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1. Crédito e Financiamento 

BNDES lança canal para simplificar crédito para MPEs 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 

Empresários e microempreendedores poderão fazer simulações pela internet; 
expectativa é de aumentar participação nos desembolsos de 38% para 50%. 
 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
lançou nesta segunda-feira (26) um novo canal para micro, pequenas e médias 

empresas acessarem as linhas de crédito oferecidas pelo banco estatal. 
Batizado de Canal do Desenvolvedor (MPME), a ferramenta permitirá 

pela primeira vez que o pequeno empresário e o microempreendedor se 

comuniquem diretamente com o BNDES para conhecer as linhas disponíveis e 
as condições oferecidas. 

Até então, essa interação se dava apenas de forma indireta, através de 
bancos e agentes financeiros intermediários como cooperativas de crédito. O 
canal pode ser acessado através do site do BNDES. 

Pela internet, as micro, pequenas e médias empresas, com faturamento 
anual de até R$ 300 milhões, e também microempreendedores individuais 

(MEIs), poderão fazer um cadastro de manifestação de interesse por 
financiamento, simular a operação e saber quais agentes financeiros 
intermediários têm interesse em intermediar a operação de crédito. 

O sistema permitirá que os agentes financeiros entrem em contato com 
as empresas e empreendedores que manifestarem interesse numa linha de 

crédito, permitindo que o empresário negocie melhores condições e menores 
taxas bancárias. 

"É o pequeno grande começo de uma revolução creditícia", disse o 

presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, que assumiu o comando do 
banco neste mês prometendo colocar as micro e pequenas empresas no foco 

da política de fomento do BNDES. 
Em 2016, as MPMEs ficaram com apenas 30,8% do total emprestado 

pelo banco. Segundo o BNDES, nos 5 primeiros meses de 2017, essa fatia 

subiu para 38%. 
Meta de participação de 50% 

Segundo Castro, com o novo canal a expectativa é que a participação 
deste segmento nos desembolsos possa chegar a 50% em 1 ano. "Pode até 
surpreender e ultrapassar 50%", afirmou."O banco está em pleno movimento 

de aumentar a capilaridade do conjunto dos seus recursos", acrescentou, 
destacando ainda que o BNDES espera que os desembolsos no ano possam 

crescer em relação ao ano passado e ultrapassar os R$ 100 bilhões. No 
acumulado de 2016, o total de financiamentos liberados somou R$ 88,3 
bilhões, o menor volume desde 2007. 
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“A ferramenta dá mais poder ao empreendedor na negociação de 
melhores condições de financiamento para desenvolver o seu negócio. Além 

disso, responde à necessidade de modernização do modelo de negócios do 
BNDES no atendimento às MPMEs, com maior rapidez, simplicidade, 
proximidade e transparência”, destacou o banco em comunicado. 

Para o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Guilherme Afifi Domingos, o sistema ajudará a reduzir a 

concentração de crédito no país e facilitará o acesso de pequenos 
empreendedores ao BNDES. 

O BNDEs e o Sebrae projetam um universo potencial de mais de 5 

milhões de empresas e MEIs. 
"O país possui hoje 7 milhões de MEIs e 4 milhões de PMEs. 83% desse 

universo não chega hoje nem perto do sistema financeiro em razão das 
dificuldades e concentração do crédito", disse Afif. 

Crédito direto no futuro 

No futuro, a intenção do BNDES e passar a oferecer crédito a MPME de 
forma direta. Segundo o banco, uma forma de agilizar isso será através de 

parcerias com Fintechs, as startups quea oferecem serviços financeiros. "Não 
estamos pensando nas Fintechs só como repassadoras, mas também como 
viabilizadoras de um novo modelo de negócios", destacou o diretor do BDNES 

Ricardo Ramos. 
 

http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/bndes-lanca-canal-para-simplificar-
financiamentos-para-micro-e-pequenas-empresas.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

ICOM de junho de 2017 

 
27 de Junho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 

 
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas 

recuou 2,9 pontos em junho, ao passar de 88,6 para 85,7 pontos, retornando 
assim ao nível de março passado. Apesar da queda, o indicador de média 
móvel trimestral ficou estável em relação a maio, sustentado pelas altas dos 

meses anteriores. 
 “A redução da confiança do comércio em junho foi bastante influenciada 

pelo aumento da incerteza a partir de 17 de maio. Mas houve, além disso, piora 
da percepção das empresas em relação ao nível atual da demanda, sugerindo 
uma leitura pouco favorável da atual conjuntura. Ainda assim, sustentados pela 

melhora das vendas após a liberação de recursos de contas inativas do FGTS 
e pelo otimismo com a tendência de queda dos juros, as expectativas dos 

revendedores de duráveis mantiveram em junho a fase ascendente”, avalia 
Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas Públicas da FGV/IBRE. 

