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1. Crédito e Financiamento 

Mercado testa crédito estudantil que funciona como um investimento 

 
19 de Junho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
  
Entre as especulações sobre o programa estão o aumento nos juros, 
atualmente em 6,5% ao ano, e mudança no prazo de carência, de 18 meses 
 

Estudantes brasileiros estão receosos diante de possíveis mudanças no 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do governo federal que 
repassa às instituições de ensino superior o valor da mensalidade, para que o 
aluno pague depois de formado, com juros mais baixos que os praticados no 
mercado. Diante dessa possibilidade, o mercado vem testando alternativas, 
como o crédito estudantil financiado por outras pessoas - uma modalidade de 
investimento de impacto social que promete retorno maior do que alguns 
produtos de renda fixa. 

Entre as especulações sobre o programa estão o aumento nos juros, 
atualmente em 6,5% ao ano, e mudança no prazo de carência, de 18 meses, 
explica Sólon Caldas, diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (Abmes). Sólon conta que a exigência de uma pontuação 
mínima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e renda mínima de três 
salários mínimos contribui para a desistência dos alunos. A porcentagem de 
financiamento disponível ainda passou a ser calculada de acordo com a renda, 
não chegando a 100%. 

O Ministério da Educação confirmou, em nota, que será divulgado um 
novo Fies, porém, sem data específica, pois os estudos estão em andamento. 
O preço das mensalidades subiu em média 6,2% no primeiro semestre ante 
igual período de 2016, segundo a plataforma Quero Bolsa. O aumento ficou 
acima do índice de referência usado para reajustar salários de docentes 
(INPC), que em 12 meses foi de 4,6%. 

Diante de um financiamento restrito e ciente da dificuldade do estudante 
de passar pelo crivo dos bancos, a startup de serviços financeiros Biva lançou 
um projeto piloto com 107 alunos que financiaram um semestre de forma 
integral a uma taxa de 1% ao mês. "O próprio governo dá sinalizações de que 
vai privatizar o Fies, ou seja, de uma forma ou de outra vai ter de ter 
alternativas", conta Jorge Vargas Neto, CEO da Biva. 

Os estudantes foram selecionados de acordo com nota do Enem e com 
a faculdade em que foram aprovados. Na hora de contratar, será preciso um 
fiador. Para diminuir o risco de calote e ajudar o estudante a conseguir um 
emprego, a Biva também oferece uma espécie de mentoria. 

Os investidores têm um retorno de 1% ao mês, que pode ser maior do 
que no Tesouro Direto, e têm a oportunidade de experimentar o investimento 
de impacto social em tempos de alternativas à renda fixa tradicional, pela 
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trajetória de queda da taxa básica de juros. Cerca de 170 investidores 
começaram com um aporte inicial de R$ 5 mil e um prazo de 12 meses. 

Apesar do modelo aparentemente sustentável, Vargas Neto, da Biva, 
conta que ainda não sabe de que forma o financiamento coletivo vingará - se 
permanecerá nos moldes atuais, para um grupo pequeno, ou se será 
expandido. "Para garantir suporte a mais alunos, precisaria estar atrelado a 
alguma das instituições de ensino, que já entraram em contato." 

O modelo é parecido com o da Prodigy Finance, plataforma americana 
que oferece empréstimos para estudantes financiados por uma comunidade de 
ex-alunos, investidores institucionais e investidores privados. Assim como a 
Biva, a Prodigy, fechou parceria com a Fundação Estudar, organização sem 
fins lucrativos criada pelo empresário Jorge Paulo Lemann. Segundo o diretor 
Thiago Mirtraud, a instituição tem buscado outras formas de ajudar os alunos, e 
uma delas é direcioná-los para financiamentos alternativos, para que não 
deixem de estudar. 

Dificuldades 
Apesar de não acreditar que haverá mudanças mais restritivas no Fies, 

Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades 
Particulares (Anup), defende o fim da carência para começar a pagar o 
financiamento. "É importante que o aluno se acostume com a ideia de que é 
um financiamento e não uma bolsa", diz. Para Elizabeth, parte do calote vem 
do esquecimento do aluno, que não está habituado ao pagamento do 
financiamento. Por isso, ela aconselha que o primeiro passo deve ser a 
negociação de descontos direto na mensalidade. 

Sônia Amaro, advogada da Proteste, alerta que o estudante deve se 
certificar de todas as taxas e dos valores, tanto das parcelas quanto do total, 
para não ter surpresas. Caso fique inadimplente, a recomendação é tentar 
negociar a dívida imediatamente ou procurar os órgãos de proteção ao 
consumidor para orientá-lo. 
 
