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1. Comércio e Serviços 

Comércio e serviços são líderes em pedidos de recuperação 

 
05 de Julho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Sob a ótica de solvência das empresas, comércio é a atividade mais 
afetada pela crise econômica e já tem o maior peso entre os setores que mais 
fazem requerimento de recuperação judicial. De janeiro a maio deste ano, das 
574 solicitações de recuperação judicial verificadas pela Serasa Experian em 
todo o país, comércio e serviços respondem por 38% dos pedidos, indústria, 
por 21,5%, e setor primário, por 2,5%. 

"Nesses últimos três anos [de 2015 a 2017], os pedidos de recuperação 
judicial do comércio crescem porque a crise bateu forte no consumo, com 
impacto brutal no varejo. Em 2016, o peso do comércio nesse indicador era de 
33% e em 2015, de 31%", diz Luiz Rabi, economista da Serasa. 

Rabi observa que historicamente o setor de serviços sempre teve o pior 
desempenho nesse índice de solvência, que é um instrumento usado pela 
empresa para reestruturar seus passivos sem interromper suas atividades. Os 
cinco pontos percentuais de aumento da participação do comércio nos pedidos 
de recuperação judicial na passagem de 2016 para 2017, diz ele, "não são 
pouca coisa" e refletem o cenário de desemprego no país. 

"A INFLAÇÃO pode até ajudar, mas o desemprego é crucial para o 
varejo. INFLAÇÃO corrói a renda, o desemprego destrói", afirma Rabi, 
acrescentando que não vê perspectivas de melhora até o fim deste ano. "Se o 
volume de vendas do varejo fechar ao ano com crescimento zero em termos 
reais será boa notícia, não dá para esperar muita coisa além disso." 

Na outra ponta, conforme levantamento da Boa Vista Serviço Central de 
Proteção ao Crédito (Boa Vista/SCPC), a indústria lidera uma queda de 
pedidos de falência e recuperação judicial na comparação com outros setores. 
De janeiro a maio deste ano, o setor industrial registrou 163 pedidos de 
recuperação judicial contra 218 no mesmo período de 2016, uma queda de 
25%. 

"A indústria vive um momento melhor que comércio e serviços. Depois 
de muita piora, é o setor que se recupera mais rapidamente, muito ajudado 
pelas exportações e pelo aspecto cambial", avalia Flávio Calife, economista da 
Boa Vista/SCPC. 

O advogado especializado em falência e recuperação judicial Júlio 
Mandel, da Mandel Advocacia, argumenta que, no geral, os dados de solvência 
atuais são muito ruins. "O número de consulta que temos de empresas ainda é 
enorme. A economia está muito parada, o que inviabiliza até a concretização de 
uma recuperação judicial. O sujeito pede recuperação para reestruturar seus 
passivos e continuar no mercado depois de um investimento mal feito ou um 
descasamento de caixa. Mas o problema agora é pior: as empresas estão com 
problema de faturamento já há algum tempo, falta de crédito, questões 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  4 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

externas que não se resolvem com medidas de solvência. Como ele vai se 
recuperar num contexto assim?", questiona Mendel. 

No primeiro semestre, os pedidos de falência caíram 12,4%, na 
comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Boa Vista 
SCPC. Já os pedidos de recuperação judicial recuaram 26,3%. As falências 
decretadas caíram 8,2% e as recuperações deferidas recuaram 24%. As 
pequenas empresas lideram tanto os pedidos de falência (86%), quanto os de 
recuperação judicial (90%). 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=39685952 
 

 
Voltar ao índice 
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2. Crédito e Financiamento 

Para reduzir juros de financiamentos, governo vai mudar lei de sigilo 
bancário 

 
05 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Projeto vai deixar claro que bancos podem repassar informações de crédito de 
seus clientes para gestoras de bancos de dados sem estarem violando o sigilo 
bancário 
 

Para tentar reduzir o custo de crédito no País, o governo prepara projeto 
de lei para alterar a lei de sigilo bancário. A proposta é deixar claro que, ao 
fornecerem dados financeiros e de crédito de seus correntistas para gestores 
de bancos de dados (como Serasa ou Boa Vista SCPC), os bancos não 
estarão quebrando o sigilo. Segundo apurou o “Estadão/Broadcast”, a minuta 
do projeto já está pronta. 

