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1. Tributos 

Governo admite aumentar imposto para atingir meta 

 
29 de Junho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O governo federal vai cumprir a meta fiscal fixada para este ano e 2018, 
mesmo que, para isso, tenha que elevar impostos, informou ao Valor uma fonte 
credenciada do Planalto. No elenco de tributos analisados, a equipe econômica 
admite a possibilidade de aumentar a alíquota da Cide sobre a gasolina e os 
demais derivados do petróleo, mas o mais provável é a elevação do PIS e da 
Cofins sobre esses produtos. 

 Ao participar ontem, em São Paulo, de evento promovido pelo Citibank, 
o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que pode haver elevação 
de impostos. "Por enquanto, ainda não há decisão sobre aumento da Cide. 
Gosto de anunciar as coisas quando há uma decisão tomada. Sempre 
dissemos que iríamos aumentar imposto se fosse necessário e repito isso 
agora, de forma mais pertinente", disse o ministro. 

Os técnicos consideram que mudar a meta deste ano, aumentando o 
déficit primário previsto, de R$ 142 bilhões, daria um sinal muito negativo ao 
mercado, principalmente neste momento de agravamento da crise política. 
Elevar o déficit do próximo ano - que é apenas R$ 10 bilhões inferior ao 
projetado para 2017 - seria também uma sinalização de que o governo não 
está efetivamente empenhado em fazer o ajuste fiscal necessário ao equilíbrio 
das contas públicas.  

Essa avaliação foi passada ao relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2018, deputado Marcus Pestana (PSDB-MG),  que quis saber dos 
ministros Henrique Meirelles e Dyogo de Oliveira (Planejamento) se a meta 
fiscal para o próximo ano seria mantida, mesmo com a piora das expectativas 
do mercado para a economia, decorrente da intensificação da crise política.  

Ontem, Meirelles revisou para baixo a estimativa de expansão da 
economia para o último trimestre do ano, em relação ao mesmo período de 
2016. Ele acreditava que o Brasil cresceria 2,7% nos últimos três meses de 
2017, mas agora a expansão deverá ficar um pouco acima de 2%. Para o ano, 
o ministro disse que o crescimento deverá ser inferior a 0,5%, mas ainda acima 
de zero. 
 
http://www.valor.com.br/brasil/5020712/governo-admite-aumentar-imposto-para-
atingir-
meta?origem=G1&utm_source=g1.globo.com&utm_medium=referral&utm_cam
paign=materia 
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2.  Serviços - Bancos 

Com digitalização e fusões, bancos perdem 20 mil profissionais em 2016 

 

28 de Junho de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Em seis meses, sistema fechou 929 agências; pesquisa mostra que 57% das 
transações são pela internet 
 

Se por um lado a tendência pela digitalização no sistema bancário tem 
reduzido os custos por parte das instituições financeiras, por outro, ela acarreta 
em uma acelerada redução de postos de trabalho e de pontos fixos de 
atendimento. 

Dados do Banco Central mostram que em dois anos o setor fechou 
1.208 agências bancárias, 929 apenas no ano passado. 

Quanto ao emprego, uma filtragem do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) feita nos dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho 
indica que no ano passado o setor perdeu mais de 20 mil vagas, número muito 
superior ao visto nos anos anteriores - 2015 teve saldo negativo de 9.886 
vagas; em 2014, menos 5.004 e em 2013, menos 4.329. 

O resultado coincide com uma mudança sensível no comportamento dos 
clientes bancário. De acordo com uma pesquisa feita pela consultoria Deloitte e 
com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 57% das transações 
bancárias em 2016 foram feitas por smartphones, tablets ou computadores. 

No Banco do Brasil, por exemplo, os chamados "escritórios digitais" - 
que atendem virtualmente clientes com maiores movimentações e renda acima 
de R$ 4 mil - a produtividade dos gerentes aumentou entre 20% a 30%. "Um 
gerente que tinha uma média de 400 clientes na carteira no atendimento 
presencial consegue, nesse formato, atender 500, 550", afirma Simão Luiz 
Kovalski, diretor da área de clientes do banco. A diferença, segundo o 
executivo, é que o funcionário conversa com clientes simultaneamente, pelo 
telefone, e-mail e pelo chat disponível no aplicativo. 