 A queda do ICOM em junho ocorreu em 8 dos 13 segmentos 

pesquisados e foi determinada tanto pela piora no Índice de Situação Atual 
(ISA-COM), que recuou 3,3 pontos, para 79,6 pontos, quanto pelo Índice de 

Expectativas (IE-COM), que caiu 2,4 pontos, para 92,4 pontos. 
Expectativas de revendedores de duráveis mantêm tendência de alta 
As expectativas do Comércio pioraram em junho pelo segundo mês 

consecutivo, revertendo o sinal da série de médias móveis trimestrais (queda 
de 1,1 ponto). Este comportamento, no entanto, não foi homogêneo entre os 

diferentes segmentos do setor. O Índice de Expectativas dos revendedores de 
bens duráveis subiu 0,5 ponto no mês, mantendo a tendência de alta iniciada 
em janeiro da série de médias móveis trimestrais. Já o IE-COM dos 

revendedores de não duráveis, caiu 4,4 pontos no mês, intensificando a 
tendência esboçada no mês anterior. A aproximação do indicador de 

expectativas de duráveis dos 100 pontos parece estar ligada tanto a uma 
efetiva melhora das vendas a partir de março quanto a um otimismo com a 
manutenção da tendência de redução dos juros e da consequente melhora das 

condições creditícias no país. 
 

http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880811D8E34B9011D9CD2729
604BD&contentId=8A7C82C5593FD36B015CE9177BFC6A5B 
 
 

Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Meios de Pagamento 

Liberado por lei, desconto nas compras em dinheiro não é obrigatório 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: G1 

 
Presidente Michel Temer sancionou nesta segunda lei que permite cobrança 

diferente por um mesmo produto, dependendo da forma de pagamento. 
 

Os lojistas não serão obrigados a oferecer desconto aos consumidores 

nas compras feitas em dinheiro, após a sanção da lei que permite cobrar 
preços diferentes para um mesmo produto dependendo da forma de 

pagamento (cartão, dinheiro ou cheque). 
A lei, sancionada nesta segunda-feira (26) pelo presidente Michel 

Temer, só exige, caso o comerciante opte por oferecer o desconto, que o aviso 

esteja em local visível. Em caso de descumprimento, os comerciantes estarão 
sujeitos às punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Antes da lei, a diferenciação de preços era proibida. A prática, porém, já 
era comum no comércio. 

O governo acredita que a mudança permitirá uma redução de custos 

para os consumidores e também para os lojistas, já que a concorrência pode 
levar à queda nos custos das operações com cartão de crédito. 

De acordo com o superintendente da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), Everton Correia, hoje a taxa cobrada nas 
operações com cartão varia de 5% a 7%. 

O assessor especial de Reformas Microeconômicas do Ministério da 
Fazenda, João Manoel Mello, afirmou duvidar que a medida será usada por 

lojistas para aumentar margem de lucro, ao invés de repassar o desconto para 
o consumidor. 

"Todas as medidas pró-competitivas diminuem o preço. Duvido que 

haverá aumento do preço médio. Isso [a queda do preço] é absolutamente 
certo", afirmou Mello a jornalistas durante entrevista após a cerimônia da 

sanção da lei, no Palácio do Planalto. 
A Proteste, associação que atua na defesa do consumidor, critica a 

mudança. De acordo com a entidade, a diferenciação de preços é contra a lei e 

não há garantia na lei de que haverá desconto para o pagamento em dinheiro, 
por exemplo. 

De acordo com a Proteste, a medida pode resultar no sobrepreço de 
produtos, já que os consumidores não terão condições de identificar se o preço 
a ser pago é real. 

A associação aponta ainda que pagamentos em dinheiro, cheque, cartão 
de débito ou de crédito são todos considerados à vista. E que os usuários de 

cartão pagam taxas, como de anuidade, além de juros no caso de 
parcelamento das faturas, o que não justificaria a diferenciação de preços. 
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Inflação 
João Manoel Mello afirmou ainda que as reduções de preço, resultado 

da nova lei, podem ter impacto na queda da inflação, mas ele não soube 
estimar de quando ele pode ser. 

Questionado sobre se há uma decisão do Banco Central sobre a 

redução do prazo para que os lojistas recebam os pagamentos feitos com 
cartão de crédito, o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, 

afirmou que a proposta está em estudo e que não tem nenhum prazo definido 
para a implantação da medida. 

Transferência de renda 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou, também durante a 
cerimônia, que a lei promove a modernização do sistema de pagamento e do 

sistema financeiro brasileiro em geral. 
De acordo com ele, um dos principais impactos é a redução do subsídio 

cruzado entre consumidores que pagam em dinheiro e no cartão. 

