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1. Tributos 

Arrecadação recua 0,9%, para R$ 97,6 bilhões, e tem o pior maio em 7 
anos 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Já no acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, houve um aumento 
real de 0,35%, para R$ 544 bilhões, informou a Receita Federal. 
 

A arrecadação federal totalizou R$ 97,6 bilhões, entre impostos, 
contribuições federais e outras receitas como royalties pagos ao governo por 
empresas que exploram petróleo no país. 

O resultado representa uma queda real (descontada a inflação) de 
0,96% na comparação com o registrado em maio de 2016. A comparação com 
período igual do ano anterior é considerada a mais apropriada por 
especialistas. 

Também foi o pior resultado para maio desde 2010, ou seja, em sete 
anos. 

A arrecadação caiu em maio apesar do ingresso de R$ 1,27 bilhão por 
conta do Refis, programa que valeu até o fim do mês passado e que teve as 
regras alteradas (beneficiando os devedores) com possibilidade de adesão até 
o fim do mês de agosto. 

Os números mostram que a arrecadação federal registra altos e baixos 
em 2017. As receitas aumentaram em janeiro, fevereiro e abril, mas caíram em 
março e maio. O resultado leva em conta sempre a comparação com o mesmo 
mês do ano anterior. 

Em abril, a alta real da arrecadação foi de 2,27%, para R$ 118 bilhões. 
Crise econômica 
"A gente pode perceber que o quadro recessivo ainda continua 

impactando a arrecadação", avaliou o chefe do Centro de Estudos Tributários e 
Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias. 

"Tivemos um resultado do PIB [do primeiro trimestre] extremante 
satisfatório em razão do bônus do agronegócio, mas que não se refletiu na 
arrecadação. O agronegócio é levemente tributado, até porque boa parte do 
resultado é voltado para as exportações, que são desoneradas dos tributos”, 
completou ele. 

Em maio, contra o mesmo mês do ano passado, a produção industrial 
teve uma queda de 4,5%, as vendas de bens recuaram 0,37%, mas a massa 
salarial avançou 1,74%, perto da estabilidade, em um cenário de desemprego 
em alta, e o valor em dólar das importações subiu 10,78%. 

No acumulado do ano, arrecadação tem alta 
No acumulado de janeiro a maio, porém, os números do Fisco mostram 

que a arrecadação registrou pequeno aumento real, de 0,35%, sobre o mesmo 
período do ano passado, para R$ 544,48 bilhões. 
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De acordo com a Receita Federal, contribuiu para o resultado o forte 
aumento real, de 72%, na arrecadação de receitas não administradas, 
principalmente royalties do petróleo. As receitas administradas pela Receita 
recuaram 3,66% neste período. 

 
No caso das receitas administradas, houve a arrecadação atípica de R$ 

1 bilhão no IRRF Rendimentos no Exterior em abril. Também foi registrada, 
entre janeiro e maio, a arrecadação de R$ 1,68 bilhão do novo Refis. 

Meta fiscal 
O comportamento da arrecadação é importante para o governo tentar 

atingir a meta fiscal. Para todo ano de 2017, o objetivo foi fixado em um déficit 
primário (despesas maiores do que receitas, sem contar os juros da dívida 
pública) de até R$ 139 bilhões. 

Inicialmente, o governo anunciou um bloqueio de R$ 42,1 bilhões em 
gastos na peça orçamentária deste ano e um aumento da tributação sobre a 
folha de pagamentos, com arrecadação extra prevista de R$ 4,8 bilhões em 
2016 e de R$ 1,2 bilhão com a instituição do IOF para cooperativas, para tentar 
atingir a meta fiscal deste ano. Recentemente, liberou R$ 3,1 bilhões em 
gastos. 

No ano passado, o rombo fiscal somou R$ 154,2 bilhões, o maior em 20 
anos. Em 2015, o déficit fiscal totalizou R$ 115 bilhões. A consequência de as 
contas públicas registrarem déficits fiscais seguidos é a piora da dívida pública 
e mais pressões inflacionárias. 

Os analistas das instituições financeiras, porém, preveem que a meta 
fiscal não será cumprida em 2017. Estimativa do mercado feita em abril, e 
divulgada recentemente, aponta para um rombo de R$ 148 bilhões nas contas 
do governo neste ano, acima da meta fiscal. 