Com essa medida, o governo espera destravar o Cadastro Positivo – o 
histórico de bom pagador que auxilia os consumidores (pessoas físicas e 
empresas) a conseguirem taxas de juros mais baixas na hora de negociar um 
empréstimo ou comprar um produto parcelado. A ideia é que pessoas que 
sempre pagaram em dia seus empréstimos são um risco menor para quem 
empresta o dinheiro. Portanto, teriam direito a um juro menor. 

Criado em 2011, o Cadastro Positivo, porém, não funcionou na prática. E 
parte desse fracasso é explicada pelo fato de os bancos terem resistência a 
abrir os dados de crédito de seus clientes, pelo temor de estarem infringindo o 
sigilo bancário. E é isso que o governo quer reverter. 

Segundo fontes, o Brasil tem hoje cerca de 5,5 milhões de consumidores 
inscritos no Cadastro Positivo, mas o potencial é de 150 milhões (pessoas 
físicas e empresas). Com as mudanças, o governo quer chegar perto desse 
patamar. 

Órgãos de defesa do consumidor, porém, questionam a medida. Dizem 
que não há garantia de que haverá queda de juros e dizem também temer a 
falta de transparência em relação ao funcionamento do mecanismo e ao uso 
dos dados. 

O repasse de dados sobre o histórico de crédito para o Cadastro 
Positivo será o sétimo item de uma lista de ações que não constituem violação 
do sigilo bancário. A lei em vigor já prevê que não viola o sigilo, por exemplo, 
troca de informações entre bancos para fins cadastrais e comunicação às 
autoridades competentes de ilícitos penais sobre operações com recursos de 
prática criminosa. 

A mudança na lei do sigilo vai abrir também o caminho para a edição de 
uma medida provisória (MP) que permitirá o fim da necessidade de autorização 
prévia do consumidor para entrar no Cadastro Positivo. Hoje, o consumidor 
precisa autorizar a inclusão do seu nome nos bancos de dados. Com a MP, o 
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modelo se inverte: todos farão parte do cadastro, com a possibilidade de 
solicitar a exclusão. 

Além disso, a área econômica quer incluir outros dois pontos na MP: o 
fornecimento de dados de pagamentos de serviços públicos (água, luz e 
telefone) e o fim da chamada responsabilidade solidária: se houver mal uso dos 
dados cedidos pelos bancos, apenas a instituição que solicitou os dados 
poderá ser punida. 

Procurada, a assessoria de imprensa do Banco Central informou apenas 
que o Cadastro Positivo está na Agenda BC+, que segundo o banco, é 
atualizada constantemente. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-reduzir-juros-de-
financiamentos-governo-vai-mudar-lei-de-sigilo-bancario,70001877166 
 

 
Voltar ao índice  

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-reduzir-juros-de-financiamentos-governo-vai-mudar-lei-de-sigilo-bancario,70001877166
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-reduzir-juros-de-financiamentos-governo-vai-mudar-lei-de-sigilo-bancario,70001877166
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3. Tributos 

Brasileiros já pagaram R$ 1,1 trilhão em impostos em 2017 

 
05 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
No ano passado, o mesmo montante foi registrado em 22 de julho. 
 

O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou R$ 1,1 
trilhão na noite de segunda-feira (3), segundo o “Impostômetro” da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP). No ano passado, o mesmo montante foi 
registrado em 22 de julho, o que revela crescimento da arrecadação tributária. 

A marca de R$ 1,1 trilhão equivale ao montante pago em impostos, 
taxas e contribuições no país desde o primeiro dia do ano. O dinheiro é 
destinado à União, aos estados e aos municípios. 

“Mesmo com o país sofrendo os efeitos da recessão, a população 
brasileira continua sendo uma das que mais paga impostos em todo o mundo. 
Esperamos que as dificuldades do governo sejam resolvidas pelo lado dos 
gastos e não com qualquer tipo de aumento de tributos”, diz Alencar Burti, 
presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp). 

O painel eletrônico que calcula a arrecadação em tempo real está 
instalado na sede da associação, na Rua Boa Vista, região central da capital 
paulista. 

O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser 
acompanhado pela internet, na página do Impostômetro 
(www.impostometro.com.br). Na ferramenta, criada em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), é possível acompanhar quanto o 
país, os estados e os municípios estão arrecadando em impostos e também 
saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/brasileiros-ja-pagaram-r-11-
trilhao-em-impostos-em-2017.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Comércio 

Comissão da Câmara aprova PL que obriga divulgar em site todos os produtos 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou, na 
última quarta-feira (28), proposta que obriga estabelecimentos comerciais que 
realizem venda direta ao consumidor e possuam página na internet a divulgarem, 
nesse espaço, uma relação de todos os produtos disponíveis para a venda, além de 
informações atualizadas sobre marca, quantidade, unidade de medida (litros, quilos, 
etc) e preço. 