As compras em cartão envolvem a cobrança de taxas pelas operadoras 
e que são repassadas aos consumidores. Com a regra que previa preço único 

para os produtos, tanto aqueles que pagam em dinheiro quanto os que pagam 
com o cartão acabavam sendo onerados por esse custo extra. 

Com a mudança, a expectativa é que, a partir de agora, quem paga em 

dinheiro fique livre dessa cobrança e acabe tendo desconto no valor dos 
produtos. 

"Famílias de baixa renda, que pouco usam o cartão, estão transferindo 
renda para famílias de renda mais elevada, que usam mais o cartão", apontou 
Meirelles. 

 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/liberado-por-lei-desconto-

nas-compras-em-dinheiro-nao-e-obrigatorio-diz-fazenda.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Software e TI 

Aplicativo permite que usuários comprem direto de produtores rurais 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: Portal Varejista 
 

No final de 2013, surgia em Curitiba o BeVeg, aplicativo que inovou ao permitir 
que os usuários pudessem encontrar estabelecimentos gastronômicos com boas 
opções vegetarianas e veganas. Agora, após o sucesso em todo o país, o BeVeg, 
idealizado por Vivian Schmitz e Tom Barros, passou por uma importante atualização e 
oferece a função delivery. O aplicativo, disponível gratuitamente no Google Play e na 
Apple Store, permite que, além de pedir comida fast food, os usuários façam a feira e 
o mercado sem sair de casa, tendo contato direto, por exemplo, com produtores de 
hortifrútis orgânicos. Outra facilidade é poder receber em casa quitutes de produtores 
locais, como salgadinhos e bolos. 

“O BeVeg surgiu para unir consciência e tecnologia, facilitando e incentivando a 
escolha pelo vegetarianismo por meio de um aplicativo que localiza opções veg por 
ordem de proximidade do usuário. Além disso, a opção delivery possibilita que o 
usuário faça pedidos online para entregas em domicílio”, detalha Vivian Schmitz, que 
lembra que a ferramenta é ideal, também, para quem apenas simpatiza com o estilo 
de vida e gostaria de adotá-lo, mas não sabe onde encontrar boas opções. 

O crescimento do BeVeg coincide com crescimento do número de vegetarianos  
no Brasil. Segundo dados publicados pelo IBOPE/2012, o país conta com mais de 15 
milhões de vegetarianos. As maiores concentrações são encontradas nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente com mais de 792 mil e 632 mil. Curitiba, 
cidade de origem do BeVeg, aparece com mais de 194 mil vegetarianos. De acordo 
com pesquisa do IPSOS Group, também de 2012, 28% da população brasileira quer 
consumir menos carne. 

“Com o passar dos anos, vemos consumidores cada vez mais antenados, 
realmente preocupados com a alimentação e, logicamente, com os problemas gerados 
pelo mercado mundial de produção de carnes. Pesquisas recentes demonstram que o 
mercado vegetariano tem passado por uma expansão constante, e é cada vez maior o 
número de pessoas que optaram pelo vegetarianismo e estão sedentos por opções de 
consumo”, explica Tom Barros. 

Feira em casa 
Mais do que oferecer empreendimentos gastronômicos e refeições prontas, 

após sua última atualização o BeVeg sentiu que tinha chegado o momento de 
trabalhar novas opções e serviços. Na nova aba “Feira”, que acaba de ser adicionada 
na ferramenta, o usuário encontra empórios e produtores locais que comercializam, 
entre outros, frutas, orgânicos, hortifrútis, sucos, especiarias, sementes e grãos. Assim 
como os outros serviços, os resultados aparecem por ordem de proximidade. 

“Muita gente reclamava da dificuldade de encontrar produtos especiais frescos, 
como por exemplo os orgânicos, que geralmente só eram encontrados em mercados e 
com valores elevados. Com essa parceria com pequenos empórios e produtores 
locais, conseguimos oferecer uma ferramenta que, acima de tudo, levará saúde para a 
casa dos brasileiros”, completa Tom. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13269/aplicativo-permite-que-usuarios-comprem-
direto-de-produtores-rurais 

Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Transporte Aéreo 

Transporte de passageiros em aéreas aumenta 2,2% em maio 

 
26 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O número de passageiros transportados pelas aéreas registrou um aumento de 

2,2% em maio, comparada com o mesmo mês de 2016. Os números foram divulgados 
hoje (26) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e se referem ao índice RPK 
(em passageiros-quilômetros pagos transportados). Foram transportados 7,1 milhões 
de passageiros pagos em voos domésticos. Esta é terceira alta do indicador após 19 
meses consecutivos em queda. 

Também foi registrado um crescimento de 2,9% na oferta em assento-
quilômetros (ASK) comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com 
a Anac, “nos cinco primeiros meses do ano, demanda e oferta acumularam alta de 
0,5% e queda de 0,5%, respectivamente”. 