A crise econômica, e os rombos sucessivos nas contas públicas, já 
provocaram a retirada do chamado "grau de investimento" - uma 
recomendação para investir no país - pelas três maiores agências de 
classificação de risco (Standard & Poors, Fitch e Moody´s). 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/arrecadacao-recua-09-para-r-976-bilhoes-
e-tem-o-pior-mes-de-maio-em-7-anos.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Com incertezas políticas, confiança do comércio fica estável em junho, 
diz 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
O resultado ainda mantém o indicador na zona positiva, acima dos 100 pontos 
da zona de indiferença 
 

Atingido pelas incertezas lançadas no cenário político-econômico após a 
delação do empresário Joesley Batista, da JBS, o Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ficou estável na passagem de 
maio para junho (+0,0%), atingindo 102 pontos. 

"A tramitação da agenda de reformas e a leve recuperação das vendas 
do comércio vinham incentivando as expectativas dos comerciantes nos 
últimos três meses. Os acontecimentos políticos de maio, no entanto, lançaram 
novas incertezas no cenário de retomada da atividade econômica, afetando a 
confiança dos tomadores de decisão no varejo", afirma em nota a economista 
da CNC Izis Ferreira. 

O resultado ainda mantém o indicador na zona positiva, acima dos 100 
pontos da zona de indiferença. Na base de comparação anual, a confiança dos 
comerciantes teve um salto de 23,8%. O indicador foi influenciado pelos 
subíndices condições atuais dos empresários ( 1,1%), expectativas de curto 
prazo (-2,8%) e de intenções de investimentos (-0,9%). 

O subíndice da pesquisa que mede a percepção dos comerciantes sobre 
as condições correntes (Icaec) chegou a 71,6 pontos, um aumento de 1,1%, 
com ajuste sazonal, na passagem de maio para junho. Na comparação anual a 
alta foi de 75,5%. A percepção dos varejistas quanto às condições atuais da 
economia melhorou em junho (0,9%), assim como em relação ao desempenho 
do comércio ( 1,7%) e ao da própria empresa ( 0,8%).  

A proporção de comerciantes que avaliam as condições econômicas 
atuais como "piores" segue em queda. Para 64% dos varejistas, a economia 
piorou em junho, porcentual abaixo daquele observado em junho de 2016 
(84,7%). 

Único item na zona positiva (acima dos 100 pontos do corte de 
indiferença), o subíndice que mede as expectativas do empresário do comércio 
(Ieec) teve queda de 2,8% em junho ante maio, atingindo 146,4 pontos, 
portanto na zona de avaliação positiva. 

Segundo a CNC, os acontecimentos na cena política envolvendo o 
presidente da República Michel Temer, ocorridos na segunda metade de maio, 
produziram novas incertezas sobre a evolução das reformas no Congresso e o 
desempenho da atividade econômica nos próximos meses, influenciando os 
resultados relativos às perspectivas na pesquisa de junho. A conjuntura 
impactou a confiança no comércio, avalia a CNC. Houve reduções nos índices 
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de expectativas no curto prazo dos três itens: economia (-5,3%), comércio (-
2,3%) e desempenho da empresa (-1,1%). 

Na comparação com junho do ano passado, entretanto, houve 
crescimento de 13,4% no Ieec.  

A expectativa quanto ao desempenho da economia também piorou em 
junho: na avaliação de 77,8% dos entrevistados, a economia vai evoluir nos 
próximos seis meses. Em maio, esse porcentual havia chegado a 81,4%. 

Em junho, o subíndice que mede as intenções de investimento do 
comércio registrou queda de 0,9% com ajuste sazonal, alcançando 88 pontos. 
Na passagem de maio para junho, diminuíram as intenções de contratação de 
funcionários (-1,9%), investimento nas empresas (-0,1%) e em estoques (-
0,1%). Em relação ao mesmo mês do ano passado, porém, as intenções de 
investir na empresa ( 20,3%), contratar funcionários ( 21,2%) e de renovar os 
estoques ( 1,7%) estão maiores.  

É menor o porcentual de comerciantes que avaliam os estoques acima 
do que esperavam vender: para 29,3% dos consultados, os estoques estão 
acima do adequado em junho. 

