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1. Crédito e Financiamento 

Cresce número de brasileiros sem acesso a crédito ou compras a prazo 

 
05 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Aumentou de 21% para 25% a parcela dos brasileiros que tentaram 
efetuar compras a prazo ou obter algum tipo de financiamento no último mês 
de maio e não conseguiram, principalmente por estarem com o nome na lista 
de inadimplentes ou por não terem comprovante de renda. 

Os dados são do Indicador de Uso do Crédito e de Propensão ao 
Consumo, divulgados hoje (5) pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). 

O levantamento é feito mensalmente em 12 capitais das cinco regiões 
brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém. Da enquete, 
participam 800 pessoas de todas as classes sociais, de ambos os sexos, com 
idade a partir dos 18 anos. O objetivo é reunir dados sobre a evolução da 
utilização de crédito e consumo em geral pelos consumidores. 

Para 46% dos consultados está difícil a obtenção de crédito. A 
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, disse, em nota, que “crédito 
fácil e desburocratizado pode parecer algo positivo para quem precisa de 
dinheiro imediato, mas por envolver a aplicação de juros elevados pode levar 
este consumidor a uma situação de inadimplência e de desajuste do 
orçamento". 

A pesquisa mostrou que seis em cada dez consumidores brasileiros 
(58%) não recorreram a nenhuma modalidade de crédito. O restante (42%) 
indicou ter utilizado ao menos uma das opções do mercado. As alternativas 
mais apontadas foram os cartões de crédito (35%) e os cartões de loja e 
crediário (16%). O cheque especial foi o recurso empregado por 7% dos 
sondados, 5% indicaram os empréstimos e 4% deles, os financiamentos. 

Entre os que usaram os cartões de crédito, 65% o fizeram com compras 
em supermercados; 52% com remédios e outros produtos de farmácias; 37% 
com roupas, calçados e acessórios; 35% com combustível; e 28% em bares e 
restaurantes. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cresce-numero-de-
brasileiros-sem-acesso-credito-ou-compras-prazo 
 

Voltar ao índice  
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cresce-numero-de-brasileiros-sem-acesso-credito-ou-compras-prazo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cresce-numero-de-brasileiros-sem-acesso-credito-ou-compras-prazo
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2. Tributos 

Reoneração: comissão adia vigência da MP para janeiro e amplia setores 
excluídos 

05 de Julho de 2017 
Fonte: G1 

 
Comissão Mista do Congresso concluiu votação de medida provisória que volta 
a aumentar impostos para empresas de setores beneficiados por desoneração 
desde 2011. 
 

A Comissão Mista do Congresso Nacional que examina a medida 
provisória 774/17 concluiu nesta quarta-feira (5) a votação da proposta. A MP 
reonera a folha de pagamento (ao retirar benefícios fiscais) das empresas de 
cerca de 50 setores da economia. 

O texto aprovado pela comissão prevê o adiamento da vigência do 
aumento de impostos para essas empresas de 1º de julho deste ano – 
conforme previa o texto original da MP – para 1º de janeiro de 2018. 

Agora, a MP terá de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. 
O governo deve tentar nas votações em plenário derrubar o adiamento para 
janeiro e manter o início da vigência para julho deste ano. 

Desde 2011, empresas de vários segmentos da economia eram 
beneficiadas por uma desoneração que reduziu a incidência de impostos sobre 
a folha de pagamento. 

Em março, a fim de aumentar a arrecadação, o governo enviou ao 
Congresso a MP 774/17, que retira o benefício da desoneração (recolhimento 
pelas empresas da contribuição previdenciária sobre os salários pagos e não 
sobre o faturamento). 

Na semana passada, a comissão mista já tinha aprovado o texto-base 
que previa o adiamento da reoneração para janeiro. 

Nesta quarta, aprovou emendas, dentre as quais as que acrescentam 
setores aos que ficarão de fora da reoneração. 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a matéria 
vai trancar a pauta do plenário a partir da semana que vem. 