Ainda de acordo com a Anac, os dados mensais mostram que “no período de 
2013 até meados de 2015 houve uma relativa estabilidade no nível de RPK e de ASK 
no mercado doméstico, ante forte tendência de alta nos anos anteriores. Entre o final 
de 2015 e fevereiro de 2017 ambos indicadores apresentaram sequências de quedas, 
a partir de quando retomaram o crescimento.” 

Os números também mostram que houve uma diminuição entre a empresa 
líder no mercado doméstico Latam, e a Gol, segunda colocada. “Em janeiro de 2017, a 
diferença entre elas diminuiu e aparece estável de março a maio, quando a Gol 
apresentou 35,1% de participação no RPK doméstico e a Latam obteve 32,4%, 
representando variações de -4% de -6,1%, respectivamente, na comparação com o 
mês de maio de 2016”, apontou a Anac. 

Quem também apresentou novamente crescimento em sua participação foi a 
Azul. A empresa alcançou 18,9% no mês de maio. Em seguida aparece a Avianca, 
que respondeu por 13,1% da demanda doméstica. Os números mostram que a 
participação das demais empresas “concorrentes das duas líderes foi de 32,5% em 
maio de 2017, o que representou aumento de 12,3% na comparação com o percentual 
apurado em igual mês do ano anterior. A Latam e a Gol apresentaram redução em 
suas demandas (RPK) no mês, de 4,1% e 1,9%, respectivamente. A Avianca e a Azul 
apresentaram crescimento de 19,6% e 14,1%, respectivamente”, informa a Anac. 

No que diz respeito ao transporte de carga e correio embarcados no mercado 
doméstico, os números da Anac mostram que foi mantida a estabilidade no setor. 
Entre o começo de 2011 e o fim de 2014, as empresas aéreas carregavam cerca de 
45.000 toneladas por mês. “A partir de então, percebe-se uma retração nesse 
mercado, sendo que em maio de 2017 foram transportadas 37.300 toneladas, o que 
representou um aumento de 10% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Nos 
cinco primeiros meses do ano houve uma queda acumulada de 1,8%”, disse a 
agência. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/transporte-de-passageiros-
em-aereas-aumenta-22-em-maio 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Capacitação e qualificação 

Brasil abre os braços para a qualificação profissional 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo  

 
Curso de capacitação online do Ministério do Turismo já conta com mais de 

sete mil inscritos. Inscrições podem ser feitas até 30 de setembro 
 

A plataforma de ensino à distância Brasil Braços Abertos, destinada à 

qualificação profissional de pessoas que trabalham na linha de frente do 
turismo ou querem ingressar no mercado, já conta com 7.412 inscritos em todo 

o país. Os números foram registrado até 21 de junho. A região com o maior 
número de inscritos é a Sudeste, com 3.195 inscrições. Em seguida aparece o 
Nordeste com 1.701, seguido do Sul com 1.248. As regiões Norte e Centro-

Oeste têm, respectivamente, 772 e 496 pessoas inscritas no curso oferecido 
pelo Ministério do Turismo. 

O MTur vem articulando com os municípios a assinatura do termo de 
compromisso para a execução do programa em todo o país. Até o momento, 27 
Unidades da Federação e 74 municípios aderiram à plataforma, se 

comprometendo, entre outras medidas de incentivo, a disponibilizar a estrutura 
necessária para que alunos sem acesso à internet possam participar do curso.  

“A adesão dos municípios ao termo de compromisso é fundamental para 
que possamos alcançar o maior número possível de pessoas interessadas em 
ampliar seus conhecimentos em temas relacionados ao turismo”, comenta a 

secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo do MTur, Teté 
Bezerra, lembrando que o número de inscritos é atualizado diariamente. 

SOBRE O BRASIL BRAÇOS ABERTOS - Trata-se de uma plataforma 
tecnológica de aprendizado à distância e em ambiente digital, com oferta de 80 
horas de aulas online nos diferentes módulos: Introdução, Atendimento, 

Comunicação e Temas Transversais. 
O aluno pode realizar o curso por qualquer dispositivo com acesso à 

internet e contará com videoaulas e jogos educativos. Os interessados podem 
acessar o endereço brasilbracosabertos.turismo.gov.br e se inscrever até 30 de 
setembro. Ao final do curso, os profissionais poderão obter o certificado de 

conclusão - valorado como de extensão - pelo site do programa. 
 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7910-brasil-abre-
os-bra%C3%A7os-para-a-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional.html 
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7. Comércio Eletrônico 

Banco Central vai centralizar liquidações financeiras de e-commerce e 
marketplaces a partir de 4 de setembro 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

A partir do próximo dia 4 de setembro todas as liquidações financeiras 
realizadas por cartão de crédito deverão ser controladas por um instituição autorizada 
pelo Banco Central como a Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), de acordo 
com a Circular 3.815. A regulamentação (que começou a ser discutida em 2013) deve 
impactar alguns players do mercado de e-commerce que participam do fluxo de 
pagamentos de terceiros, entre eles marketplaces. Quem não se adequar será 
proibido de processar transações por cartão de crédito. 