O Projeto de Lei 683/11 é de autoria do deputado Weliton Prado (PT-MG), mas 
o texto aprovado foi o substitutivo do relator José Carlos Araújo (PR-BA). 

De acordo com a versão final, as listas publicadas na internet deverão estar na 
página oficial do estabelecimento e apresentar, em linguagem clara e compreensiva, 
informações e tomadas de preço. As obrigações, porém, não valem para micro e 
pequenas empresas. 

“Muitas vezes o consumidor percorre várias unidades de um mesmo comércio 
varejista sem saber exatamente em qual deles é vendido o produto anunciado em 
páginas na internet”, afirmou Prado na justificativa de seu projeto. “O Código de 
Defesa dos Direitos do Consumidor garante o direito à informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, além da adequada e eficaz prestação 
dos serviços públicos em geral.” 

Ao propor o novo texto, o relator optou por substituir as punições previstas 
originalmente para os infratores pelas já definidas no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/90). “Isso permite que a autoridade fiscalizadora, a instrução 
processual, e as penas possam ser ajustadas de modo mais eficaz”, avaliou o relator. 

Araújo tomou como base para o substitutivo o texto anteriormente aprovado na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, que já 
havia retirado do projeto a regra que obrigava todos os estabelecimentos comerciais 
de venda direta ao consumidor a manter páginas próprias na internet para divulgação 
de todos os bens e seus preços. “Claramente há um alto custo de criação, alimentação 
e manutenção desses sítios, para que o consumidor possa ter acesso facilitado e 
remoto a essas informações”, argumentou o relator na Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, deputado Ângelo Agnolin (PDT-TO). 

Agnolin também retirou do texto a regra que estabelecia o tempo máximo de 15 
minutos de espera para o cliente do comércio varejista pagar suas compras. O projeto 
ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/camara-divulgacao-site-produtos/ 
 

 
Voltar ao índice 
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5.  Comércio - Varejo 

Vendas do varejo tem 1ª alta em 2 anos ao crescer 0,9% em maio, revela 
Mastercard 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Istoé 
 

As vendas do varejo brasileiro cresceram 0,9% em maio na comparação 
com o mesmo mês de 2016, segundo o indicador da operadora de cartões 
Mastercard. Já as vendas nos últimos três meses encolheram 0,4% 
comparadas ao mesmo período do ano passado, registrando, segundo a 
empresa, um resultado ligeiramente melhor do que o trimestre anterior, quando 
declinaram 2%. 

As vendas pela internet continuaram a ser destaque no indicador, com 
crescimento de 20,7% em relação a maio de 2016. Setores como 
supermercados, móveis e eletrodomésticos e vestuário também apresentaram 
desempenho superior às vendas totais do varejo, informou a Mastercard. 

Na avaliação da empresa, o Dia das Mães, segunda data comercial mais 
importante do varejo brasileiro, ajudou a aumentar as vendas em maio. Na 
semana anterior à comemoração, houve crescimento de 8,2% sobre o período 
equivalente do ano passado. 

Por regiões, o Sudeste, que representou 60% das vendas totais no mês, 
foi o único que teve desempenho acima da média, de 1,8%. A região Sul 
também apresentou crescimento, de 0,6%. Norte, Centro-Oeste e Nordeste, 
por outro lado, tiveram redução nas vendas, de 2,3%, 1,6% e 0,4%, 
respectivamente. 

O diretor de Pesquisa Econômica da Mastercard Advisors, Kamalesh 
Rao, afirmou que o ambiente econômico segue desafiador, com a perspectiva 
de alta do desemprego e, consequentemente, de deterioração da massa 
salarial. “Mesmo assim, a confiança do consumidor continuou crescendo em 
maio em relação ao mês anterior. Nesse contexto, há uma possibilidade de 
melhora gradativa no comércio varejista do País nos próximos meses”, avaliou. 

O indicador da Mastercard, chamado SpendingPulse, informa sobre 
gastos no varejo nacional e o desempenho do consumo. O dado é baseado 
nas atividades de vendas na rede de pagamentos Mastercard, juntamente com 
as estimativas para todas as outras formas de pagamento, incluindo dinheiro e 
cheque. 