Para Rodrigo Maia, devido à crise, alguns setores serão obrigados 
demitir para conseguir ajustar as contas. "Tem que entender por que alguns 
setores da economia foram beneficiados ou não", afirmou. 

 
http://g1.globo.com/politica/noticia/reoneracao-comissao-adia-vigencia-da-mp-
para-janeiro-e-amplia-setores-excluidos.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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3.  Comércio – Shopping Center 

Projeto de lei quer obrigar implantação de Procons em shoppings 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Especialistas ponderam que custo de manutenção dos espaços não é viável 
 

Espaços comerciais com mais de cem estabalecimentos, como 
shoppings e feiras, podem ser obrigados a ter um espaço para implantação de 
órgãos de defesa do consumidor como Procons, Defensoria Pública e Juizados 
Especiais. O Projeto de Lei 1.062/15 foi aprovado na Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira. 

Originalmente o projeto previa a cessão gratuita dos espaços, mas o 
substitutivo apresentado pelo deputado Ricardo Izar (PP-SP) ao Projeto de Lei 
1.062/15, do deputado Tenente Lúcio (PSB-MG), no entanto, autoriza a 
cobrança. Izar argumenta que “se obrigasse a disponibilização gratuita, o 
projeto implicaria em sujeição do Poder Executivo ao Legislativo. A execução 
resultaria em custos, para os quais não há nenhuma previsão orçamentária.” 

- A proposta é muito boa, num ambiente de consumo se ter um posto 
avança de órgão de defesa do consumidor, no qual o cidadão possa registrar 
sua queixa, reivindicar seu direito. No entanto, sem que o espaço seja gratuito 
há o risco dessa lei não sair do papel, ainda mais diante da crise financeira em 
que vivem os estados. Já há o custo de implantação, se tiver que pagar o 
espaço dificilmente isso será viável - diz Patrícia Cardoso, coordenadora do 
Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Estado 
do Rio. 

Presidente da Associação Brasileira dos Procons (Procons Brasil), 
Claudia Silvano, também acredita que os estados não terão que como arcar 
com esse custo e aponta um outro caminho para chegar a um número maior de 
consumidores: 

- Acho que a alternativa para alcançarmos um número maior de 
pessoas, de todos os recantos e classes sociais é massificar o uso do 
Consumidor.gov (portal de intermediação de conflitos do Ministério da Justiça). 
Estimular a adesão das ferramentas pelas empresas e pelos cidadãos - 
ressalta Claudia. 

O projeto lei será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania e pelo Plenário. O texto foi rejeitado pela Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço. Sendo assim, a 
matéria perdeu o caráter conclusivo em razão de ter recebido pareceres 
divergentes em duas comissões de mérito: foi rejeitado em um colegiado e 
aprovado em outro. 
 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/projeto-de-lei-quer-
obrigar-implantacao-de-procons-em-shoppings-21551894 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Transporte Aéreo 

Após queda nos dois primeiros meses do ano, movimento volta a crescer 
nos aeroportos 

05 de Julho de 2017 
Fonte: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil  

 
Nove dos dez maiores terminais registraram aumento de passageiros em 
março e oito em abril. O Galeão registrou o maior aumento, 8,43% em abril 
 

A movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros apresentou 
crescimento de 1,46% no mês de abril, na comparação com o mesmo período 
de 2016. Entre os dez maiores terminais brasileiros, o aeroporto do Galeão 
registrou o maior aumento, de 8,43%, conforme registra o relatório mensal da 
Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes – 
Conjuntura do Setor Aéreo – em parceria com a Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Após a retração na movimentação de passageiros (embarques + 
desembarques) nos dois primeiros meses de 2017, os meses de março e abril 
registraram alta consecutiva de 3,85% e 1,46%, respectivamente. No último 
mês, passaram pelos aeroportos 6,9 milhões de passageiros, alcançando uma 
taxa de ocupação das aeronaves de 80,11%. Entretanto, no acumulado do 
primeiro quadrimestre, a variação é negativa (1,77%), em comparação com 
2016. 

Em relação aos dez maiores aeroportos nacionais – Guarulhos, 
Congonhas, Brasília, Galeão, Confins, Viracopos, Santos Dumont, Porto 
Alegre, Recife e Salvador – apenas o terminais da Bahia e da capital federal 
registraram queda na movimentação de passageiros no mês de abril. Brasília 
teve redução de 11,96% e Salvador de 5,29%; o aeroporto do Galeão teve 
crescimento de 8,43%, comparados a abril de 2016. 