Com a centralização da liquidação, o Banco Central pretende diminuir o 
chamado Risco Sistêmico, quando uma das partes da cadeia entra em colapso 
financeiro, afetando os demais envolvidos. Esse risco acontece em alguns 
marketplaces e subadquirentes, nos quais o comprador paga a plataforma que por sua 
vez repassa os valores aos seus lojistas, liquidando créditos de seus estabelecimentos 
em suas próprias contas de pagamento. “Dessa forma, o Marketplace fica no meio da 
transação de pagamento e o Banco Central os interpreta como instituições e 
pagamento”, explica Igor Senra, CEO do Moip, facilitador de pagamento. 

É importante salientar que a regulação não foi desenvolvida visando alcançar 
diretamente os marketplaces, mas eles acabaram sendo alcançados porque 
intermedeiam o fluxo financeiro entre o comprador e o vendedor (destinatário final do 
pagamento). “Nesse sentido, toda instituição que intermediar esse fluxo de 
pagamentos deverá se adequar a regulação do Banco Central”, diz Igor. 

Em nota divulgada ao E-Commerce Brasil, o Banco Central declarou que a 
regulamentação traz avanços para o setor, já que nivela os participantes do mercado 
nas mesmas condições de concorrência e reduz barreiras de entrada decorrentes da 
atuação verticalizada de alguns agentes. “Além disso, elimina as ineficiências trazidas 
pela existência de múltiplos prestadores de serviço de compensação e de liquidação 
para um mesmo arranjo de pagamento”, descreve a nota. 

Para que a medida seja cumprida de forma eficaz, o Banco Central 
estabeleceu que as bandeiras de cartão (Visa, MasterCard, Amex, Hipercard, etc) 
sejam responsáveis por garantir que os marketplaces e demais instituições de 
pagamentos liquidem os pagamentos dentro da grade única de liquidação na CIP 
(Câmara Intermediária de Pagamentos). “Isto é, os Marketplaces vão passar a pagar 
os seus lojistas através dessa câmara de liquidação, o que dará maior visibilidade e 
poder de controle ao Banco Central”, ressalta Senra. 

Renato Rocha, Vice-Presidente da Visa também acredita que a 
regulamentação vai ampliar a segurança para os varejistas. “Acreditamos que a 
regulamentação trará mais segurança para os recebimentos dos lojistas, já que eles 
conseguirão definir onde querem receber os créditos”, disse Renato. Além de 
considerar a regulamentação positiva, a Visa está investindo no trabalho consultivo de 
apresentar as mudanças aos seus parceiros (marketplaces, subadquirentes, e demais 
empresas). “Estamos reunindo essas empresas para explicar o funcionamento das 
regras para que todos analisem as melhores opções e consigam se adequar. Também 
pretendemos simplificar o contrato de adesão com a Visa”, disse Rocha. 
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O Mercado Livre também não deve sofrer impactos significativos com a 
regulamentação, segundo Ricardo Lagreca, Diretor Jurídico e de Relações 
Governamentais do MercadoLivre.com. Ele explica que o operador de pagamentos da 
empresa e de outros websites, o Mercado Pago, desde 2015 segue as regras do 
Banco Central e tem mantido contato com o órgão regulador para sanar dúvidas 
quanto à Câmara Interbancária de Pagamentos. “Ainda temos algumas questões em 
discussão como os prazos de liberação de pagamentos para os lojistas. Consideramos 
que esse prazo precisa ser revisto e adequado à realidade do comércio eletrônico e 
dos marketplaces, que é diferente da loja física”, explica Ricardo. Uma loja de móveis 
que atua no marketplace, por exemplo, pode precisar de um prazo maior para 
confecção do produto e acabar se tornando um fator complicador do prazo. 

A situação pode ficar mais complicada no caso das empresas de compra 
coletiva, como Peixe Urbano e Groupon. Segundo informações do Brazil Journal, parte 
do faturamento destas empresas são os vouchers que o cliente compra, mas não 
resgata. Segundo declaração de Vitor Magnani, executivo do iFood ao Brazil Journal, 
“90% do setor não estava sabendo da regra e não começaram a se adequar”. Ainda 
segundo dados do site, o iFood está liderando um grupo de trabalho para mostrar ao 
Banco Central alguns problemas que a nova regra pode causar. Segundo Magnani, o 
regulador já se mostrou sensível a fazer mudanças se a implementação da nova regra 
se mostrar muito onerosa. 