O levantamento, segundo a empresa, não reflete ou se relaciona com o 
desempenho operacional e financeiro da MasterCard. 
 
http://istoe.com.br/vendas-do-varejo-tem-1a-alta-em-2-anos-ao-crescer-09-em-
maio-revela-mastercard/ 

 
Voltar ao índice 
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6.  Serviços – Turismo 

 
Comissão aprova liberação de recursos para PF retomar emissão de 
passaportes 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O projeto de lei que libera R$ 102,3 milhões para que a Polícia Federal 
possa retomar a emissão de passaportes foi aprovado, há pouco, pela 
Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso. A matéria precisa ainda 
ser aprovada pelo plenário do Congresso, o que deverá ocorrer ainda nesta 
semana. A emissão de passaportes está suspensa desde terça-feira (27) da 
semana passada por falta de recursos para a produção dos documentos. 

O projeto, que libera recursos da União em favor do Ministério da Justiça 
e Cidadania, reforça o orçamento da Polícia Federal para garantir as emissões 
de passaporte até o final deste ano. Os recursos serão destinados pelo 
Tesouro Nacional e virão de cortes, no mesmo valor, de verbas destinada à 
participação do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), sob 
supervisão do Ministério do Planejamento. 

“Mais de 100 mil pessoas nos últimos dias deixaram de receber 
passaportes”, disse o relator do projeto, deputado Delegado Francischini (SD-
PR). A previsão orçamentária deste ano para a confecção de passaportes era 
de R$ 145 milhões, valor integralmente empenhado até junho. Cada pessoa 
paga atualmente uma taxa de R$ 257,25 para obter um passaporte comum (cor 
azul). 

"Em torno de 8 mil a 9 mil passaportes/dia deixaram de ser emitidos 
desde terça-feira [27], prejudicando milhares de pessoas", afirmou Francischini. 

O deputado apresentou emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) proibindo contingenciamento do governo à arrecadação das taxas de 
emissão de passaportes. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/comissao-aprova-
liberacao-de-recursos-para-pf-retomar-emissao-de-passaportes 
 

 
Voltar ao índice  
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7.  Comércio Eletrônico 

E-commerce cresce na contratação de freelancers 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce News 
 

O e-commerce no Brasil está em constante crescimento. De acordo com 
a Pesquisa Conjuntural do Comércio Eletrônico FecomercioSP/Ebit, o setor 
deve crescer 15% em 2017, enquanto cresceu 8% em 2016. E não é só no nas 
vendas que o comércio eletrônico irá subir: segundo levantamento da Workana, 
plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a América Latina, o 
setor vem crescendo e estará no topo dos contratantes de freelancers até o 
final do ano. 

A plataforma tem cerca de 40% de empresas contratantes no ramo de e-
commerce, e a categoria segue crescendo: comparando o primeiro trimestre de 
2017 com o mesmo período do ano passado o crescimento é de 175%. Mas 
qual a relação entre o crescimento do setor e a contratação de freelancers? 
Guillermo Bracciaforte, COO e cofundador da Workana, explica. “Vemos que 
muitas empresas, pequenas e médias, que antes não podiam ter presença 
online, agora podem criar as suas lojas online graças à contratação destes 
profissionais e assim começar a desenvolver este novo canal”, diz Guillermo. 

Ainda de acordo com a Workana, 50% destas empresas fazem pelo 
menos algum tipo de marketing online, área que conta com 21% dos 
profissionais da plataforma e que mais cresceu em 2016. Além disso, os 
profissionais freelancers podem oferecer serviços pontuais para empresas que 
buscam modernização e melhorias, como desenvolvimento de sistemas para 
automatização de processos, criação de planilhas planejadas e otimizadas, 
desenvolvimento de sites e aplicativos e serviços de tecnologia em geral. 

Para Guillermo, a vantagem na contratação de freelancers é poder 
contar com profissionais de diversas áreas. “Os freelancers estão sempre se 
atualizando para crescer, é um mercado bem competitivo. Isso traz diversidade 
para as empresas, pois é como se o empresário tivesse vários parceiros, e 
todos eles estivessem a par dos avanços do mercado em suas áreas de 
atuação, ajudando a orientar sobre as mudanças e agir perante a elas, não 
apenas reagir”, analisa Guillermo. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/e-commerce-
cresce-na-contratacao-de-freelancers 
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8. Emprego 

Mercado de trabalho para jovens reaquece e cria 73 mil vagas em maio 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O mercado de trabalho para os jovens está reaquecendo e novas 
oportunidades de emprego estão surgindo, segundo o Ministério do Trabalho. De 
acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de 
1,24 milhão de contratações em maio, 611,42 mil foram de trabalhadores com até 29 
anos. Como resultado, a diferença entre admissões e desligamentos gerou um saldo 
positivo de 73,29 mil novas vagas somente para essa faixa etária. 