 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/19/internas
_economia,603247/mercado-testa-credito-estudantil-que-funciona-como-um-
investimento.shtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Varejo espera por recuperação da confiança 

 
17 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Cautela é a palavra de ordem dos empresários do setor, que esperam uma solução 
para a crise política 
 

Após três anos de quedas e acumulando retração de cerca de 20% nas vendas 
de 2014 a 2016, o comércio varejista mostrou neste início de ano os primeiros sinais 
de recuperação. Mas, após denúncias envolvendo Michel Temer, as incertezas em 
relação à recuperação que vinha se desenhando aumentaram. 

É consenso entre especialistas que a variável para validar as projeções de 
recuperação feitas inicialmente é quanto tempo vai levar para que o imbróglio se 
resolva. “Tudo depende de quanto tempo vai durar a crise política”, diz o diretor do 
Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo, Marcel 
Solimeo. 

Segundo ele, por conta da queda da inflação e dos juros, da liberação dos 
recursos das contas inativas do FGTS – além da base fraca de comparação que é o 
ano de 2016 –, em maio, as perdas do comércio foram praticamente zeradas em 
relação ao ano passado. A perspectiva é registrar aumento modesto nos próximos 
meses. Para ele, o movimento do dia a dia do varejo ainda não foi afetado pela crise 
política. Mas reconhece que a confiança do consumidor, ainda baixa, pode ter sido 
abalada. 

O tamanho do susto apareceu em duas pesquisas da Federação do Comércio 
do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) para apurar a confiança dos consumidores. 
Na primeira, dia 10 de maio, antes da delação, o índice estava bem melhor do que o 
de duas semanas depois. “Esse resultado é relevante”, diz Fabio Pina, assessor 
econômico da Fecomércio-SP. Ele destaca que, até agora, a mudança mais 
significativa ocorreu na intenção de compra de bens duráveis, que caiu depois da 
delação. Mas avalia ser cedo para medir o impacto da crise no varejo. “Na melhor das 
hipóteses, vai retardar as decisões dos investidores.” 

A crise política também assustou empresários do comércio. Após cinco altas 
seguidas, o índice que mede a confiança empresarial voltou a cair em maio. O 
economista Aloisio Campelo, da FGV/Ibre, pondera que pode ter havido exageros e o 
pessimismo pode recuar nos próximos meses. “A crise tira velocidade da recuperação 
e prejudica mais os bens duráveis. Mas não acho que vá trazer o País de volta para a 
recessão, a não ser que haja um quadro de ruptura.” 

Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio, observa 
que, entre as variáveis mais relacionadas ao desempenho do comércio – projeção de 
PIB, inflação, juros e câmbio –, só o câmbio teve alteração após a delação. “Essa 
alteração não foi suficiente para abortar nossa expectativa de crescimento de 1% do 
volume de vendas neste ano”, diz. Ressalta, porém, que a validade da previsão “está 
ligada à gravidade da crise e à sua duração”. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,varejo-espera-por-recuperacao-da-
confianca,70001846081 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

CNC revisa de -2,6% para -3,0% expectativa de desempenho do setor de 
serviços este ano 

 
14 de Junho de 2017 

Fonte: CNC 
 

O volume de receitas do setor de serviços avançou 1,0% em abril na 
comparação com o mês anterior, de acordo com a Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada hoje (14) pelo IBGE. A alta, no entanto, sequer 
repõe a perda de 2,6% registrada em março, a maior queda em comparativos 
mensais com ajustes sazonais desde o início da pesquisa em 2012. Na 
comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume de receitas das 
atividades envolvidas na pesquisa registrou seu pior resultado (-5,6%) para 
meses de abril desde 2012. Esse fraco desempenho foi claramente pela menor 
receita oriunda de serviços profissionais administrativos e complementares, 
que recuaram 11,4% ante abril de 2016.  

Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), encerrado o primeiro quadrimestre de 2017, ainda não é 
possível identificar qualquer indício de recuperação do nível de atividade nos 
serviços. Nos quatro primeiros meses do ano, o setor acumulou queda de 4,9% 
ante o mesmo período de 2016, ritmo praticamente idêntico àquele verificado 
ao longo de todo o ano passado, quando se observou a maior queda anual da 
PMS (-5,0% ante 2015). Dessa forma, mesmo considerando um cenário mais 
favorável em relação ao comportamento dos preços e do custo dos 
investimentos para a segunda metade de 2017, o ritmo de perdas do setor 
terciário nos últimos meses levou a CNC a revisar para baixo sua projeção do 
volume de receitas do setor de -2,6% para -3,0% em 2017.  