Ricardo Humberto Rocha, professor do Insper, explica que o ambiente 
online proporciona menos "distrações" ao profissional. "Já dei aula para grupo 
de funcionários da plataforma online que foi um espetáculo. Eu achava que 
seria ruim porque eles ficam mais distantes e sozinhos no dia-a-dia, mas vi que 
mesmo em grupo eles são mais rápidos, objetivos e conseguem fazer mais 
tarefas ao mesmo tempo, porque foram treinados para isso", afirma. 

Quem sai na vantagem no meio dessa transição, são os profissionais 
que conseguem se adaptar. O professor explica que embora a necessidade de 
adequação não seja algo exclusivo do Brasil, ela fica mais evidente em países 
que não têm a economia tão consolidada. "Quem não tiver mobilidade, 
flexibilidade em adaptação, fica distante do mercado de trabalho, 
principalmente em cenários conturbados. As pessoas precisam ter a mente 
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aberta e se preocuparem com um programa de educação continuada, 
independente de seu perfil de trabalho", explica. 

Por isso, parte dos próprios bancos opta por investir na qualificação e 
especialização de seus profissionais. No Itaú, por exemplo, foram investidos R$ 
22,3 bilhões no treinamento de colaboradores em 2016. Por sua assessoria de 
imprensa, o banco afirmou que sua Escola de Negócios foi "totalmente 
repaginada para incorporar novos temas". Na UniBB, universidade corporativa 
do Banco do Brasil, já existem oito cursos voltados para a transformação 
digital, que oferecem aulas presenciais, vídeo-aulas e treinamentos em serviço. 

Apesar de as contas digitais e transações virtuais já serem uma 
realidade no Brasil, o professor Eduardo Diniz, da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), afirma que, devido às mudanças do cenário econômico brasileiro nos 
últimos anos, ainda não é possível saber o que é realmente resultado dessas 
transformações. 

Diniz explica que não é possível afirmar que exista uma relação direta 
entre digitalização e desemprego de bancários, já que para os atendimentos 
virtuais representarem uma produtividade mais alta, é preciso de um grande 
esforço, porque há também aumento da demanda. "Antigamente quando tinha 
que ir a agência física, a pessoa ia uma vez por semana. Quando atende no 
digital, a pessoa procura mais o banco. Portanto, tem que ter também mais 
gente trabalhando capaz de manter as plataformas funcionando", afirma. 
Mesmo assim, o professor também reconhece que profissionais menos 
qualificados tendem a ser os mais afetados. 

O sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região posiciona-se 
a favor da inclusão da tecnologia no trabalho, mas afirma que "ela não pode 
ficar a serviço apenas dos banqueiros, com o objetivo de reduzir os custos". 
Em nota, a secretária-geral do sindicato, Ivone Silva, afirmou que "é preciso 
transações seguras, com a redução do valor das taxas para população e 
melhores condições de trabalho para a categoria". 

Segundo a Febraban, parte da redução de postos de trabalho pode ser 
explicada por demissões voluntárias, aposentadorias e términos de contrato em 
que não houve a admissão de outros profissionais no lugar os que foram 
desligados. A entidade também afirma que uma das explicações para 
fechamento das agências é o número de fusões e aquisições no setor. A 
Febraban ainda reconhece que a mudança nas preferências do consumidor 
moldam o papel das agências."Isso exige um novo perfil e habilidades dos 
funcionários, que precisam estar preparados para atender as novas 
necessidades e questionamentos trazidos pelos clientes", afirmou em nota. 

Dados do Banco Central mostraram um aumento de 3,45% no número 
de pessoas que usam o sistema bancário em 2016. A explicação, segundo 
analistas, é justamente a ideia de que a digitalização pode promover um 
aumento na produtividade dos funcionários responsáveis por atender os 
correntistas. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,com-digitalizacao-bancos-
demitiram-20-mil-profissionais-em-2016,70001868992 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Cartão de Crédito 

Juro do cartão de crédito cai para o menor patamar em 2 anos, diz BC 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
No segundo mês das novas regras do rotativo, taxa média para pessoas físicas 
recuou para 363% ao ano, o patamar mais baixo desde maio de 2015. 
 