"O cenário político mais conturbado ampliou as dúvidas dos agentes 
quanto à tramitação das reformas necessárias para ordenar as contas públicas. 
Nesse sentido, o desempenho da economia brasileira nos próximos anos pode 
ser mais fraco do que o esperado, no cenário de depreciação do Real e de 
queda mais lenta das taxas de juros", diz a CNC em nota.  

A instituição destaca que, por outro lado, o custo de captação no 
mercado de crédito está menor do que no mesmo período do ano passado, 
com a queda dos juros e o esforço do Banco Central na "Agenda BC mais". 
"Essas ações aos poucos estão barateando o crédito e modernizando práticas 
de mercado, o que estimula os investimentos do comércio. Entretanto, o spread 
continua elevado e as empresas ainda estão alavancadas", analisa. 

Apesar do impacto do cenário na confiança do comércio, a CNC destaca 
que há sinais de retomada das vendas no curto prazo. A entidade estima que o 
volume de vendas do comércio em 2017 deve experimentar melhora, com 
aumento de 1,4%. 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) detecta as 
tendências do setor, do ponto de vista do empresário. A amostra é composta 
por aproximadamente 6.000 empresas situadas em todas as capitais do País, e 
os índices, apurados mensalmente, apresentam dispersões que variam de zero 
a duzentos pontos. 

 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/20/internas
_economia,603583/com-incertezas-politicas-confianca-do-comercio-fica-
estavel-em-junho.shtml 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços - Alimentação 

Preços das frutas caem nos principais mercados atacadistas do país 

 
20 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O preço das frutas teve queda nos principais mercados atacadistas do país. Já 

entre as hortaliças, houve um aumento de preço principalmente da batata e da cebola. 
As informações são do boletim mensal, referente a maio, com os preços médios das 
principais frutas e hortaliças comercializadas nas Centrais de Abastecimento (Ceasas), 
divulgado hoje (20) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Os preços de banana, laranja, maçã, mamão e melancia seguem apresentando 
queda no mês de maio. Segundo a Conab, a boa safra nos estados produtores já 
vinha possibilitando um aumento gradual da oferta nos últimos meses e a tendência 
deve ter continuidade no próximo trimestre. 

A queda do preço do mamão, por sua vez, foi pressionada pela alta produção 
no Espírito Santo e no sul da Bahia. O recuo foi observado em todas as Ceasas 
analisadas, principalmente em Minas Gerais, que teve a maior baixa percentual, de 
41,7%. "A grande oferta serviu para abastecer todo o mercado interno com preços 
menores e ainda direcionar parte da safra à exportação", diz o boletim da companhia. 

No caso da laranja e da maçã, que já apresentavam um histórico de preços 
mais baixos, a intensificação da colheita proporcionou uma queda ainda maior, de 
22% e 23%, nas Ceasas de Goiânia e Belo Horizonte, respectivamente. A melancia, 
que estava com preços altos nos boletins anteriores devido ao fim da safra em São 
Paulo, começou a baixar graças ao início da colheita no interior de Goiás. 

A tendência de recuo seguiu também em frutas regionais, como atemoia, que 
teve queda de 19%, a tangerina, de 16%, goiaba e limão, ambas de 14%. 

O boletim mostra que não houve aumento significativo de preços nas hortaliças 
em geral, exceto batata e cebola, que ficaram mais caras em alguns estados devido à 
entressafra. O tomate e o alface tiveram queda na maioria das Ceasas, enquanto o 
preço da cenoura diminuiu em todas as unidades analisadas no país. 

Outras hortaliças também apresentaram recuo geral nos preços, como agrião, 
que teve uma redução de 20%, beterraba, de 19% e abobrinha, de 18%. 

O levantamento é feito mensalmente pela Conab, por meio do Programa 
Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, com base nas informações 
enviadas pelos principais mercados atacadistas do país. Em maio, a análise 
considerou entrepostos localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, do 
Espírito Santo, Paraná,  de Goiás,  do Distrito Federal,  de Pernambuco e  do Ceará. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/precos-das-frutas-caem-nos-
principais-mercados-atacadistas-do-pais 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

BB e BNDES estudam nova linha de crédito para pequenas e médias 
empresas 

 

20 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, disse hoje (20) que a 

instituição trabalha em conjunto com o Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para oferecer ao 
mercado uma nova linha de crédito para pequenas e médias empresas, 
com juros mais baixos.  