Para Felipe Matos, fundador da aceleradora Startup Farm e Diretor Executivo 
grupo de advocacy Dínamo, os custos de conexão com a CIP podem variar conforme 
o volume de transações, além de haver um custo único por transação (que é inferior a 
um centavo, na ordem de R$ 0,006 por registro). Além disso, o marketplace deve 
manter uma conta de liquidação junto a uma instituição conectada ao Banco Central, 
normalmente um Banco, que poderá cobrar pela prestação desse serviço. “O Banco 
Central se mostrou sensível a estas empresas e disse estar atuando junto a CIP a fim 
de possibilitar um acesso com custos diferenciados para essas empresas, mas 
informou não poder garantir que não haverá incremento de custo. Com o ganho de 
escala, os custos de transações tendem a cair, sendo amortizados ao longo do 
tempo”, aponta. 

A CIP declarou ao E-Commerce Brasil que está se preparando, junto com o 
mercado, para que o sistema entre em funcionamento no dia 04 de setembro. 
“Atualmente, estamos na fase de homologação da solução com o mercado”, disse 
Aldo Chiavegatti, Superintendente de Infraestrutura do Mercado Financeiro. 

Ainda segundo a CIP, os manuais técnicos foram disponibilizados aos 
participantes por meio das Associações (Febraban, ABECS, ABO2O, Camaranet, 
Abranet etc). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/banco-central-vai-centralizar-liquidacoes-
financeiras-de-e-commerce-e-marketplaces-a-partir-de-4-de-setembro/ 
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8. Emprego 

Brasil tem índice mais elevado de políticas "passivas" de emprego, diz 

Planejamento 

 
27 de Junho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O Brasil tem um índice muito superior ao dos países da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na aplicação das 
chamadas políticas passivas de emprego, como seguro-desemprego e FGTS, 

de acordo com levantamento do Ministério do Planejamento. Esse tipo de 
política representa no país 89% dos recursos aplicados pelo governo no 

mercado de trabalho em políticas passivas e apenas 11% em políticas ativas, 
como o Programa de Sustentação de Emprego (PSE) e ações de qualificação 
do trabalhador. 

Políticas passivas de emprego são voltadas ao oferecimento de alguma 
assistência ao trabalhador que perdeu o emprego ou tem situação de 

vulnerabilidade, como baixos salários. Já as políticas ativas buscam promover 
ações para ampliar a permanência do trabalhador no mercado de trabalho, 
diminuir tempo de recolocação de desempregados, aumentar as chances de 

encontrar emprego e fomentar processos de geração de oportunidades de 
trabalho ou renda. 

O Brasil destoa na comparação internacional", disse o assessor especial 
do ministério do Planejamento, Arnaldo Lima. "O nosso mercado de trabalho 
protege mais o trabalhador com carteira assinada", acrescentou o técnico. O 

levantamento feito, no qual o Brasil é quem tem pior colocação, considera mais 
de 30 países, além de um dado médio da OCDE, que aponta 60,5% de gastos 

com políticas passivas e 39,5% com as ativas. 
Para Lima, é preciso caminhar mais para a inclusão produtiva do 

trabalhador, com maior presença de políticas ativas, prolongando a 

permanência no empregador. O técnico apresentou um balanço do PSE, 
mostrando que, desde sua criação, ainda como PPE (Programa de Proteção ao 

Emprego, aprovado em 2015, no governo Dilma), até maio foram celebrados 
164 acordos coletivos e mais 25 estão em análise, beneficiando um total de 
72,9 mil trabalhadores e gerando custo de aproximadamente R$ 200 milhões. 

Em sua visão, o programa tem se mostrado um meio termo interessante 
para o trabalhador, que perde um pouco de sua renda, mas mantém o 

emprego. Pelas regras do PSE, um acordo entre empresas e funcionários 
reduz os salários em 30% para as companhias. A redução efetiva para o 
trabalhador é de 15%, porque metade da redução é compensada pelo Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
O técnico disse que o programa se alinha com o processo de reforma 

nas relações de trabalho no Brasil, cujo projeto está em tramitação no Senado, 
que privilegia o negociado sobre o legislado. "O programa fortalece as relações 
de trabalho e reduz os conflitos entre capital e trabalho", comentou. Ele 

também destacou que o PSE ajuda a poupar recursos do seguro-desemprego, 
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uma das grandes despesas no orçamento do governo federal e que já foi alvo 
de ajustes em 2015. 

Pelos dados do balanço do PSE apresentados por Lima, a maior parte 
dos acordos foram feitos pelos setores fabril (101 acordos), em especial o 
automotivo (36 acordos). As solicitações de adesões são na maior parte 

realizadas em São Paulo, com 116, seguidas de Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro. 

