C1 calcula a variação de preços para famílias que ganham de 1 
a 2,5 salários mínimos. 

Em maio, o IPC-BR registrou variação de 0,52%. A taxa do indicador 
nos últimos 12 meses ficou em 4,05%, nível acima do registrado pelo IPC-C1. 

Cinco das oito classes de despesa componentes do índice 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação: habitação (-1,00% para 
2,19%), vestuário (-0,65% para 0,52%), transportes (0,12% para 0,31%), 
despesas diversas (0,02% para 0,26%) e educação, leitura e recreação (-
0,02% para 0,15%). 

Por outro lado, os grupos: alimentação (0,71% para -0,29%), saúde e 
cuidados pessoais (1,27% para 0,81%) e comunicação (0,58% para 0,21%) 
apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. 

Veja a variação de preços de alguns itens: 
Tarifa de eletricidade residencial (-7,83% para 12,53%) 
Roupas (-0,73% para 0,83%) 
Tarifa de ônibus urbano (0,24% para 0,55%) 
Alimentos para animais domésticos (-0,09% para 1,05%) 
Salas de espetáculo (-0,74% para 0,51%) 
Hortaliças e legumes (14,42% para -1,10%) 
Medicamentos em geral (2,46% para 1,18%) 
Tarifa de telefone móvel (0,68% para 0,35%)   

 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/inflacao-da-baixa-renda-avanca-em-maio-
diz-fgv.ghtml 
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6. Emprego 

Três de cada dez contratações são de jovens 

 
05 de Junho de 2017 

Fonte: Administradores 
  
Em 2016, micro e pequenas empresas empregaram 2,8 milhões de pessoas 
com até 24 anos 
 

No ano passado, de cada dez contratações, três foram de jovens com 
até 24 anos. De acordo com levantamento feito pelo Sebrae, com base nos 
números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho, os pequenos negócios incorporaram ao seu quadro de 
trabalhadores 2,8 milhões de jovens, número 53% superior ao das médias e 
grandes empresas, que contrataram no período 1,8 milhão de pessoas nessa 
faixa etária. 

“Os pequenos negócios são uma oportunidade para o primeiro emprego. 
Muitas grandes empresas não têm interesse em capacitar um jovem, e são nas 
micro e pequenas que eles encontram a chance de começarem uma carreira”, 
afirma o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. Ele ainda ressalta 
que a conquista do primeiro emprego torna os jovens mais felizes e 
preparados. “A falta de oportunidade de emprego cria no jovem um sentimento 
de frustração e de impotência, pois ele não consegue visualizar uma luz no fim 
do túnel”. 

O setor que os pequenos negócios mais incorporaram os jovens ao seus 
quadros de empregados foi o do Comércio, que assinou a carteira de 1,1 
milhão de trabalhadores dessa faixa etária, e que corresponde a 40% do total 
de admissões do setor. Já os pequenos empreendimentos do setor de Serviços 
contrataram 954 mil pessoas desse grupo. O estado em que as micro e 
pequenas empresas mais contrataram jovens foi São Paulo, com 776 mil, 
seguido por Minas Gerais, com 338 mil, e Paraná, com 232 mil. 

De acordo com o levantamento do Sebrae, a faixa etária que mais teve 
contratações nos pequenos negócios foi a de 25 a 39 anos, com 47,5%, já as 
pessoas entre 40 e 64 anos corresponderam 21% das admissões, em 2016, 
por esse nicho de empresas. “Esse resultado era esperado, pois essa é a idade 
que os trabalhadores estão no auge a sua força laboral”, destaca Afif. 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/tres-de-cada-dez-
contratacoes-sao-de-jovens/119382/ 
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Mercado de trabalho recua em maio 

 
06 de Junho de 2017 

Fonte: FGV IBRE 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), da Fundação Getulio 
Vargas, recuou 1,2 ponto, em maio, para 99,3 pontos. O segundo mês de 
relativa estabilidade ocorre após três fortes altas no primeiro trimestre, quando 
o indicador avançara 10,5 pontos em termos acumulados. A dinâmica favorável 
dos meses anteriores afasta por ora a hipótese de reversão da tendência de 
melhora gradual das condições, ainda precárias, do mercado de trabalho.   