Caffarelli participou nesta terça de um debate em comemoração aos 65 anos 
do BNDES e disse que a nova linha de crédito pode já estar disponível 
no segundo semestre.  

“Estamos adaptando e tentando fazer com que [a oferta de crédito] fique mais 
atrativa”, disse o presidente do BB. “O importante de tudo isso é a tão 
necessária retomada do crescimento econômico.” 

BNDES Direto 
No mesmo evento, o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, disse 

que técnicos do banco trabalham na criação de um “BNDES Direto”, em 
que pequenos investidores poderão atuar de forma semelhante ao 
Tesouro Direto. 

“Seria algo parecido com o Tesouro Direto, mas com a peculiaridade de ser 
uma janela de fomento à entrada do investidor anônimo, distribuindo 
papéis que hoje não têm a mesma facilidade de acesso que os do 
Tesouro Nacional”, adiantou, sem dar mais detalhes. 

 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/bb-e-bndes-estudam-
nova-linha-de-credito-para-pequenas-e-medias-empresas 
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Financiamento liberado pelo BNDES cai 13% no ano até maio 

 

20 de Junho de 2017 
Fonte: G1 

 
Desembolso do banco de fomento somou R$ 27,7 bilhões; agricultura foi o 
setor com melhor desempenho, enquanto indústria e comércio foram 
destaques negativos. 
 

O volume de empréstimos liberados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) somou R$ 27,7 bilhões entre 
janeiro e maio deste ano. Trata-se de uma queda de 13% em relação ao 
desembolso registrado no mesmo período de 2016. 

A agricultura foi o setor com o melhor desempenho, mantendo o volume 
liberado nos cinco primeiros meses do ano passado, de R$ 5,5 bilhões. O setor 
agrícola somou 20% do total de crédito liberado pelo banco de fomento 
brasileiro no período. 

A infraestrutura ainda é o setor que recebeu o maior volume de crédito 
do BNDES entre janeiro e maio - 37% do total. Esse setor teve queda de 1% 
nos desembolsos no período, na comparação com 2016. 

Os empréstimos para a indústria e comércio foram os que mais caíram 
nos cinco primeiros meses de 2017, redução de 34% e 14% respectivamente. 
Mesmo assim, os dois setores juntos responderam por mais de 40% do crédito 
liberado pelo banco no período. 

Mais crédito para compra de máquinas 
A liberação de crédito para a compra de máquinas e equipamentos, 

contemplados pela linha Finame, teve a primeira alta na comparação mensal 
no mês de maio desde setembro de 2014, informou o BNDES. Em maio, o 
banco liberou R$ 2,2 bilhões nesta linha, expansão de 59% na comparação 
com o mesmo mês do ano passado. 

No acumulado do ano até maio, os desembolsos para o Finame somam 
R$ 8,9 bilhões, alta de 42% em relação aos cinco primeiros meses de 2016. 

"Os números confirmam sinais de recuperação da economia, como o 
crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre de 2017, registrado pelo IBGE, 
e a redução dos juros pelo Banco Central com a inflação baixa, que favorecem 
decisões de investimento", afirmou o BNDES, em comunicado. 

Segundo o BNDES, a linha Finame "constitui um dos primeiros 
indicadores de retomada, ao refletir os investimentos de curto prazo em 
modernização". O banco salienta que as aprovações de crédito nessa linha se 
convertem em investimentos na economia rapidamente. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/financiamento-liberado-pelo-bndes-cai-13-
no-ano-ate-maio.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

MEI poderá parcelar débitos a partir do dia 3 de julho 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

Os Microempreendedores Individuais (MEI) que possuem boletos 
mensais em aberto até maio deste ano poderão parcelar os débitos em até 120 
meses a partir do próximo dia 3 de julho. Essa é a primeira vez que esse 
segmento empresarial poderá pagar os impostos devidos em parcelas. Cada 
prestação deve ter valor mínimo de R$ 50. O prazo para aderir ao programa de 
renegociação das dívidas é de 90 dias. 