A taxa média de juros do cartão de crédito rotativo para pessoas físicas 
recuou para a menor taxa em dois anos, no patamar de 363,3% ao ano. Os 
dados são de maio, o segundo mês das novas regras da modalidade, informou 
o Banco Central nesta quarta-feira (28). A última vez que os juros ficaram 
abaixo deste patamar foi em maio de 2015, a 355% ao ano. 

Em abril, os juros haviam caído de 490% para 422,5% ao ano. O mês de 
março foi o último antes das mudanças nas regras do cartão de crédito. 

Pela nova regra, que começou a valer em abril, o rotativo só pode ser 
usado até o vencimento da fatura seguinte. Se na data do vencimento o cliente 
não tiver feito o pagamento total do valor da fatura, o restante terá que ser 
parcelado ou quitado. 

A expectativa do governo federal é que as medidas façam com que os 
juros do cartão caiam pela metade do patamar registrado na época em que as 
novas regras entraram em vigor, ou seja, para cerca de 245% ao ano. Mesmo 
com essa queda, a taxa de juros cobrada pelos bancos ainda seria muito 
elevada para padrões internacionais. 

Já os juros anuais do cheque especial para pessoas físicas tiveram leve 
queda em maio, de 328% ao ano para 325%. 

Juro bancário médio continua em queda 
A taxa média de juros das operações de crédito do sistema financeiro 

caiu 1 ponto percentual em maio, ficando em 29,2% ao ano, segundo dados 
divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (28). A taxa média no crédito 
livre diminuiu 2,5 pontos percentuais no mês, alcançando 46,8% ao ano. 

Para pessoas físicas, a taxa média do crédito manteve a trajetória de 
queda, atingindo 36,9% ao ano. No segmento livre, a taxa caiu 4,5 pontos 
percentuais no mês, para 63,8% ao ano. No segmento direcionado, a taxa de 
juros aumentou 0,7 pontos percentuais, atingindo 9,7% ao ano, destacando-se 
a elevação de 0,9 pontos percentuais em financiamentos imobiliários. 

A queda dos juros bancários acontece em momento de recuo da Selic, a 
taxa básica de juros da economia, fixada pelo Banco Central, que influencia a 
chamada "taxa de captação" dos bancos, ou seja, quanto eles pagam pelos 
recursos. 

Em sua última reunião, Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central reduziu a taxa Selic de 11,25% para 10,25% ao ano. Foi o sexto corte 
seguido na taxa. 
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Taxa de inadimplência 
A taxa de inadimplência (pagamentos atrasados há mais de 90 dias) 

atingiu 4% em maio, alta de 0,1 ponto percentual no mês. No crédito às 
famílias, a taxa também avançou 0,1 ponto, para 4,1% e, no segmento 
corporativo, 4%. No crédito livre, a inadimplência aumentou 0,2 ponto 
percentual no mês, alcançando 5,9%. O direcionado, permaneceu estável em 
2,2%. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/juros-do-credito-recuam-em-
maio-diz-bc.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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4.  Bem-Estar do Consumidor 

CMN baixa meta central de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020 

 
29 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
É a primeira vez desde 2005 que governo muda a meta, que terá que ser 
perseguida pelo Banco Central. Medida indica que governo vai buscar inflação 
menor nos próximos anos. 
 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciou nesta quinta-feira (29), 
após reunião em Brasília, que a meta central de inflação será de 4,25% em 
2019 e de 4% em 2020. 

A decisão significa a primeira redução na meta central de inflação desde 
2005. De lá para cá, a meta, que tem que ser perseguida pelo Banco Central, 
permaneceu em 4,5% ao ano - índice considerado alto para padrões 
internacionais. A meta de 4,5% vai vigorar até 2018. 

A redução da meta indica, portanto, que o governo vai perseguir uma 
inflação mais baixa nos próximos anos e cria a expectativa de preços mais 
estáveis no futuro. Isso tende a trazer benefícios imediatos para os 
consumidores e as empresas, na formação dos preços e também nas taxas de 
juros cobradas pelos bancos. 