Em uma comparação internacional com 18 países que aplicam políticas 
semelhantes, o programa brasileiro tem uma "taxa de reposição", que é o 
porcentual do salário original, de 85%, perdendo apenas para Hungria, com 

100% de reposição. A duração máxima de 12 meses dos acordos no âmbito do 
programa no Brasil está entre as mais baixas na comparação com outras 

nações. 
Questionado se o programa não estaria atingindo poucos trabalhadores, 

dado o desemprego de 14 milhões de pessoas no Brasil, Lima destacou que o 

instrumento é novo, em um país com pouca tradição de negociações coletivas. 
"O programa não é para reduzir a taxa de desemprego. No mundo também não 

é assim. Esse tipo de programa foi criado na grande depressão e nós não 
tínhamos programa similar. Na OCDE, ficou mais comum a partir da crise de 
2008. Mas lá eles protegem de 1% a 5% do total de trabalhadores", disse, 

lembrando que o programa ajuda a manter trabalhadores especializados e 
ajuda a aumentar produtividade na economia. 

Para o especialista em relações do trabalho Emerson Casali o PSE tem 
problemas que o impedem de garantir centenas de milhares de empregos. Na 
visão dele, há excesso de burocracias envolvendo o programa brasileiro, como 

exigências de certidões negativas, garantia de estabilidade, proibição de hora 
extra, entre outras que desestimulam o empresário a aderir e fechar acordos 

com os trabalhadores. "Se o trabalhador e a empresa concordam, por que tanta 
burocracia?", questionou Casali. 

O analista comenta que o programa também sofreu com o fato de ter 

sido criado em um contexto no qual, na visão dele, a política econômica 
deliberadamente buscava elevar o desemprego para reduzir os salários e, 

consequentemente, a inflação, em especial do setor de serviços. 
"A visão de política econômica era contraditória com a ideia do 

programa", disse. "Por isso, o programa se tornou algo muito específico, para 

poucos setores, e, mesmos estes, têm dificuldade de acessá-lo", disse. 
 

http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=39457920 
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9.  Mercado Imobiliário 

Preços de novos contratos de aluguel de imóveis comerciais caem 9%  

 
27 de Junho de 2017 

Fonte: G1 

 
Já os valores anunciados para venda tiveram queda de 7,5% considerando a 

inflação; dados são de maio e foram divulgados na pesquisa FipeZap. 
 

Os preços médios de anúncio de aluguel e venda de imóveis comerciais 

seguem em queda, segundo pesquisa FipeZap divulgada nesta terça-feira (26). 
Em maio, a queda em 12 meses do valor médio de venda caiu 4,17% - o que, 

considerando a inflação do período, representa uma queda real de 7,5%. Já os 
preços dos alugueis caíram 5,82%, ou 9,09% considerando a inflação. 

No caso dos imóveis à venda, foi o 19º mês seguido de queda dos 

preços anunciados. Já os preços de locação estão em queda desde julho de 
2014, ainda considerando o acumulado em 12 meses. 

Nos 5 primeiros meses de 2017, o preço de locação e venda de imóveis 
comerciais também registraram queda, de 0,24% e 0,48%, respectivamente. 
De abril a maio, o recuo foi de 0,49% nos preços de novos contratos de 

alugueis e de 0,43% nos de venda. 
A pesquisa considera apenas os preços anunciados dos imóveis, e não 

o valor final da negociação. No caso dos aluguéis, os contratos já em 
andamento são geralmente ajustados pelo Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Rentabilidade do aluguel 
Segundo a pesquisa, os investidores de imóveis seguem registrando 

perdas na comparação com a rentabilidade do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI). Nos primeiros cinco meses de 2017, o CDI apresentou 
uma rentabilidade de 13,5%, enquanto os proprietários de imóveis comerciais 

obtiveram um retorno médio de 1,3%. 
O percentual é calculado a partir da combinação entre a renda média 

dos alugueis e a taxa de valorização dos imóveis. 
As cidades mais caras 
Considerando os preços de venda de imóveis comerciais, o Rio de 

Janeiro se destaca como a cidade mais cara. Enquanto o preço médio entre os 
locais pesquisados é de R$ 9.895, no Rio o valor é de R$ 10.937. 

Já os valores para locação são maiores em São Paulo. A capital paulista 
tem valor médio de R$ 45,03 por metro quadrado, enquanto a média de todos 
os locais pesquisados é de R$ 42,02. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/precos-de-novos-contratos-de-aluguel-de-

imoveis-comerciais-caem-9.ghtml 
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Feirão da Casa Própria 2017 movimenta valor 27% maior que do ano 
passado 

 
26 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Feirão da Casa Própria 2017, realizado pela Caixa Econômica 

Federal, movimentou R$ 13,1 bilhões, valor 27,2% superior ao registrado no 
ano passado. O feirão ocorreu em duas rodadas, totalizando 14 cidades, e foi 
encerrado ontem (25). No evento, foram realizados ou encaminhados um total 

de 65.711 negócios, crescimento de 13,8% em relação à edição anterior. 
Organizado em parceria com construtoras, correspondentes imobiliários 

e imobiliárias, o Feirão da Caixa reúne, em um só lugar, milhares de ofertas de 
imóveis e a opção de financiamento. 