“Dentre as atividades que compõem o setor produtivo, os serviços 
deverão ser aquelas com maior dificuldade em recuperar a capacidade de 
crescimento. A maior dependência das condições internas por parte do setor 
deverá contribuir para retardar a reativação do seu nível de atividade após dois 
anos de perdas, de -3,6% em 2015 e de -5,0% em 2016”, aponta Fabio Bentes, 
economista da Confederação. Ele explica que, além do fraco nível geral de 
atividade econômica interna, a maior resiliência dos preços dos serviços tem se 
colocado como um obstáculo adicional à retomada do crescimento das 
atividades terciárias. Nos últimos 12 meses encerrados em abril, a inflação de 
serviços respondeu por 54% da variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
 
http://cnc.org.br/noticias/economia/cnc-revisa-de-26-para-30-expectativa-de-
desempenho-do-setor-de-servicos-este-ano 
 

Voltar ao índice  
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4.  Serviços - Bancos 

Bancos cortam cartões de crédito de clientes com renda mais baixa 

 

18 de Junho de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Só as duas maiores instituições do País – Banco do Brasil e Itaú – já retiraram 
de circulação 1,2 milhão de cartões entre janeiro e abril deste ano 
 

Os bancos estão cortando os cartões de crédito dos clientes que julgam 
ser de maior risco, especialmente os das classes mais baixas. Só os dois 
maiores do País – Banco do Brasil e Itaú Unibanco – retiraram de circulação 
1,2 milhão de cartões nos primeiros quatro meses deste ano, segundo dados 
informados pelas próprias instituições. 

Na comparação com os quatro primeiros meses de 2016, a queda foi 
ainda maior. A base de cartões do BB caiu de 22,2 milhões para 17,2 milhões e 
a do Itaú recuou de 32,1 milhões para 28,9 milhões. Bradesco e Santander não 
abrem os números sobre a emissão e retirada dos cartões, mas executivos 
dizem que as instituições passaram a excluir clientes mais arriscados para 
diminuir os juros e as taxas do crédito parcelado, a nova modalidade que o 
governo impôs no lugar do crédito rotativo. 

Símbolo da ascensão da classe C ao mundo do consumo, o uso de 
cartão de crédito dá sinais de exaustão diante da recessão e da cautela dos 
operadores com o calote que chegou aos 40% no crédito rotativo. “A gente vem 
observando redução da base total de cartões porque há uma maior seletividade 
por perfil de risco. Nós temos abdicado dos clientes de maior volatilidade e 
focamos em clientes com menor risco. Além disso, temos visto muita gente 
saindo do mercado por inadimplência”, diz o diretor-executivo de cartões do 
Itaú Unibanco, Marcos Magalhães. 

O mesmo fenômeno acontece em outras instituições financeiras, 
especialmente as que mais sofreram com a inadimplência. Banco do Brasil e 
Santander preferiram não se pronunciar oficialmente. 

A Caixa é a única exceção porque ainda sofre para aumentar a adesão 
dos clientes aos cartões do banco. Teve alta ligeira de 200 mil cartões de 
crédito nos quatro primeiros meses deste ano e de 700 mil na comparação com 
o primeiro trimestre do ano passado. Mesmo assim, o banco estatal tem ainda 
uma carteira de apenas 7,2 milhões de cartões de crédito, a menor entre as 
grandes instituições. 

No Bradesco, o número de clientes ativos não chegou a cair, mas 
cresceu o bloqueio de cartões por atraso no pagamento. “Esses clientes não 
conseguem fazer compras até que voltem a pagar. Se o atraso atingir 60 dias, 
a gente cancela o cartão”, diz o diretor de cartões do Bradesco, Cesario 
Narihito Nakamura. O problema de atraso no pagamento aconteceu 
inicialmente entre clientes de menor renda ou sem renda fixa. 

Surpresa no caixa. Joe Weider Ferreira, encanador autônomo de 
Sorocaba, teve uma surpresa no caixa do supermercado semanas atrás. “Meu 
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cartão antigo venceu e fiquei esperando o novo. Fomos ao mercado com o 
cartão da minha mulher e, ao tentar pagar a conta de R$ 50, vimos que o dela 
também estava bloqueado.” Sem aviso prévio, o cartão emitido pelo 
supermercado tinha sido cancelado e, naquele momento, não passava de um 
plástico colorido sem função. “Foi chato. Eu tinha há dez anos. Já comprei 
televisão, máquina de lavar e celular com ele.” 

Uma década atrás, quando Ferreira recebeu o cartão oferecido pelo 
supermercado, o setor vivia uma época de ouro. Dados do Banco Central 
mostram que, entre 2008 e 2010, operadoras emitiram e enviaram quase 27 
milhões de cartões aos brasileiros. Nessa época, o Brasil emitia quase um 
novo plástico a cada dois segundos. 

Os dados mais recentes do estoque de cartões ainda são de 2015. 
Segundo o Banco Central, no acumulado, naquele ano, havia 165,2 milhões de 
plásticos no Brasil, número recorde desde o início da série, em 2008. O BC, 
porém, ainda não divulgou os números do ano passado. 