Entretanto, se a inflação não se comportar conforme o previsto, o Banco 
Central pode ser obrigado a elevar os juros ou deixá-los em um patamar mais 
alto, para cumprir as metas mais baixas. 

Além da meta central, o sistema brasileiro de meta de inflação prevê um 
intervalo de tolerância, para cima e para baixo, que foi mantido pelo CMN nesta 
quinta em 1,5 ponto percentual. 

Com isso, o Banco Central cumprirá a meta se a inflação oscilar entre 
2,75% e 5,75%, em 2019, e entre 2,5% e 5,5%, em 2020. 

Nos últimos cinco anos, o IPCA tem ficado bem distante do centro da 
meta de 4,5% e mais próximo ao teto de 6,5%. Entre 2012 e 2016, a inflação 
variou de 5,84% a 10,67%. 

Definição dos juros básicos 
O Conselho Monetário Nacional é formado pelos ministros da Fazenda, 

Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, além do presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn. Eles definem a meta de inflação e quem deve 
cumpri-la é o BC. 

O principal instrumento usado pelo Banco Central para cumprir a meta 
de inflação é a taxa básica de juros da economia brasileira, a chamada Selic. 

Quando a inflação está alta e foge da meta, o BC sobe a Selic para 
tornar o crédito mais caro e inibir o consumo, o que tende a fazer os preços 
baixarem. Quando a inflação está em linha com as metas de inflação, o BC 
pode reduzir os juros. 
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Apesar de ter efeito benéfico de controlar a inflação, a alta dos juros 
prejudica a economia do país ao encarecer o consumo. 

Nos últimos meses, com a queda da inflação, a Banco Central vem 
reduzindo a Selic. Na sua mais recente reunião, o Comitê de Política Monetária 
(Copom), do BC, cortou a taxa em 1 ponto percentual, para 10,25%. Foi o 
sexto corte seguido. 

A redução da Selic é comemorada pelo comércio e pelo setor produtivo 
pois tende a baratear o crédito e estimular a retomada do consumo num 
momento em que o pais enfrenta crise econômica e alto desemprego. 

Meta e expectativa do mercado 
Em entrevista nesta quinta, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 

justificou a redução apontando que as novas metas estão em linha com as 
expectativas do mercado para a inflação nos próximos anos. 

Instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central na semana passada 
estimaram que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a 
inflação oficial do país, ficará em 3,48% neste ano, em 4,3% em 2018 e em 
4,25% em 2019 e 2020. 

"Temos uma convergência natural da formação de preços para esses 
patamares. A indexação é uma das razões que justificam essa convergência 
gradual. A montagem é ótima pois assegura convergência da inflação, 
crescimento potencial e assegurando a manutenção do poder de compra da 
população", disse Meirelles. 

O presidente do BC, Ilan Goldfajn, afirmou que a fixação de uma meta 
de inflação menor para 2019 e 2020 vai levar a juros mais longos, no mercado 
futuro, menores desde que as metas sejam criveis. 

"Temos observado que as expectativas estejam ancoradas nas metas. A 
expectativa para 2019 já está em 4,25% e isso provavelmente vai levar a taxa 
de juros longa menor", acrescentou. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/cmn-baixa-meta-central-de-inflacao-para-
425-em-2019-e-4-em-2020.ghtml 
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5. Comércio Eletrônico 

Forrester divulga novos dados sobre e-commerce no Brasil 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

O declínio econômico no Brasil gerou impactos graves no setor de varejo, mas 
o eCommerce continuou crescendo. Para entender o cenário do comércio eletrônico 
no Brasil, em 2016 a Forrester entrevistou varejistas brasileiros em parceria com o E-
Commerce Brasil. Confira alguns resultados da pesquisa: 

Varejistas estão sentindo dificuldade em operar no meio da recessão 
econômica brasileira.  