“O recuo do IAEmp pode refletir alguma perda de confiança quanto à 
recuperação da economia brasileira ao longo dos próximos meses devido ao 
aumento da incerteza (principalmente política).”, afirma Fernando de Holanda 
Barbosa Filho, Economista da FGV/IBRE. 

O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) apresentou suave queda 
ao variar -0,1 ponto em relação ao mês anterior, para 97,3 pontos, mantendo o 
movimento descendente do indicador em médias móveis trimestrais. 

“Os dados do ICD e do IAEmp estão alinhados com os atuais eventos da 
economia brasileira. O pequeno recuo do ICD cristaliza as quedas sucessivas 
dos meses anteriores, mostrando a melhora das perspectivas de redução da 
taxa de desemprego. No entanto, o aumento da incerteza pode reverter este 
quadro”, observa Fernando de Holanda Barbosa Filho. 

Destaques do IAEmp e ICD 
Os componentes que mais contribuíram negativamente para a queda do 

IAEmp foram os indicadores que medem o grau de satisfação com a situação 
dos negócios no momento atual e o otimismo para os próximos seis meses, 
ambos da Sondagem da Indústria, com variações de -4,3 e -3,6 pontos, 
respectivamente. 

Em relação ao ICD, a classe do consumidor que mais contribuiu para a 
queda do indicador foi o grupo dos consumidores que auferem renda mensal 
familiar entre R$ 4.800,00 e R$ 9.600,00, cujo Indicador de percepção de 
facilidade de se conseguir emprego (invertido) recuou 2,5 pontos. 
 
 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015C7CF702F101F3 
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7.  Logística  

Medida provisória pode alongar prazo de concessões de rodovias 

 
06 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
  
Intenção do governo é dar mais tempo às concessionárias que venceram 
leilões na gestão Dilma Rousseff para concluírem obras de duplicação 
 

O governo estuda editar uma medida provisória (MP) que vai alongar o 
prazo para que as concessionárias que venceram os leilões de rodovia no 
governo Dilma Rousseff concluam suas obras de duplicação. No mesmo texto, 
deverá estar o programa de concessão de rodovias para manutenção, 
informado pelo Estado no último dia 18. 

Nos contratos, o prazo para duplicar o trecho concedido é de cinco anos. 
Mas, por causa da retração econômica e da falta de financiamento do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, em alguns 
casos, da Lava Jato, as concessionárias não conseguirão cumprir esse prazo. 
Elas pedem mais tempo. 

Caso a MP saia, as potenciais beneficiadas serão: Via 040 (BR-040, em 
Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal), MS Via (BR-163, em Mato Grosso do 
Sul), Rota do Oeste (BR-163, em Mato Grosso), Concebra (BRs 060,153 e 262, 
em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal), MGO (BR-050, em Minas Gerais e 
Goiás) e a Galvão 153 (BR-153, em Goiás e Tocantins). O governo está em 
vias de cassar essa última concessão. A decisão, porém, foi paralisada por 
uma decisão judicial. 

A ideia é dar mais prazo para a realização dos investimentos. Mas, por 
outro lado, as concessionárias terão de reduzir as tarifas de pedágio, já que o 
preço por elas cobrado pressupõe a conclusão das obras em cinco anos. Ainda 
não está certo se o novo prazo será de 12 anos. Esse alongamento chegou a 
ser incluído pelos parlamentares na MP 752, ou MP das Concessões, mas foi 
retirado ainda durante a tramitação. 

O governo espera incluir no mesmo texto o programa de concessões 
para manutenção de rodovias. Nele, será cobrada uma tarifa fixa para todos os 
trechos concedidos, e em troca os concessionários garantirão as condições de 
tráfego das estradas. Esse programa não prevê investimentos de maior porte, 
como duplicações ou construção de pontes e viadutos. 