Pressão. Embora os clientes relatem que estão sendo feitos 
cancelamentos sem aviso prévio, os grandes bancos afirmam que só cancelam 
os cartões por razões previstas em contrato, como atraso no pagamento. 
Mesmo sem cancelar unilateralmente, algumas operadoras usam de outras 
estratégias para pressionar o cliente a desistir do cartão, como diminuir o limite 
ou aumentar a cobrança da taxa de anuidade. 

O diretor-executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de 
Crédito (Abecs), Ricardo Vieira, reconhece que o cenário macroeconômico 
afeta o setor como outras áreas da economia. O executivo explica, porém, que 
a entidade não tem dados sobre o número de cartões em circulação e prefere 
observar indicadores como faturamento e volume de transações. “Esses 
indicadores vão na contramão e continuam crescendo, mas isso não indica que 
não poderia estar acontecendo essa redução do número de cartões”, disse, ao 
comentar que alguns bancos podem estar “realizando movimento de limpeza 
da base de clientes”. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-cortam-cartoes-de-
credito-de-clientes-com-renda-mais-baixa,70001846416 

 

 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Cartão de Crédito 

Brasileiro usa mais ‘dinheiro de plástico’ para pagar as contas 

 
19 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Apesar da crise, setor prevê crescimento de 7,5% no faturamento deste ano, 
com aumento do uso de maquininhas 
 

O setor de cartões de crédito prevê que, a despeito da crise, o 
faturamento do segmento crescerá até 7,5% neste ano com o uso cada vez 
mais intenso desse meio de pagamento pelos brasileiros. Mesmo com o 
crescimento acima da inflação, executivos do setor criticam algumas medidas 
recentes adotadas pelo governo que acabam desestimulando o uso do cartão. 

O diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de 
Crédito (Abecs), Ricardo Vieira, explica que o volume de transações crescerá 
no ano porque há um uso cada vez mais intenso entre os clientes que já 
possuem cartão e o meio de pagamento é aceito em um número maior de 
segmentos do comércio, inclusive para compras de menor valor. 

Segundo ele, o setor terá indicadores melhores após as novas regras do 
funcionamento do crédito rotativo – operação que passou a ter prazo máximo 
de 30 dias. “Com a mudança no rotativo, a expectativa é de grande redução da 
inadimplência e da taxa cobrada nessa operação”, disse. O juro médio do 
rotativo calculado pela Abecs caiu de 455,4% ao ano em março para 207,9% 
ao ano na quarta semana de maio. 

Apesar da redução do custo do crédito rotativo, alguns executivos do 
setor reclamam da maneira como as regras foram adotadas pela equipe 
econômica. Um executivo de um banco público nota que novas normas como a 
limitação do uso do rotativo e o preço diferenciado para compras no cartão de 
crédito podem até gerar mais custo para o sistema financeiro. 

Ele argumenta que esse novo ambiente acaba incentivando o uso do 
dinheiro vivo. A queixa é que é caro levar cédulas e moedas para os clientes e, 
se o volume crescer ainda mais, o custo aumenta e isso acabará tendo de ser 
repassado aos consumidores. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-usa-mais-dinheiro-de-
plastico-para-pagar-as-contas,70001846427 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Meios de Pagamento 

8 tecnologias que prometem mudar a forma como você paga contas 

 
16 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Caixas eletrônicos que parecem smartphones, pagamento por link e até por 
selfie, conheça algumas soluções que já estão no mercado, ou devem chegar 
em breve. 
 

Caixas eletrônicos que mais parecem smartphones, com espessura fina, 
tela sensível ao toque e que liberem saques pelo celular. O cenário pode 
parecer um tanto futurista, mas esses terminais já foram desenvolvidos e estão 
prontos para chegar ao mercado. 

Essa e outras soluções inovadoras foram apresentadas durante o Ciab 
Febraban, congresso de tecnologia para o setor bancário, na última semana 
em São Paulo. Veja algumas das que prometem transformar o jeito com que 
você lida com dinheiro e pagamentos. 

1. Caixa eletrônico "smartphone" 
Os protótipos do caixa eletrônico "smartphone" foram desenvolvidos pela 

Diebold Nixdorf, que diz operar metade dos ATMs no país e é líder nesse 
mercado. 

Batizado de "Essence", ele usa tecnologia de comunicação sem fio e 
permite, por exemplo, que correntistas programem saques pela internet, que 
poderão ser retirados até mesmo por quem não tem conta em banco, por meio 
apenas de um QR code e um token, gerados no celular. 

O design minimalista foi possível porque o caixa não possui teclado para 
digitação de senha (processo feito na própria tela), leitor de cartão de fita (a 
leitura é feita por EMV, tecnologia de pagamento sem contato) e impressora de 
recibos (que são emitidos eletronicamente). 