Cerca de 60% dos varejistas online disseram ter percebido uma desaceleração 
do consumo que pode se tornar uma barreira significativa para o crescimento de suas 
lojas virtuais nos próximos 12 meses. Além disso, mais da metade citaram limitações 
operacionais relacionadas às mudanças regulatórias constantes como um obstáculo. 

Varejistas online estão aumentando seus orçamentos em tecnologia.  
Apesar da pressão para reduzir custos durante os tempos de turbulência 

econômica, 64% dos varejistas brasileiros pesquisados estão aumentando seus 
investimentos em tecnologia para ajudá-los a passar pela “tempestade”. 

Prioridades de investimento incluem marketing, mobile – e incomparavelmente 
– marketplaces.  

Este ano os varejistas estão focando em marketing e mobile, assim como 
acontece nos Estados Unidos e em outros mercados globais. Ao contrário de muitos 
outros mercados, no entanto, os profissionais de comércio digital brasileiro estão 
priorizando os marketplaces. Por que? Por que os marketplaces são uma forma 
relativamente simples para vender direto para o consumidor online. E varejistas como 
Magazine Luiza e Walmart estão priorizando o lançamento de seus marketplaces em 
seus próprios sites como uma fonte de novas receitas. 

Mobile é uma área de grande foco. 
 Varejistas registraram uma média de 20% em receita online originadas de 

compras realizadas por consumidores diretamente de seus smartphones. Em 
resposta, 56% dos varejistas estão aumentando seus investimentos em mobile. Mas 
os varejistas brasileiros ainda têm muito trabalho pela frente: 50% deles sequer estão 
em estágios iniciais de desenvolverem uma estratégia – ou não têm uma estratégia 
focada em mobile. 

Social surge como uma tática de aquisição de clientes.  
Este ano, varejistas no Brasil também relataram que as redes sociais estão 

entre as três principais fontes de aquisição de novos clientes – tomando o espaço das 
estratégias de e-mail marketing. Assim como em muitos mercados globais, é claro, o 
marketing relacionado à search ainda tem muita força no digital. Varejistas “web-only” 
vêem mais sucesso em aquisição de consumidores nas redes sociais e varejistas que 
possuem loja física vêem significativamente mais atração com anúncios offline que 
seus pares pure-players. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/forrester-divulga-novos-dados-sobre-e-
commerce-no-brasil/ 
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6. Mercado Imobiliário 

Índice que corrige o aluguel tem deflação de 0,67% 

 
29 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
A variação acumulada em 2017, até junho, é de -1,95%. Em 12 meses, é de -
0,78%. 
 

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado para reajustar a 
maioria dos contratos imobiliários, teve deflação de 0,67% em junho após 
encerrar maio com variação negativa de 0,93%. Em junho de 2016, a variação 
foi de 1,69%. Os dados são da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

A variação acumulada em 2017, até junho, é de -1,95%. Em 12 meses, é 
de -0,78%. 

O índice passou a registrar deflação desde abril deste ano, quando 
atingiu a menor taxa mensal desde 1989, início da série histórica (-1,1%). 

O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do 
mês anterior e 20 do mês de referência. 

Atacado e varejo 
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede os preços no 

atacado e que responde a 60% no cálculo do IGP-M, passou de -1,56% em 
maio para -1,22% em junho. 

Outro subíndice que também desacelerou foi o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), relativo aos preços no varejo, que responde a 30%, saiu de 
0,29% em maio para -0,08% em junho. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que também é usado 
para calcular o IGP-M, mas com peso menor do que os outros subíndices, 
passou de 0,13% para 1,36%. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/indice-que-corrige-o-aluguel-
tem-deflacao-de-067.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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7.  Logística  

Portal simplifica exportações em portos e rodovias 

 
28 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os exportadores que embarcam cargas por meio marítimo e rodoviário podem 

utilizar, a partir desta quarta-feira (28), o Portal Único do Comércio Exterior, na 
internet, para simplificar e tornar mais ágil o processo. 