A solicitação de adesão será feita por meio do site da Receita Federal. 
Para solicitar o parcelamento, o MEI deve apresentar a Declaração Anual 
Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) relativa aos 
respectivos períodos de apuração. O valor de cada parcela mensal será 
acrescido de juros da taxa Selic mais 1%, relativamente ao mês em que o 
pagamento estiver sendo efetuado. 

Quem parcelar seus débitos poderá reaver os direitos previdenciários 
como aposentadoria, auxílio-doença ou licença-maternidade, além de participar 
de licitações com os governos Federal, estaduais e municipais, de acordo com 
o Sebrae. 

Desde que foi criado, em julho de 2009, mais de sete milhões de 
pessoas se formalizaram como MEI. O número de empreendimentos desse 
porte já superou o número de micro e pequenas empresas, que corresponde a 
cinco milhões em todo o Brasil. Trabalhadores autônomos, como cabeleireiros, 
pedreiros, entre outros, que estavam na irregularidade agora possuem um 
CNPJ e direito a benefícios previdenciários como aposentadoria e licença-
maternidade. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mei-parcelar-debitos-julho/ 
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6. Serviços – Transporte de Cargas 

Câmara aprova política de preços mínimos para transporte de cargas 

 
20 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Projeto de Lei (PL 528/15), que define uma política de preços mínimos 

para o setor de transporte de cargas, foi aprovado hoje (20) em caráter 
conclusivo pela Comissão de Constituição e de Justiça (CCJ) da Câmara. Se 
não houver recurso para votação no plenário da Câmara, o texto aprovado pela 
CCJ seguirá para apreciação e votação no Senado. 

O projeto determina que o Ministério dos Transportes defina, com base 
em proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), valores 
mínimos por quilômetro rodado para o frete cobrado no transporte rodoviário de 
cargas. Os preços deverão ser estabelecidos até o dia 20 dos meses de janeiro 
e julho de cada ano, com validade a cada semestre.  

O texto já prevê valores mínimos para os fretes até que o Executivo 
regulamente as normas. Eles são de R$ 0,90 por quilômetro rodado para cada 
eixo carregado, no caso de cargas refrigeradas ou perigosas; e de R$ 0,70, nos 
demais tipos de cargas. Para fretes considerados curtos (em distâncias 
inferiores a 800 quilômetros), esses valores são acrescidos em 15%. 

Para a definição de preços mínimos deverá ser levado em conta, 
prioritariamente, a oscilação do valor do óleo diesel e dos pedágios na 
composição dos custos. Os preços mínimos, de acordo com a proposta, serão 
definidos com a participação de sindicatos de empresas e de transportadores 
autônomos de cargas, além de representantes das cooperativas do setor. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/camara-aprova-
politica-de-precos-minimos-para-transporte-de-cargas 
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7. Serviços – Turismo 

Cresce intenção do brasileiro viajar de carro nos próximos meses 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
  
De acordo com pesquisa do Ministério do Turismo, intenção de viagem dos brasileiros 
cresceu 15% em relação ao ano passado. Levantamento aponta ainda aumento na 
intenção de viajar de carro 
 

Pesquisa mensal do Ministério do Turismo em parceria com a Fundação 
Getulio Vargas revelou crescente intenção pelo uso de automóveis durante as 
próximas viagens dos brasileiros. De acordo com o levantamento, 28,6% dos 
entrevistados devem usar o carro em suas próximas viagens, crescimento de 47% em 
relação a 2016.  No entanto, a maioria dos turistas ainda irá usar o avião para o 
deslocamento - 58,9% - um índice 6% maior que o ano anterior, 55,6%. O ônibus foi 
único meio de transporte que registrou uma queda na preferência dos turistas, 
passando de 17,2% em maio de 2016 para 11,8% este ano. A pesquisa, realizada em 
maio, ouviu mais de 2 mil famílias em sete capitais brasileiras: Brasília, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 

Ainda segundo a pesquisa, 21,5% dos entrevistados afirmaram ter interesse 
em viajar nos próximos meses, aumento de 15% em relação ao mesmo período de 
2016, 18,7%. Destes, 76,6% deverão optar por destinos turísticos nacionais. As 
regiões mais procuradas pelos viajantes deverão ser: Nordeste (50,8%); Sudeste 
(21,8%); Sul (17,9%); Centro-Oeste (7,4%) e Norte (2,1%). 