A empresa diz que "muitos bancos" no Brasil e fora do país se 
interessaram pelo conceito, mas não divulga as negociações. Também não 
estimou um prazo para que ele de fato esteja disponível para o consumidor. 

2. Pedágio pago no pulso 
A MasterCard anunciou na Ciab uma solução que vai permitir que 

motoristas paguem pedágios por meio de uma pulseira equipada com 
tecnologia NFC, de comunicação por aproximação. 

O banco emissor desse dispositivo será o Santander e a adquirente 
(empresa de maquininha que processa os pagamentos), a Stone. 

Os primeiros terminais de pedágio que aceitarão o sistema serão os da 
Ecorodovias. As transações também poderão ser feitas por smartphones que 
têm carteiras digitais e cartões de crédito e débito com recurso de pagamento 
sem contato. 

A MasterCard não divulgou em quanto tempo o produto, que está em 
desenvolvimento, deve chegar ao mercado. A novidade será útil para os 
motociclistas que, ao contrário dos motoristas de carro, ainda não contam com 
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dispositivos acoplados ao veículo que façam pagamentos de pedágio 
automaticamente. 

3. Celular e cartão de crédito aceitos no ônibus e no metrô 
A MasterCard também já está testando, pelo mesmo tipo de tecnologia 

NFC, um sistema que permite que usuários paguem passagens de metrô e 
ônibus com cartões de crédito, débito, ou pré-pago ou pelo celular. Funciona 
apenas por aproximação, sem necessidade de digitar senha. 

Para operar, os cartões precisam ter a tecnologia EMV, de pagamento 
sem contato. O recurso já está em teste em fase piloto em São Paulo (em 
ônibus da linha Diadema-Berrini), no Rio de Janeiro (nos trens das estações da 
linha Deodoro), e em alguns ônibus de Curitiba e Porto Alegre. 

A MasterCard não abre quantas pessoas já testaram a novidade. 
4. Carro que paga combustível e estacionamento 
Junto com a Honda, a Visa está desenvolvendo fora do país aplicativos 

integrados a um carro que vão possibilitar que o motorista pague combustível e 
estacionamento com um clique, direto do painel. 

O app de abastecimento vai detectar quando o nível de combustível está 
baixo e indicar postos próximos, por exemplo, e calcular quanto custará para 
completar o tanque assim que o carro parar na bomba. 

O de estacionamento vai calcular automaticamente o tempo de uso e 
preço a ser pago pela vaga, direto no painel do carro. 

As soluções estão sendo criadas também em parceria com a empresa 
de segurança em pagamentos Verifone e do app de reserva de estacionamento 
ParkWhiz. 

Elas utilizarão o Visa Checkout, serviço de pagamento online da 
companhia. Ainda não existe modelo pronto do carro conectado e não há 
previsão para lançamento. A Visa não tem iniciativas do tipo no Brasil. 

Clique aqui para acessar a publicação completa. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/8-tecnologias-que-prometem-
mudar-a-forma-como-voce-paga-contas.ghtml 

 
Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/8-tecnologias-que-prometem-mudar-a-forma-como-voce-paga-contas.ghtml
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Mercado financeiro reduz projeção para inflação e PIB 

 
19 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação e para o 

crescimento da economia este ano. Segundo do boletim Focus, publicação 
elaborada todas as semanas pelo Banco Central (BC) com base em 
estimativas de instituições financeiras, a projeção para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passou de 3,71% para 3,64% este ano. 

Essa foi a terceira redução seguida. Para 2018, a estimativa caiu de 
4,37% para 4,33% no segundo ajuste consecutivo. As projeções permanecem 
abaixo do centro da meta de inflação, que é de 4,5%. 

Para o junho, o mercado financeiro espera por deflação (-0,07%), após 
projetar estabilidade dos preços na semana passada. 

A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma 
de todas as riquezas produzidas pelo país, foi reduzida de 0,41% para 0,40%, 
em 2017, no segundo ajuste consecutivo. Para o próximo ano, a projeção de 
crescimento da economia passou de 2,30% para 2,20% na quarta redução 
consecutiva. 

Para as instituições financeiras, a taxa Selic encerrará 2017 e 2018 em 
8,5% ao ano. Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano. A Selic é um dos 
instrumentos usados para influenciar a atividade econômica e, 
consequentemente, a inflação. Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é 
conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. 

Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o 
controle sobre a inflação. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/mercado-financeiro-
reduz-projecao-para-inflacao-e-pib 
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IGP-M tem novo recuo na segunda prévia de junho 

 
19 de Junho de 2017 

Fonte: FGV IBRE 
 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou, no segundo decêndio 
de junho, variação de -0,61%. No mês anterior, para o mesmo período de coleta, a 
variação foi de -0,89%. O segundo decêndio do IGP-M compreende o intervalo entre 
os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) apresentou variação de -1,16%, 
no segundo decêndio de junho. No mesmo período do mês anterior, a taxa foi de -
1,45%. A taxa de variação dos Bens Finais passou de 0,11% para 0,20%. A maior 
contribuição para este movimento teve origem no subgrupo alimentos in natura, cuja 
taxa passou de -1,20% para 2,72%. 