Segundo o Ministério do Trabalho, esta não foi a primeira vez que a criação de 
empregos para trabalhadores jovens teve um desempenho positivo no Caged. De 
janeiro a maio, o grupo de trabalhadores de até 24 anos teve saldo positivo de 320,55 
mil vagas formais de trabalho. O saldo entre admitidos e demitidos de todas as faixas 
etárias nesses cinco meses chegou a 25,23 mil vagas, ou seja, 12 vezes menor. 

No acumulado dos últimos 12 meses, quando o saldo geral foi negativo em 
887,62 mil vagas, a criação de vagas para os mesmos trabalhadores de até 24 anos 
apresentou saldo positivo de 545, 91 mil vagas. 

“Embora as faixas etárias mais elevadas ainda não tenham apresentado saldos 
positivos de emprego, a forte presença dos jovens na geração de empregos formais 
deve ser comemorada, considerando as dificuldades que esse grupo enfrenta no 
mercado de trabalho”, informou o ministério, em nota, citando dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que aponta que, no 1º trimestre de 2017, a taxa de 
desocupação dos trabalhadores entre 18-24 anos foi 28,8%, o dobro da média 
nacional (13,7%). 

Atividade econômica 
Dos oito setores de atividade econômica, seis deles concentram os maiores 

saldos positivos de emprego para jovens dos 18 aos 24 anos, segundo o ministério. 
Só o setor de serviços, em maio, abriu 21,8 mil vagas formais para esses 
trabalhadores. Na indústria da transformação, foram 12,6 mil, e no comércio, 11,8 mil 
postos. 

Também tiveram desempenho positivo para esta faixa etária, a construção civil, 
com saldo de mil postos; os serviços de utilidade pública, com cerca de 400; e a 
extrativa mineral, com 165 vagas a mais. 

O estado que mais empregou jovens em maio foi São Paulo, com a criação de 
26.861 vagas formais para trabalhadores com até 29 anos. A maioria, 20.123, tinha 
entre 18 e 24 anos. Em segundo lugar ficou Minas Gerais, com um saldo positivo de 
14.581, sendo 10.140 para a faixa de 18 a 24. E o terceiro foi o Paraná, com saldo de 
6.150. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/mercado-de-trabalho-para-
jovens-reaquece-e-cria-73-mil-vagas-em-maio 
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9.  Mercado Imobiliário 

Preço de imóveis cai pelo 4º mês seguido, aponta FipeZap 

 
05 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Valor nominal médio do metro quadrado, acumula queda de 0,23% no 1º semestre. 
 

O preço ado metro quadrado para venda dos imóveis residenciais em 20 
cidades brasileiras caiu 0,15% em junho ante maio, segundo o Índice FipeZap. Trata-
se da 4ª queda mensal seguida no preço nominal anunciado. 

Nos 6 primeiros meses de 2017, o preço médio do metro quadrado acumula 
queda de 0,23%. 

No acumulado do ano, o preço dos imóveis subiram 0,31%. A variação, 
entretanto, ficou abaixo da inflação para o período (3,08%, pelo IPCA/IBGE). 

Em junho, o valor médio do metro quadrado nas 20 cidades monitoradas foi de 
R$ 7.668, ante R$ 7.682 em maio. 

Valores por cidades 
Rio de Janeiro se manteve como a cidade com os imóveis mais caros do país, 

com o m2 a R$ 10.082, seguida por São Paulo (R$ 8.680) e Distrito Federal (R$ 
8.385). Já as cidades com o valor médio por metro quadrado mais baixo foram 
Contagem (R$ 3.526), Goiânia (R$ 4.127) e Vila Velha (R$ 4.654, segundo o FipeZap. 

Das 20 cidades pesquisadas, 9 apresentaram recuo nominal nos preços de 
venda nos últimos 12 meses, com destaque para Niterói (-2,51%), Rio de Janeiro (-
2,17%) e Distrito federal (-1,92%). Já entre as cidades que registraram aumento nos 
preços, apenas em Belo Horizonte (6,65%) e em Florianópolis (3,16%) os aumentos 
superaram a inflação esperada para o período (3,08%). Com isso, o preço médio de 
venda acumula queda real de 2,69% nos últimos 12 meses. 