COMBUSTÍVEL – Segundo o relatório do mês de maio, a quantidade 
consumida de combustível pelo setor aéreo no ano de 2017 mostra uma maior 
eficiência das linhas aéreas das companhias. O consumo acumulado nos 
quatro primeiros meses registrou o menor volume desde 2011, embora, no 
mesmo período tenha registrado a quarta maior movimentação de passageiros 
na série histórica entre 2010 e 2017. 

O consumo total de combustível teve queda de 3,83% em abril. No caso 
dos voos internacionais, a queda foi de 8,86% e nos domésticos a retração foi 
de 2,38%. Apesar disso, o preço do combustível registrou alta de 31,64% no 
mês de abril na comparação com 2016. Por outro lado, a taxa de câmbio, que 
impacta nos custos das empresas – principalmente no combustível – registrou 
queda de 12,04% em relação ao período analisado. 
 
http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/4928-ap%C3%B3s-queda-nos-
dois-primeiros-meses-do-ano,-movimento-de-passageiros-volta-a-crescer-nos-
aeroportos.html%20%E2%80%93 

Voltar ao índice  
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5.  Bem-Estar do Consumidor 

Índice que mede os preços para a baixa renda tem deflação de 0,45% em 
junho 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Queda de maio para junho foi puxada pela energia elétrica, hortaliças e 
legumes, gasolina e remédios. 
 

O índice que mede a variação de preços para famílias com renda entre 1 
e 2,5 salários mínimos, chamado de Índice de Preços ao Consumidor - Classe 
1 (IPC-C1), apresentou variação de -0,45% em junho, 1,12 ponto percentual 
abaixo da apurada em maio, quando o índice registrou variação de 0,67%, 
segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador 
acumula alta de 1,52%, no ano e, 2,43%, nos últimos 12 meses. 

O índice mede a variação de preços de uma cesta de produtos e 
serviços nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador. 

O IPC-BR, que abrange mais cidades e a faixa de renda de 1 a 33 
salários, teve variação de -0,32%. A taxa do indicador nos últimos 12 meses 
ficou em 3,44%, nível acima do registrado pelo IPC-C1. 

Seis das oito classes de despesa componentes do IPC-C1 apresentaram 
decréscimo em suas taxas de variação: habitação (2,19% para -0,96%), 
alimentação (-0,29% para -0,78%), transportes (0,31% para -0,39%), saúde e 
cuidados pessoais (0,81% para 0,39%), comunicação (0,21% para -0,07%) e 
despesas diversas (0,26% para 0,20%). 

Nesses grupos, os destaques partiram dos itens: tarifa de eletricidade 
residencial (12,53% para -7,05%), hortaliças e legumes (-1,10% para -7,61%), 
gasolina (0,11% para -3,05%), medicamentos em geral (1,18% para -0,06%), 
mensalidade para internet (1,44% para -0,26%) e cartório (3,30% para 2,12%), 
respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos vestuário (0,52% para 0,93%) e educação, 
leitura e recreação (0,15% para 0,21%) apresentaram acréscimo em suas 
taxas de variação, com destaque para calçados (-0,18% para 1,02%) e 
passagem aérea (-7,24% para 13,60%), respectivamente. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/indice-que-mede-os-precos-
para-a-baixa-renda-tem-deflacao-de-045-em-junho.ghtml 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

“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.” 

 

 

6. Emprego 

Mercado de trabalho sinaliza desaceleração no ritmo de recuperação em 
junho 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), da Fundação Getúlio 
Vargas, recuou 2,4 pontos em junho, para 96,9 pontos. Após a segunda queda 
consecutiva, pela primeira vez no ano o indicador de médias móveis trimestrais 
recua (1,2 ponto), sinalizando desaceleração no ritmo de recuperação do 
mercado de trabalho. 

 “O recuo do índice antecedente de emprego mostra que o aumento da 
incerteza na economia está reduzindo as expectativas quanto à contratação 
futura, como pode ser visto na queda do ímpeto de contratação nos próximos 
três meses pela indústria. O elevado nível do índice, no entanto, ainda reflete 
otimismo quanto ao futuro”, afirma Fernando de Holanda Barbosa Filho, 
Economista da FGV/IBRE. 

 O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) caiu 0,7 ponto em junho 
para 96,6 pontos. No ano, o indicador já cedeu 7,0 pontos. 