 A taxa de variação do grupo Bens Intermediários passou de -0,08%, em maio, 
para -0,20%, em junho. O destaque coube ao subgrupo combustíveis e lubrificantes 
para a produção, cuja taxa passou de 0,86% para 0,10%. 

O índice referente a Matérias-Primas Brutas registrou variação de -3,98%. No 
mês anterior, a taxa foi de -4,81%. Os itens que mais contribuíram para este 
movimento foram: minério de ferro (-16,22% para -13,67%), cana-de-açúcar (-3,87% 
para -3,12%) e café (em grão) (-3,92% para -0,78%). Em sentido oposto, destacam-se: 
bovinos (0,45% para -3,11%), soja (em grão) (2,76% para 1,63%) e algodão (em 
caroço) (-0,31% para -3,45%). 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,01%, no 
segundo decêndio de junho, ante 0,23%, no mesmo período do mês anterior. Seis das 
oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas 
taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo Habitação (0,57% para 
0,19%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o item tarifa de eletricidade 
residencial, cuja taxa passou de 2,77% para 0,08%. 

Também apresentaram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Alimentação (-0,17% para -0,46%), Saúde e Cuidados Pessoais (1,05% para 0,48%), 
Comunicação (0,79% para -0,03%), Transportes (-0,15% para -0,17%) e Vestuário 
(0,66% para 0,64%). Nestas classes de despesa, destacam-se os itens: hortaliças e 
legumes (-1,02% para -5,47%), medicamentos em geral (2,79% para -0,05%), pacotes 
de telefonia fixa e internet (1,97% para -0,41%), etanol (-2,05% para -3,26%) e roupas 
(1,02% para 0,55%), respectivamente. 

Em contrapartida, apresentaram acréscimo em suas taxas de variaçãoos 
grupos: Educação, Leitura e Recreação (-0,57% para 0,12%) e Despesas Diversas 
(0,31% para 0, 39%).Nestas classes de despesa, vale mencionar o comportamento 
dos itens: passagem aérea (-18,19% para 6,76%) e tarifa postal (0,85% para 4,94%), 
respectivamente. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) apresentou, no segundo 
decêndio de junho, variação de 1,33%. No mês anterior, este índice não registrou 
variação. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de 
-0,09%, abaixo do resultado de maio, de -0,05%. O índice que representa o custo da 
Mão de Obra registrou variação de 2,51%. No mês anterior, este índice variou 0,04%. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3
&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015CBFF37CA93970 

 
Voltar ao índice  

http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015CBFF37CA93970
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015CBFF37CA93970
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8. Emprego 

Sine oferece mais de 26 mil vagas de emprego 

16 de Junho de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Alimentador de linha de produção é a atividade com maior oferta no Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) 
 

Mais de 26 mil vagas de emprego estão abertas em todo o País no Sistema 
Nacional de Emprego (Sine). Em 2017, já foram ofertadas 67 mil oportunidades de 
trabalho pelo sistema. Desse total, 13 mil foram preenchidos por intermédio do 
Ministério do Trabalho. 

A atividade campeã em oferta de emprego no Sine é alimentador de linha de 
produção: neste ano, foram cadastradas 3.556 vagas para essa função. Outra 
atividade com grande número de oportunidades é a de operador de telemarketing 
receptivo. Nesta área foram 1.248 vagas abertas. Em terceiro no ranking de maior 
empregabilidade está a de vendedor de comércio varejista, com 973 postos. 

"O Sine é o maior sistema de intermediação de mão de obra do Brasil. 
Promove o encontro entre trabalhador e empregador de forma gratuita. Pessoas a 
partir dos 14 anos podem se cadastrar no sistema, independentemente da 
escolaridade. Temos uma rede forte para atendimento presencial e pelo site Emprega 
Brasil para mais comodidade dos nossos usuários", explica o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira. 

Segundo a técnica da Coordenação do Sine Maria Fátima Lopes Valente, há 
uma variação grande na oferta de vagas. “Esses números variam muito, diariamente, 
conforme as vagas são ocupadas e abertas. Hoje, por exemplo, o registro mostra 
26.315 oportunidades disponíveis", destaca. 

Passo a Passo 
As duas formas do trabalhador e do empregador terem acesso ao maior banco 

de dados de emprego gratuito do País são nos postos de atendimentos do Sine ou via 
internet pelo site Emprega Brasil. 