O serviço vale, inicialmente, para as exportações sujeitas exclusivamente a 
controle aduaneiro realizadas no Porto de Santos, em São Paulo, que é responsável 
por um terço das exportações marítimas, e nas unidades aduaneiras em Uruguaiana 
(RS) e Foz do Iguaçu (PR), que respondem por mais de 50% do que o Brasil exporta 
por meio rodoviário. A expectativa é de que, até o final do ano, 100% das exportações 
possam ser feitas por meio do portal único. 

A estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) é que ao final da implantação seja possível tornar os processos de exportação 
e importação, em média, 40% mais ágeis, reduzindo os tempos médios das 
exportações brasileiras de 13 para 8 dias e das importações de 17 para 10 dias. 

Outras vantagens com o uso do portal é a redução do preenchimento de 
informações, que podem chegar a 60% em alguns casos. Os exportadores passam a 
contar com a Declaração Única de Exportação (DUE), que substitui os três 
documentos utilizados até então para registro e declaração dos embarques. 

O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, Abrão Neto, disse que o serviço desburocratiza processos, reduz 
custos e amplia a competitividade dos produtos brasileiros. “Um objetivo principal é 
aumentar a competitividade da produção e das exportações brasileiras. Ao se reduzir 
prazos e custos para operar no comércio exterior, o que o portal único faz é aumentar 
a competitividade dos nossos operadores”, disse. 

O secretário citou como exemplo de desburocratização e otimização casos em 
que operações de importação e exportação exigem que o CNPJ da empresa seja 
apresentado até 18 vezes e, a partir do uso do portal, esse dado será solicitado uma 
única vez e depois compartilhado em todos os passos do processo. 

O Portal Único do Comércio Exterior já funcionava atendendo a exportações 
por meio aéreo. O portal foi desenvolvido em conjunto pela Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda. Para usar o serviço o exportador 
deve acessar o endereço eletrônico http://www.portalsiscomex.gov.br/ . 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/portal-simplifica-
exportacoes-em-portos-e-rodovias 
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8.  Curtas 

BC restringe saques em espécie para aperfeiçoar combate à corrupção 

 
28 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Com o objetivo de aprimorar o combate à corrupção, o Banco Central 

(BC) restringiu os saques em espécie. A autoridade monetária reduziu o valor 
mínimo e aumentou o prazo de antecedência para a retirada de grandes 
valores de contas bancárias. 

Uma circular editada hoje (28) determina que os clientes deverão avisar 
o banco com três dias de antecedência caso queiram sacar valores iguais ou 
superiores a R$ 50 mil. Da mesma forma, a instituição financeira deverá 
comunicar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) qualquer 
retirada ou transação em espécie a partir desse montante. As novas regras 
entram em vigor em 180 dias. 

Atualmente, o cliente deve entrar em contato com o banco com um dia 
de antecedência para retirar valores iguais ou superiores a R$ 100 mil. O 
mesmo ocorre no repasse de informações ao Coaf, que hoje só precisam ser 
comunicadas em transações a partir desse valor. 

Em comunicado, o BC informou que as mudanças haviam sido 
recomendadas em 2016 pelos órgãos que fazem parte da Estratégia Nacional 
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Essas ações buscam 
aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações com recursos em 
espécie. 

Sebrae destina R$ 350 mi para empreendedorismo inovador e sustentável 
em 2017 

28 de Junho de 2017 
Fonte: Estado de Minas  

 
O Sebrae destinou este ano R$ 350 milhões em ações e projetos 

destinados às micro e pequenas empresas que queiram se engajar no 
empreendedorismo tecnológico, inovador e sustentável. 

Todos os anos, o Sebrae deve aplicar, no mínimo, 20% de seu 
orçamento global nessa área. Mas, nos últimos três anos, a média tem sido de 
35%, segundo a entidade. 

Os recursos poderão chegar aos pequenos negócios por meio de 
projetos desenvolvidos pelo Sebrae e seus parceiros em diversas áreas, de 
consultorias a subsídios. De acordo com o Sebrae, essa parceria pode, por 
exemplo, identificar os gargalos das empresas e apontar soluções. A meta do 
Sebrae em 2017 é atender 150 mil micro e pequenos empresários. 

A estratégia é criar um ambiente de negócios no qual os investidores 
não tenham medo de investir nos pequenos negócios. 
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9. 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



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