 “O recuo do ICD ocorre de forma consistente com os recuos recentes 
da taxa de desemprego, indicando que o mercado de trabalho teria passado 
pelo fundo do poço. Obviamente, uma possível perda da governabilidade por 
parte do governo, pode reverter esta tendência”, continua Fernando de 
Holanda Barbosa Filho. 

 Destaques do IAEmp e ICD 
Cinco dos sete componentes do IAEmp variaram negativamente em 

junho. A maior contribuição individual para a queda foi dada pelo indicador que 
retrata o ímpeto de contratações na indústria nos três meses seguintes, com 
variação de -10,3 pontos em relação ao mês anterior. A seguir, o indicador que 
mede as expectativas com a tendência dos negócios do setor de serviços nos 
seis meses seguintes, com queda de 6,8 pontos na margem. 

 As classes de renda que mais contribuíram para a queda do ICD foram 
as duas mais baixas: consumidores com renda familiar até R$ 2.100,00, cujo 
Indicador de Emprego (invertido) variou -3,6 pontos; e a faixa entre R$ 
2.100,00 e R$ 4.800,00, com queda de 2,4 pontos. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015D177945E64096 
 

 
Voltar ao índice  
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7.  Infraestrutura 

Governo deve investir R$ 50 bi em infraestrutura até o fim de 2018, diz 
ministro 

 
05 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Aportes serão feitos por meio do Programa Avançar, que está em elaboração; 
R$ 20 bilhões devem ir para Transportes. 
 

O governo federal pretende investir mais de R$ 50 bilhões em projetos 
de infraestrutura até o fim de 2018, no âmbito do Programa Avançar, que está 
em fase final de elaboração, disse à Reuters nesta quarta-feira o ministro dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella. 

A medida, uma espécie de continuação do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) dos governos petistas, deve ser anunciada formalmente na 
semana que vem e insere-se no esforço do governo de gerar ações para 
movimentar a economia, em meio a uma crise política, agravada por denúncias 
contra o presidente Michel Temer, que têm dificultado o andamento de projetos 
do governo. 

Diferentemente do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI), que 
engloba projetos a serem concedidos, privatizados ou parcerias com o setor 
privado, o Avançar é um programa de obras públicas. 

Segundo Quintella, só o Ministério dos Transportes deve receber 
investimentos de mais de r$ 20 bilhões. 

"O ministério vai receber cerca de 40% dos investimentos do programa", 
disse Quintella em entrevista à Reuters. 

"São investimentos a serem feitos até o final de 2018", acrescentou o 
ministro, após participar de reunião sobre o programa na Casa Civil. 

Dentro da área de transportes, as rodovias receberão a maior fatia dos 
investimentos. Serão cerca de R$ 16 bilhões para a construção, pavimentação 
e manutenção de vias federais. 

Para o setor de ferrovias, a previsão é de investimentos de R$ 1 bilhão. 
"Esse dinheiro será usado para concluir a obra da Norte-Sul e avançar 

na da Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste)", explicou Quintella. 
A Norte-Sul, aliás, está nos planos de concessões do governo e deve ir 

a leilão no começo do ano que vem. A ideia, no entanto, é que o investidor 
receba a linha concluída e tenha de injetar recursos em outras áreas, como 
compra de material rodante e construção de pátios. 

Os portos também devem ser contemplados no programa, disse o 
ministro. A área deverá receber investimentos de 1,79 bilhão, para dragagens e 
outras benfeitorias. Outros R$ 400 milhões deverão ser direcionados a obras 
em hidrovias. 

O programa reserva ainda cerca de R$ 820 milhões para obras em 
aeroportos. 
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O anúncio da injeção de recursos na economia por meio do Avançar 
também acontece em um momento em que o governo Temer procura 
demonstrar certo nível de normalidade em meio às acusações que pesam 
contra o presidente e que tem dificultado o andamento de projetos do governo, 
especialmente no Congresso Nacional. 

Temer é alvo de uma denúncia por corrupção da Procuradoria-Geral da 
República que tramita na Câmara dos Deputados, a quem cabe autorizar o 
Supremo Tribunal Federal (STF) a analisar de aceita ou não a acusação e 
processa o presidente. 