O Índice FipeZap, desenvolvido em conjunto pela Fipe e pelo portal ZAP, 
acompanha o preço médio do m² de apartamentos prontos em 20 cidades brasileiras, 
com base em anúncios da Internet. 

Inflação em queda 
Analistas das instituições financeiras voltaram a reduzir nesta semana suas 

estimativas de inflação para os anos de 2017 e de 2018. Para o comportamento do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2017 – a "inflação oficial" 
do país –, o mercado baixou sua previsão de 3,48% para 3,46%. Foi a quinta queda 
seguida do indicador. 

Com isso, manteve-se a expectativa de que a inflação deste ano ficará abaixo 
da meta central para o ano, que é de 4,5%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e deve ser perseguida pelo Banco Central, que, para 
alcançá-la, eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic). 

Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação caiu de 4,30% 
para 4,25% na quarta redução consecutiva. O índice segue abaixo da meta central 
(que também é de 4,5%) e do teto de 6% fixado para o período. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/preco-de-imoveis-cai-pelo-4-mes-seguido-
aponta-fipezap.ghtml 
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10.  Curtas 

Fator de compra de factoring de 04/07 fecha em 4,51% 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias  
 

O fator de compra das operações de factoring (de empresas que compram 
recebíveis originados de vendas mercantis ou de prestação de serviços realizados a 
prazo) encerrou hoje (04/07) em 4,51%, ante mesmo fechamento anterior. 

A variação ficou entre 4,57% e 4,44%, segundo a Associação Nacional de 
Factoring (Anfac). A Anfac utiliza como indicativo do cálculo do fator o Certificado de 
Depósito Bancário (CDB) - título de instituição financeira com taxa de juro prefixada 
por 30 dias e pós-fixada para prazo superior a 90 dias. 
 

Vendas no varejo de material de construção ficam estáveis em junho 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: R7 
 

As vendas no varejo de material de construção ficaram estáveis no mês de 
junho com relação ao mesmo período do ano passado. Já na comparação com maio, 
o volume de vendas no mês caiu 2%. Os dados são da pesquisa mensal da 
Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), que 
entrevistou 530 lojistas entre os dias 26 e 30 de junho. 

"Com estes resultados, as vendas do primeiro semestre de 2017 apresentam 
um pequeno crescimento sobre 2016, de 4%. Nos últimos 12 meses, no entanto, o 
setor ainda tem retração de 5%", explica Cláudio Conz, presidente da Anamaco. 

Segundo o executivo, mesmo que modesta, a reação do setor indica que o 
varejo está se recuperando das quedas sofridas nos últimos dois anos. Segundo a 
Anamaco, o segundo semestre do ano, tradicionalmente, corresponde a 65% das 
vendas do varejo de material de construção e a previsão é que até o final de 2017 o 
setor apresente um crescimento de 5% sobre 2016. 

De acordo com a pesquisa da Anamaco, quatro regiões do País apresentaram 
retração de vendas em junho: Norte e Sul (-10%) e Sudeste e Centro-Oeste (-6%). Já 
o Nordeste apresentou um resultado 2% superior ao mês anterior. 

Para julho, 61% dos lojistas entrevistados esperam que o volume de vendas 
cresça no mês. O mercado, porém, mostra-se sensível à instabilidade política. O 
pessimismo do setor com relação às ações do governo nos próximos 12 meses é de 
43%. 

Apesar disso, 13% dos entrevistados pretendem contratar novos funcionários 
em julho (aumento de 2% com relação a maio) e um terço dos lojistas pretendem fazer 
novos investimentos ainda em 2017. 
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11. Feiras 

 
30/06/2017 até 09/07/2017 – EXPOTCHÊ 
Setor: Multisetores 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
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 
 
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 
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14/07/2017 até 15/07/2017 – PREVENMATOGROSSO 
Setor: Saúde 
Local: Estádio Arena Pantanal 
Cidade: Cuiabá – MT 
 
16/07/2017 até 18/07/2017 – ENFLOR - GARDEN FAIR 
Setor: Agronegócio 
Local: Recinto da Expoflora 
Cidade: Holambra - SP 
 
16/07/2017 até 18/07/2017 – HAIR BRASÍLIA AND BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília - DF 
 
17/07/2017 até 19/07/2017 – SMARTPHONE CONGRESS 
Setor: Multisetores 
Local: Transamerica Expo Center - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo - SP 
 
17/07/2017 até 20/07/2017 – ELETROLAR SHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Azul Play 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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