Em relação à preferência pela hospedagem, hotéis e pousadas seguem na 
liderança com 52,7% da intenção dos entrevistados contra 36,3% que deverão optar 
pela casa de parentes ou amigos. Para 11% das pessoas que pretendem viajar, a 
estadia será em residência própria, alugada ou outros. 

DADOS REGIONAIS - De acordo com o estudo, em Salvado (BA), 21,2% dos 
entrevistados informaram ter a intenção de viajar nos próximos seis meses. Trata-se 
do maior crescimento - 49% em relação ao mesmo período de 2016 - entre as sete 
capitais acompanhadas pelo levantamento. 

Em Belo Horizonte (MG), 27,9% dos entrevistados informaram o desejo de 
viajar, contra 21,7% no ano anterior. O levantamento registrou ainda crescimento no 
Rio de Janeiro (RJ) - de 13,7% para 18,8% - e em São Paulo (SP) - de 19,7% para 
22,1%. Já nas capitais Porto Alegre (RS) e Recife (PE) observou-se uma redução de 
19,5% para 18,2% e 24,1% para 16,7% respectivamente. A capita federal Brasília se 
manteve estável em 24,9%. 

 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7902-cresce-
inten%C3%A7%C3%A3o-do-brasileiro-viajar-de-carro-nos-pr%C3%B3ximos-
meses.html 
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8. Comércio Eletrônico 

Redes prometem recuperar o carrinho virtual 

19 de Junho de 2017 
Fonte: DCI 

 
Diante da média de 70% no volume de carrinhos virtuais abandonados nas 
lojas de comércio eletrônico, cresce o número de empresas que oferecem 
soluções para reconquistar o cliente 
 

Diante do abandono de 70% dos carrinhos virtuais pelos consumidores 
nos sites de compra, diversas plataformas resolveram desenvolver ações para 
recuperar essas vendas perdidas. Entre elas estão os sites Enviou, ShopBack 
e Betalabs, que começam a registrar ganhos expressivos. 

Idealizada pelo empresário Felipe Rodrigues em 2016, a plataforma 
Enviou já conta com 19 mil lojistas on-line cadastrados. Através de um sistema 
de envios de newsletters, a empresa estima que a taxa de conversão dos 
carrinhos abandonados fique entre 8% e 15%. Com planos que custam a partir 
de R$ 39 por mês, o Enviou pretende chegar a 40 mil clientes e registrar um 
faturamento de R$ 2 milhões até o final de 2017. 

A ideia nasceu a partir de uma experiência própria: após identificar o alto 
nível de abandono das compras na loja virtual LookStore: "Há quatro anos, 
notamos que 70% das pessoas que entravam no site, chegavam a colocar o 
produto no carrinho, mas não completavam a compra", afirma o CEO do 
Enviou, Felipe Rodrigues. 

Recuperando as vendas 
Consolidada nesse mercado, a plataforma ShopBack recaptura as 

vendas perdidas por meio do sistema de volume de dados Big Data. A 
tecnologia avançada possibilita com que a empresa faça uma avaliação mais 
qualificada do comportamento dos navegantes, permitindo realizar ações de 
'behavioral' e 'e-mail retargeting' sem que o usuário tenha preenchido qualquer 
informação no portal. Apesar de menos clientes, por volta de 900 empresas, a 
ShopBack já registrou um faturamento significativo de R$ 16 milhões em 2016. 
Segundo a empresa, o retorno das vendas perdidas pode chegar a 30%. 

"A nossa ideia é tentar entender o que o usuário faz [quando visita o 
portal]. Se ele clica no botão de comprar ou se apenas utiliza o site para uma 
pesquisa de preço. Nosso primeiro objetivo é estimular a conversão da venda. 
Mas [para isso] precisamos entender a busca que ele está fazendo e os 
motivos do abandono", diz o CEO da ShopBack, Isaac Ezra. 

Detentora de clientes renomados que atuam em diversos segmentos, o 
modelo de contrato com a plataforma é estritamente por produtividade - as 
empresas pagam apenas uma parcela de acordo com as vendas recuperadas. 

"Nós fazemos tudo para o cliente. O importante é que ele saiba que terá 
resultado. O cliente paga apenas uma comissão em cima das vendas. O risco é 
zero para ele", diz Ezra. 