Para acessar o Sine na internet, entre no Portal Emprega Brasil e clique em 
"Cadastrar". Informe seus dados pessoais: CPF, Nome, Data de Nascimento, Nome 
da Mãe, Estado de Nascimento; Se for nascido no exterior, selecione “Não sou 
brasileiro”. 

Essas informações são validadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS). Caso estejam corretas, o trabalhador é direcionado para responder a um 
questionário com cinco perguntas sobre seu histórico laboral. 

É preciso acertar pelo menos quatro das cinco perguntas. Após isso, o 
trabalhador recebe uma senha provisória que deverá ser trocada no primeiro acesso. 
Caso tenha dificuldade em responder às perguntas, é necessário aguardar 24 horas 
para uma nova tentativa ou entrar em contato com a central 135 para auxílio. 

Com esse código de acesso, é possível acessar o Portal Emprega Brasil. 
Diante de qualquer dificuldade no site, a orientação é procurar um posto do Sine mais 
próximo. 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/06/sine-oferece-mais-de-26-mil-
vagas-de-emprego 

Voltar ao índice  
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9.  Logística – Transporte Ferroviário 

Desconectadas, ferrovias brasileiras apresentam baixa rentabilidade, 
dizem chineses 

 
16 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
  
Em encontro Brasil-China, ferrovias foram criticadas por potenciais investidores 
pelo fato de não comporem um sistema 
 

Principal foco do governo para a atração de investimentos chineses, as 
ferrovias foram criticadas por potenciais investidores pelo fato de não 
comporem um sistema, durante o encontro empresarial Brasil-China. Os 
empresários chineses disseram que, pelo fato de não estarem interligadas, elas 
podem ter baixa rentabilidade. Um deles questionou se não seria possível 
separar a construção das linhas de sua operação. 

O secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do 
Planejamento, Hailton Madureira, disse que há no Brasil opções nos três 
modelos. Ele informou que o governo contratou a construção de linhas, como 
foi no caso da Norte-sul, cuja conclusão está prevista para o início do próximo 
ano. Mas, dadas as restrições fiscais, não há previsão de grandes contratações 
por ora, explicou. 

Ele disse que o governo dialoga com o setor privado para ver se há 
interesse das empresas em construir um trecho da Ferrovia de Integração 
Oeste-leste (Fiol) e operar a parte que já foi construída com recursos públicos. 
O trecho que está em construção liga o porto de Ilhéus (a ser construído) com 
minas de ferro no interior da Bahia. A parte a ser construída seguiria desse 
ponto até inteligar-se com a Ferrovia Norte-sul. A Fiol, disse o secretário, é o 
início da Ferrovia Bioceânica, considerada uma prioridade pelos chineses. 

Outro projeto oferecido pelo secretário é uma sociedade para concluir a 
Transnordestina. Esse projeto é uma parceria do governo federal com a CSN, 
explicou ele. O governo está disposto a aportar sua parte no trecho que falta, 
mas a CSN busca um sócio privado para fazer sua parte.  

Fundo. O Fundo Brasil-China, de US$ 20 bilhões, que começou a operar 
este mês, deverá aprovar em agosto sua primeira lista de projetos, disse nesta 
sexta-feira o ministro-interino do Planejamento, Esteves Colnago, após a 
abertura do encontro. 

Entre os candidatos estão a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrogrão e outros 
projetos da carteira do Projeto de Parcerias de Investimentos (PPI). Os projetos 
em infraestrutura chamam mais a nossa atenção, disse Colnago, mas o fundo 
pode financiar empreendimentos em outras áreas. 

Também na abertura, o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, 
disse que o fundo poderá financiar projetos na indústria. Ele observou que seu 
país lançou um programa chamado Made in China 2025 e o Brasil, por sua vez, 
trabalha no projeto Indústria 4.0. Esses dois esforços de reformulação industrial 
poderiam, de alguma forma, ser conjugados por meio do fundo.  
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Transações. O fundo será um modelo para cooperações entre a China e 
outros países da América Latina, disse Li Jinzhang. 

Na abertura, ele destacou que as relações entre os dois países avançam 
de maneira positiva em suas três linhas: comércio, investimentos e financeira. 

No ano passado, disse o embaixador, as transações comerciais 
chegaram a US$ 58 bilhões, o que representa 18% do comércio exterior 
brasileiro. Os investimentos diretos chineses estão em crescimento e são um 
destaque na cooperação bilateral. 

O embaixador listou três diretrizes para o bom funcionamento do fundo. 
A primeira, disse ele, é definir prioridades. Nesse tópico, ele listou os projetos 
na área industrial e afirmou que a China será parceira do Brasil na execução de 
projetos em infraestrutura. 