O Feirão em São Paulo foi o que respondeu pelo maior número de 

negócios realizados ou encaminhados e movimentou o maior valor, R$ 3,2 
bilhões. Empatados na segunda posição, estão Salvador e Curitiba, que 

movimentaram R$ 1,5 bilhão cada. 
O maior crescimento em relação a 2016 foi registrado em Salvador. O 

montante de R$ 1,5 bilhão movimentado é um valor 204,55% superior ao do 

ano passado. 
A primeira rodada do Feirão da Casa Própria 2017 ocorreu de 26 a 28 de 

maio e foram realizados ou encaminhados 51.436 negócios, movimentando R$ 
10,2 bilhões nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas 
(SP), Belém (PA), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), 

Recife (PE), Salvador (BA), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). Foram 191.071 
visitantes. 

A segunda rodada, de 23 a 25 de junho, movimentou R$ 2,9 bilhões nas 
cidades de Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR). Foram recebidos 
42.975 visitantes e realizados ou encaminhados 14.275 negócios. 

Quem busca o crédito para a casa própria no feirão precisa levar 
documento de identidade e CPF, além de comprovante de renda e de 

residência atualizados. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/feirao-da-casa-

propria-2017-movimenta-valor-27-maior-que-do-ano-passado 
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10.  Curtas 

Índice Nacional de Custo da Construção registra inflação de 1,36% em 

junho 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice Nacional de Custo da Construção–M (INCC-M) registrou taxa 
de inflação de 1,36%, em junho. A variação de preços ficou acima do 0,13% 
registrado em maio. O INCC-M acumula taxas de 2,61% no ano e de 5,12% em 

12 meses. O dado foi divulgado hoje (27) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 
A inflação foi puxada principalmente pelo custo da mão de obra, que 

ficou 2,48% mais cara em junho. Entre os profissionais que ficaram mais caros, 
o destaque são os técnicos (2,65%), seguidos pelos especializados (2,39%) e 
auxiliares (2,35%). Em 12 meses, a mão de obra acumula inflação de 8,13%. 

O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços teve variação de 
preços de apenas 0,02%. Os materiais e equipamentos ficaram 0,08% mais 

baratos, enquanto os serviços ficaram 0,39% mais caros. Os materiais, 
equipamentos e serviços acumulam alta de 1,66% em 12 meses. 
 

Venda direta encolhe no Brasil, mas país ainda é 6º maior mercado 

 

26 de Junho de 2017 
Fonte: Estadão 

 

Apesar de ter encolhido no ano passado, o mercado brasileiro de vendas 
diretas manteve sua posição como o sexto maior do mundo. Esse setor inclui 

as empresas que vendem no modelo “porta a porta”, como Natura e Avon. Em 
2016, o volume de negócios recuou 2,4%, para R$ 40,4 bilhões, segundo a 
Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD). 

Ainda assim, o Brasil se manteve na sexta posição do ranking global de 
vendas diretas, atrás de Japão, Alemanha, Coreia do Sul, China e Estados 

Unidos. O mercado brasileiro representa 5% do segmento mundial e continua 
sendo o mais importante da América Latina, conforme dados da World 
Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). (Dayanne Sousa) 
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11. Feiras 

 
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 

 
05/07/2017 até 08/07/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 

Cidade: Maringá - PR 

 
05/07/2017 até 08/07/2017 – EXPOEVANGÉLICA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 

Cidade: Fortaleza - CE  

 
09/07/2017 até 11/07/2017 – PROFESSSIONAL FAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Expominas BH 

Cidade: Belo Horizonte - MG 
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10/07/2017 até 11/07/2017 – EXPO PIZZARIA ATACADAO 
Setor: Alimentos e Bebidas 

Local: Anhembi 
Cidade: Sao Paulo - SP 

 
11/07/2017 até 16/07/2017 – MEGA ARTESANAL 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 

Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 

 
12/07/2017 até 14/07/2017 – FBV 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Centro de Eventos do BarraShoppingSul 
Cidade: Porto Alegre - RS 

 
12/07/2017 até 15/07/2017 – SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 

Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
14/07/2017 até 23/07/2017 – EXPOBEL 

Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições Rio Apa 
Cidade: Bela Vista  - MS 

 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 

 
Voltar ao índice



 

 

                          
 

 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 

 