Especialista no desenvolvimento de plataformas de e-commerce e 
sistemas de gestão empresarial, a Betalabs também trabalha com o sistema de 
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retorno das vendas abandonadas, com um plano de R$ 299. "Hoje, cerca de 
100 dos nossos clientes trabalham com a recuperação. A gente estima que a 
taxa de conversão fique entre 15% e 30%. [Mas] a diferença entre quanto cada 
empresa vai recuperar está relacionada a forma de atuação dela", diz o sócio-
fundador da Betalabs, Luan Gabellini. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/redes-prometem-recuperar-o--carrinho-virtual-
id632298.html 
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9. Mercado Imobiliário 

Apesar de mais lançamentos, venda de imóvel recuou 4% 

 
21 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
 

As maiores construtoras do País lançaram cerca de 68 mil unidades em 
12 meses até março, alta de 2,8% sobre um ano antes. Apesar do avanço em 
novas unidades, as vendas caíram 4% no mesmo período, somando 103,1 mil 
unidades. 

No mesmo período, as entregas somaram 130,6 mil unidades (aumento 
de 4,0%). Na ótica por segmento, os empreendimentos residenciais de médio e 
alto padrão (MAP) responderam por: 19,9% do total de unidades lançadas, 
5,7% das unidades vendidas, 37,1% das entregas e 38,0% da oferta média do 
período. Em termos de variação, no comparativo de 12 meses, os lançamentos 
do segmento recuaram 9,9%, ao passo que as vendas foram 18,7% inferiores 
ao período precedente. 

Na mesma base, as entregas de empreendimentos MAP aumentaram 
em 7,7%, enquanto o volume médio ofertado no segmento declinou 11,1%. 
"Levando-se em conta a safra de lançamentos mais antiga do segmento na 
série histórica (1º. trimestre de 2014) a proporção de unidades distratadas entre 
as unidades vendidas do segmento MAP foi de 29,7%", diz a entidade, em 
nota, ressaltando que a relação entre distratos e vendas foi de 52,1% nos 
últimos 12 meses. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/apesar-de--mais-lancamentos,-venda-de-imovel-
--recuou--4---id632878.html 
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10. Empreendedorismo 

Número de empresas criadas no 1º tri de 2017 é recorde, diz Serasa 
Experian 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Entre janeiro e março foram criados 581.242 novos empreendimentos no país, 
maior número registrado desde 2010, e 12,6% superior ante o 1º tri de 2016. 
 

No primeiro trimestre do ano foram criadas no país 581.242 novas 
empresas, maior número para o período desde 2010, começo da série histórica 
do Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas. O número é 12,6% 
superior ao registrado no mesmo período de 2016, quando ocorreram 516.201 
nascimentos. 

Em março, o número de empresas criadas também foi recorde em 
relação a todos os meses de março desde o começo da série histórica em 
2010: 210.724, 19,5% superior em relação a fevereiro, quando surgiram 
176.319 novos negócios e 14,2% maior que o registrado em março de 2016 
(184.560). 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o recorde 
apresentado no surgimento de novas empresas no país continua sendo 
determinado pelo chamado “empreendedorismo de necessidade”. Desta forma, 
com as taxas de desemprego muito elevadas, desempregados acabam abrindo 
negócios como forma de geração de renda, sobretudo no setor de serviços. 

Por natureza jurídica 
O número de novos Microempreendedores Individuais (MEIs) nascidos 

em março foi de 162.694 contra 148.673 em março de 2016, alta de 9,4%. As 
Sociedades Limitadas registraram a criação de 17.516 unidades, 
representando elevação de 20,9% em relação ao mês correspondente do ano 
anterior (14.492). 

A criação de Empresas Individuais cresceu 38%, com um total de 17.730 
novos negócios em 2016; no mesmo mês do ano anterior, o número havia sido 
de 12.851. O nascimento de novas empresas de outras naturezas teve alta de 
49,6%, com 12.784 nascimentos em março de 2017, contra 8.544 em 
março/2016. 

Março de 2017 registrou a primeira interrupção no crescimento 
constante dos MEIs entre as empresas criadas desde o início da série histórica 
do indicador. Em março de 2016, a participação dos MEIs entre as empresas 
criadas foi de 80,6% e, em março deste ano, a participação caiu para 77,2%. 