A segunda, afirmou o embaixador, é que o fundo deverá seguir 
princípios de mercado e operar con forme regras internacionais de forma 
cautelosa, diminuindo riscos. Ele citou como exemplos de projetos com essas 
características as Parcerias Público-Privadas (PPPs). Ele pediu, ainda, pressa 
na assinatura do convênio de proteção de investimentos bilaterais e outras 
medidas para facilitar investimentos. 

A terceira diretriz reforçada pelo embaixador é o planejamento. Ele 
comentou que, nos últimos anos, a China liberou US$ 140 bilhões em 
investimentos para a America Latina e que o fundo bilateral ajudara na seleção 
de projetos. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fundo-brasil-china-sera-
referencia-para-america-latina-diz-embaixador,70001844387 
 
 

 
Voltar ao índice  
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10. Curtas 

Atividade econômica cresce 0,28% em abril 

 
16 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado 

(ajustado para o período), divulgado hoje (16), registrou alta de 0,28% em abril, na 
comparação com o mês de março. 

A alta mostra uma retomada da atividade econômica no segundo trimestre já 
que em março o índice dessazonalizado havia apresentado queda de 0,44% em 
relação a fevereiro. Na comparação entre abril deste ano e o mesmo período de 2016, 
a alta foi de 0,51%. 

O IBC-Br avalia a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco 
Central a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. 

De acordo com o Banco Central, no acumulado em 12 meses até abril, o IBC-
Br dessazonalizado registrou contração de 2,66%. 

O IBC-Br incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da 
economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. 
Mas o indicador oficial sobre o desempenho da economia é o Produto Interno Bruto 
(PIB), - a soma de todas as riquezas produzidas no país, calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Inflação pelo IPC-S registra queda na segunda semana de junho 

 
19 de Junho de 2017 

Fonte: FGV IBRE 
 

O IPC-S de 15 de junho de 2017 apresentou variação de 0,13%, 0,26 ponto 
percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação. 

Nesta apuração, sete das oito classes de despesa componentes do índice 
apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Habitação (1,20% para 0,44%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 6,80% 
para 1,92%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Alimentação (-0,27% para -0,39%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,73% para 0,56%), 
Transportes (0,01% para -0,08%), Vestuário (0,56% para 0,47%), Comunicação 
(0,30% para -0,04%) e Despesas Diversas (0,53% para 0,49%). Nestas classes de 
despesa, vale destacar o comportamento dos itens: hortaliças e legumes (-3,58% para 
-5,34%), medicamentos em geral (0,72% para 0,08%), gasolina (-0,39% para -0,89%), 
acessórios para vestuário (0,94% para 0,86%), tarifa de telefone móvel (0,43% para 
0,27%) e tarifa postal (8,24% para 6,40%), respectivamente. 

Em contrapartida, apenas o grupo Educação, Leitura e Recreação (0,15% para 
0,36%) apresentou acréscimo em sua taxa de variação. Nesta classe de despesa, a 
maior contribuição partiu do item passagem aérea, que passou de1,81% para 10,63%. 

A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 22.06.2017, será 
divulgada no dia 23.06.2017. 

Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 
16/06/2017 até 25/06/2017– FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
20/06/2017 até 21/06/2017 – ENCONTRO INTERNACIONAL COM 
MERCADO-AMÉRICA DO SUL 
Setor: Químico, Plástico e Petroquímica 
Local: Windsor Florida Hotel 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
20/06/2017 até 22/06/2017 – EXPOSUPER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expoville 
Cidade: Joinville - SC 
 
20/06/2017 até 23/06/2017 – BOS 2017 
Setor: Energia 
Local: Centro de Exposições Roberto Marinho 
Cidade: Macaé - RJ 
 
21/06/2017 até 23/06/2017 – HORTITEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Recinto da Expoflora 
Cidade: Holambra - SP 
 
21/06/2017 até 24/06/2017 – ABF FRANCHISING EXPO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
22/06/2017 até 24/06/2017 – FFIC 
Setor:Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
25/06/2017 até 26/06/2017 – BELEZA DO BEM 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Anhembi - Pavilhão Oeste 
Cidade: São Paulo – SP 
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27/06/2017 até 29/06/2017– TRANSPOSUL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Pavilhão de Eventos FIERGS 
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
27/06/2017 até 30/06/2017 – FISPAL TECNOLOGIA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
28/06/2017 até 30/06/2017 – FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Rafain Palace 
Cidade: Foz do Iguaçu - PR 
 
30/06/2017 até 01/07/2017 – CRAFT BEER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
30/06/2017 até 09/07/2017 – EXPOTCHÊ 
Setor: Multisetores 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
02/07/2017 até 05/07/2017 – FRANCAL 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


	Voltar ao índiceVoltar ao índice Voltar ao índiceVoltar ao índice Voltar ao índiceVoltar ao índice Voltar ao índice Voltar