A maior parte da agenda de Temer tem sido dedicada a conversa com 
parlamentares na tentativa de barrar a denúncia da PGR na Câmara e garantir 
a permanência do presidente no cargo. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-deve-investir-r-50-bi-em-
infraestrutura-ate-o-fim-de-2018-diz-ministro.ghtml 
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8. Mercado Imobiliário 

Devolução de imóveis vai ter nova regra 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Representantes de construtoras e consumidores chegaram a uma proposta 
"intermediária 
 

O governo está prestes a fechar uma proposta de regulamentação dos 
distratos - o nome que se dá quando há desistência da compra ou venda do 
imóvel na planta. Pela primeira vez, construtoras, incorporadoras, ministérios 
da área econômica e até mesmo os representantes dos consumidores 
chegaram a um acordo nos principais pontos de uma proposta considerada 
"intermediária". 

No caso de imóveis de até R$ 235 mil, a construtora teria direito a ficar 
com o custo da corretagem mais até 20% do valor já pago pelo comprador, 
desde que o total não ultrapasse 5% do valor do imóvel. Para imóveis acima 
desse valor, a empresa poderia ficar com o custo da corretagem mais até 50% 
das prestações já pagas, desde que o total não ultrapasse 10% do valor do 
imóvel. No caso de imóveis comerciais, o retido pela construtora não poderia 
ultrapassar 12% do valor do imóvel. 

O assunto ainda está sendo debatido no grupo de trabalho - formado por 
representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), da 
(Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), da Secretaria 
Nacional do Consumidor (Senacom), órgão ligado ao Ministério da Justiça, e do 
Ministério do Planejamento. 

O secretário Nacional de Defesa do Consumidor, Arthur Rollo, diz que 
essa proposta está longe do ideal para os compradores, mas também não é o 
que as construtoras pediam. "Essas regras do distrato não são as mais 
favoráveis ao consumidor, mas conseguimos incluir outros pontos para 
balancear a proposta e reforçar o direito à informação a todos os 
consumidores", diz. 

Entre os itens citados pelo secretário estão o direito de arrependimento. 
O consumidor teria como desistir, em até sete dias, de uma compra feita 

em estande de venda. "Muitos compradores adquirem os imóveis no calor da 
emoção, às vezes levados pela empolgação dos corretores e acabam 
desistindo do imóvel logo em seguida, quando leem o contrato com calma", 
afirma. 

Além disso, a regulamentação pode acabar com o prazo de tolerância de 
seis meses depois de encerrado o contrato dado às construtoras para entregar 
os imóveis. O limite passariam a ser os últimos seis meses do contrato, quando 
o comprador já precisará arcar com as despesas da entrega da chave. Se o 
imóvel não for entregue, a indenização será de até 0,5% do valor do imóvel. 
Essa medida só valeria para os contratos que vão ser assinados depois da 
regulamentação. 
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"A proposta precisa dar mais segurança jurídica às empresas e maior 
proteção ao comprador, principalmente o adimplente que quer o imóvel e pode 
ser prejudicado pela atual situação do alto número dos que desistem do imóvel 
na planta", afirma José Carlos Martins, presidente da Cbic. 

Na Justiça. Sem regulamentação, os distratos têm sido fonte de longas 
disputas judiciais entre compradores e construtoras. 

Em 2016, foi assinado um acordo no Rio entre representantes do 
governo federal, do setor imobiliário, dos Procons e da Justiça para deixar mais 
claros os direitos e deveres de consumidores e empresas e evitar que os casos 
cheguem à Justiça. 

O acordo do ano passado não tem força de lei e ainda envolvia outros 
assuntos. Atualmente, há apenas jurisprudências e súmulas que consolidaram 
a avaliação de que é abusiva e ilegal a retenção integral ou a devolução ínfima 
das parcelas pagas pelo comprador pelo imóvel adquirido na planta. Esse 
ponto foi ratificado em 2013 e, decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

PARA ENTENDER 
Na tentativa de resolver o avanço de distratos, o acordo assinado no ano 

passado entre representantes do governo federal, do setor e de órgãos de 
defesa do consumidor tinha duas opções para os casos de desistência da 
compra: 1) multa de 10% sobre o valor do imóvel, desde que não ultrapasse 
90% do valor pago; 2) a construtora também poderia reter o valor do sinal mais 
20% sobre o que foi desembolsado. 