Por setor 
O setor de serviços continua sendo o mais procurado por quem quer 

empreender: em março de 2017, 135.681 novas empresas surgiram neste 
segmento, o equivalente a 64,4% do total. Em seguida, 57.908 empresas 
comerciais (27,5% do total) e, no setor industrial, foram abertas 16.625 
empresas (7,9% do total) neste mesmo período. 
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Nos últimos sete anos houve crescimento constante na participação das 
empresas de serviços no total de empresas que nascem no país, passando de 
53,6% (março de 2010) para 64,4% (março de 2017). 

Por outro lado, a participação do setor comercial de empresas que 
surgem no país tem recuado (de 35,2%, em março de 2010, para 27,5% no 
mesmo período de 2017). Já a participação das novas empresas industriais se 
mantém estável. 

Por região e estado 
O Sudeste segue liderando o ranking de nascimento de empresas, com 

108.150 novos negócios abertos em março, ou 51,3% do total. A região Sul 
ocupou a segunda posição, com 17,7% (37.331 empresas). O Nordeste ficou 
em terceiro lugar, com participação de 16,3% e 34.301 novas empresas. O 
Centro-Oeste registrou a abertura de 20.051 empresas e foi responsável por 
9,5% de participação no total de nascimentos, seguido pela região Norte, com 
10.891 novas empresas ou 5,2% do total de empreendimentos inaugurados. 

A região Centro-Oeste foi a que registrou maior alta no número de 
nascimentos (36,7%) na comparação entre março de 2017 e março de 2016. O 
Norte teve crescimento de 33,6% no período, seguido pela região Sul, que 
apresentou alta de 33,0%. O Sudeste contabilizou a abertura de 27,3% novos 
empreendimentos em relação a março de 2016 e o Nordeste 23,7%. 

Entre os estados, em março, São Paulo foi responsável por 28,1% dos 
novos empreendimentos, totalizando 59.129. Em seguida, o estado com maior 
número de novas empresas é Minas Gerais, com 23.707 nascimentos, 11,3% 
do total. A terceira posição no ranking nacional de nascimentos ficou com o Rio 
de Janeiro, com 20.404 novos empreendimentos, 9,7% do total. 

 
 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/numero-de-empresas-criadas-no-1-
tri-de-2017-e-recorde-diz-serasa-experian.ghtml 
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11. Curtas 

PIB tem crescimento de 0,87% no trimestre encerrado em abril 

 
21 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas 

no país, cresceu 0,87% no trimestre encerrado em abril, na comparação com o 
trimestre finalizado em janeiro, segundo o Monitor do PIB da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Os números foram divulgados hoje no Rio de Janeiro. 
Entretanto, na comparação com o trimestre fechado em abril de 2016, houve 
queda de 0,8%. 

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, houve quedas 
no consumo das famílias (-1,9%) e na formação bruta de capital fixo, isto é, 
investimentos (-4,6%). As exportações cresceram 1,4% no período. As 
importações também tiveram crescimento (4,5%). 

Segundo a FGV, o crescimento do PIB, considerando-se apenas o mês 
de abril, foi de 0,42% em relação a março. Na comparação com abril de 2016, 
no entanto, a economia brasileira teve queda de 1,3%. 
 
 

Uber vai autorizar motoristas a receberem gorjetas 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
 

O Uber permitirá pela primeira vez que motoristas recebam gorjeta por 
meio de seu aplicativo, informou a empresa na terça-feira, como parte do 
esforço para melhorar o controverso relacionamento da empresa com 
colaboradores. 

Por anos, o Uber rejeitou a ideia de incluir no aplicativo um recurso para 
permitir a concessão de gorjeta, irritando os motoristas que argumentavam que 
as gorjetas ajudariam a compensar a diminuição dos salários. 

A partir desta terça, motoristas em Houston, Minneapolis e Seattle nos 
EUA podem receber gorjeta. O recurso estará disponível para todos os 
motoristas até o fim de julho, disse o Uber. 

A permissão de gorjeta faz parte de um conjunto mais amplo de recursos 
que o Uber lançou para melhorar as condições de trabalho dos motoristas. Os 
novos recursos permite também que os eles sejam remunerados pelo tempo de 
espera de passageiros. 
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12. 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 
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