Os estudos técnicos apontam para uma tarifa na casa dos R$ 6 a R$ 8, 
a ser cobrada em todos os trechos. Nos mais movimentados, a arrecadação 
será superior à necessária para fazer a manutenção. Em outros, a arrecadação 
será insuficiente. A ideia é criar um fundo para que as concessões 
superavitárias ajudem a bancar as deficitárias. O governo federal faria um 
aporte inicial. 

É justamente nesse fundo que está o problema. Já foi constatado que a 
MP sofrerá muita resistência no Congresso Nacional, caso a proposta seja 
fazer com que os usuários de rodovias em áreas mais desenvolvidas do País 
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banquem o custo para as áreas mais pobres. Alternativamente, estuda-se fazer 
a compensação por regiões ou por corredores logísticos. 

Médio porte. As concessões para manutenção podem interessar às 
construtoras de médio porte que hoje são contratadas pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para fazer esse mesmo 
trabalho. A diferença é que atualmente elas são pagas com recursos do 
orçamento federal e, com o novo programa, serão financiadas pela cobrança 
de pedágio. 

Com isso, o Dnit espera redirecionar recursos hoje aplicados em 
manutenção para fazer mais investimentos. Neste ano, por exemplo, os 
contratos de manutenção consumirão perto de R$ 4 bilhões de um orçamento 
da ordem de R$ 9 bilhões. Já com construções novas serão gastos perto de R$ 
3 bilhões. A malha federal pavimentada é de 55 mil km. Desses, cerca de 38 
mil km são elegíveis para o programa. 
 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,medida-provisoria-pode-alongar-
prazo-de-concessoes-de-rodovias,70001827528 
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8. Curtas 

Colegiado tende a reduzir ritmo de cortes da Selic, indica ata do Copom 

 
06 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
 
Colegiado tende a reduzir ritmo de cortes da Selic, indica ata do Copom 
 

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), 
publicada nesta terça-feira, 6, traz novamente a indicação de que em sua 
próxima reunião, em julho, o colegiado tende a reduzir o ritmo de cortes da 
Selic. 

De acordo com o documento, "em função do cenário básico e do atual 
balanço de riscos, o Copom entende que uma redução moderada do ritmo de 
flexibilização monetária em relação ao ritmo adotado hoje deve se mostrar 
adequada em sua próxima reunião". Esta afirmação repete uma ideia já 
expressa no comunicado divulgado na quarta-feira passada, após o Copom 
reduzir a Selic em 1 ponto porcentual, de 11,25% para 10,25% ao ano. 

Na ata desta terça-feira, 5, o Copom afirma ainda que o ritmo de cortes 
da Selic "continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do 
balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo 
e das projeções e expectativas de inflação". 

Também retomando ideia expressa no comunicado, a ata do Copom 
ressalta que "a extensão do ciclo de flexibilização monetária dependerá, dentre 
outros fatores, das estimativas da taxa de juros estrutural da economia 
brasileira". A taxa de juros estrutural é aquela que permite o crescimento 
econômico, sem gerar inflação. 

De acordo com os membros do Copom, "o aumento recente da incerteza 
associada à evolução do processo de reformas e ajustes necessários na 
economia brasileira dificulta a queda mais célere das estimativas da taxa de 
juros estrutural e as torna mais incertas". Ao mesmo tempo, o colegiado afirma 
que essas estimativas para o juro estrutural "continuarão a ser reavaliadas pelo 
Comitê ao longo do tempo". 
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9. Feiras 

 
31/05/2017 até 18/06/2017 – FENADOCE 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Fenadoce 
Cidade: Pelotas – RS 
 
02/06/2017 até 18/06/2017 – FESTMALHAS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Palácio das Artes 
Cidade: Jacutinga – MG 
 
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 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL FOOD SERVICE 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL CAFÉ 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/06/2017 até 09/06/2017 – FISPAL SORVETES 
Setor: Bares, Hotéis e Restaurantes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 10/06/2017 – BIO BRAZIL FAIR 2017 - BIOFACH AMÉRICA 
LATINA 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/06/2017 até 10/06/2017 – NATURALTECH 2017 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 09/06/2017 – BW EXPO 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
07/06/2017 até 08/06/2017 – EBS 2017 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções Rebouças 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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