Agora, o governo federal quer apenas uma modalidade para evitar que 
os distratos continuem motivando ações na Justiça. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=39721135 
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9.  Logística – Transporte Ferroviário 

ANTT não cumpriu com obrigações na gestão da Transnordestina, diz 
TCU 

 
05 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Corte de contas deu 120 dias para que a agência apresente um levantamento 
dos desembolsos feitos para a construção da ferrovia. Obras tiveram início há 
dez anos, mas estão paradas. 
 

Em julgamento realizado nesta quarta-feira (5), os ministros do Tribunal 
de Contas da União (TCU) apontaram uma série de inconsistências no contrato 
de concessão da ferrovia Transnordestina e entenderam que a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) não cumpriu com suas obrigações 
na gestão do contrato. 

Em nota, a ANTT informou que "ainda não foi notificada oficialmente 
sobre a decisão e assim que o for, a agência se manifestará diretamente 
àquele órgão". 

Segundo o ministro Walton Alencar, mesmo dez anos após o início das 
obras da Transnordestina, ainda não há uma previsão de custo para obra. 

“Mais de uma década após a ANTT aprovar o início das obras da 
Transnordestina, a ANTT continua a debater-se com a concessionária para 
obter elementos básicos para o início das obras”, disse. 

Após a exposição do ministro, o plenário do TCU determinou que a 
ANTT apresente em 120 dias informações sobre desembolsos feitos para a 
obra e que julgue em última instância dentro da agência os processos que 
apuram os atrasos na obra. 

Durante o voto, Walton Alencar afirmou que o contrato de concessão 
onera excessivamente a União, que é sócia na concessão, e dá grandes 
vantagens aos sócios privados: CSN e Transnordestina Logística. 

O ministro destacou ainda que atualmente a concessionária aponta que 
52% da obra foi concluída, mas que o dado é questionado pela ANTT. 

Segundo o TCU, a previsão inicial era que a obra da Transnordestina 
seria concluída em 2009 e custaria R$ 4,3 bilhões. A previsão atual é que a 
obra, que está parada e não foi concluída, já tenha custado R$ 11 bilhões. 

“Há inconsistências gravíssimas no orçamento, há inconsistência nos 
projetos e ausência de informações”, disse o ministro. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/antt-nao-cumpriu-com-obrigacoes-na-
gestao-da-transnordestina-diz-tcu.ghtml 
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10.  Curtas 

Abrainc: Lançamentos de imóveis sobem 97% em abril na comparação 
anual 

 
05 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
As vendas tiveram queda de 11,2% em abril e as entregas, de 43,8%. 

 
Os lançamentos de imóveis residenciais, comerciais e de loteamentos 

cresceram 96,6% em abril ante o mesmo período do ano passado, para 3.106 
unidades, segundo a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc). 

No mês, houve aumento de 124,4% no volume lançado de unidades de 
médio e alto padrão e alta de 88,6% nos imóveis enquadrados no programa 
Minha Casa, Minha Vida. 

As vendas tiveram queda de 11,2% em abril, para 2.683 unidades, e as 
entregas diminuíram 43,8%, para 4.570 unidades. Os distratos responderam 
por 39,6% das vendas. 

Em 12 meses, os lançamentos avançaram 8%, para 69,5 mil unidades. 
Já as vendas caíram 2%, para 103,7 mil unidades, enquanto as entregas 
aumentaram 3,3%, para 126,1 mil unidades. Os distratos corresponderam a 
50,9% das vendas no período. 

Apesar de superconectados, geração millennial prefere compras físicas 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A geração millennial, como são chamados os jovens nascidos após 
1982, preferem as compras feitas em lojas físicas, ao invés do e-commerce, 
apesar de serem superconectados. Pesquisa feita pelo Banco Neon com 25 mil 
jovens entre 18 e 35 anos identificou que 70% das compras feitas por esse 
público nos primeiros seis meses do ano ocorreu em estabelecimentos 
comerciais. 

Comer e Beber 
Os hábitos financeiros mostrados no levantamento indicaram ainda que 

o prazer de comer e beber vem em primeiro lugar. Com 28% das transações, 
bares e restaurantes lideram a categoria predileta desse público. 
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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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