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1. Crédito e Financiamento 

Presidente do BNDES diz que banco vai fazer 'seis anos em seis meses' 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão  
 
Estratégia é acelerar a liberação de créditos para tentar reanimar a economia, 
reivindicação recorrente de empresários 
 

Depois das críticas do setor empresarial pela dificuldade na liberação de 
financiamentos, o BNDES sinaliza uma virada nessa postura. Segundo o novo 
presidente da instituição, Paulo Rabello de Castro, o lema agora é “fazer seis anos em 
seis meses”. Ele tem pregado internamente uma mudança de atitude, com adoção de 
medidas que, acredita, vão acelerar o processo de concessão de crédito. 

As iniciativas têm focado nos desembolsos a micro, pequenas e médias 
empresas, mas, segundo Rabello, o BNDES não fechou as portas para as grandes 
companhias. 

A nova postura vai ao encontro da percepção do setor empresarial de que é 
preciso reanimar a economia com a ajuda do banco de fomento. No mês passado, o 
presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paul Skaf, disse que o 
banco teria de fazer em seis meses o que faria em seis anos para viabilizar a 
retomada. Ele criticou a queda de 35% nos desembolsos da instituição e pediu 
também que a diretoria do banco desse uma “injeção de ânimo” no corpo técnico para 
que as liberações fossem retomadas. 

Antecessora de Rabello de Castro no cargo, Maria Silvia Bastos Marques – que 
pediu demissão em junho – foi duramente criticada, dentro e fora do governo, por reter 
os recursos do banco e “sentar” na liquidez – o banco tinha, em junho, R$ 150 bilhões 
em caixa para financiamentos. A instituição endureceu os critérios para empréstimos 
principalmente depois dos problemas enfrentados com empresas envolvidas na 
Operação Lava Jato. As críticas dos empresários eram de que, mesmo financiamentos 
já acertados – como para obras de concessões, por exemplo – não eram liberados. 

Rabello de Castro disse que o Brasil está “neurótico” diante de tantas 
investigações e que é preciso destravar o crédito, mas sem perder de vista o rigor nos 
critérios de concessão. Ainda mais agora, com a decisão do Tribunal de Contas da 
União (TCU) de responsabilizar gestores por créditos concedidos. “É o novo 
calendário ‘benedense’, fazer seis anos em seis meses. O corpo técnico já introjetou o 
lema”, disse ao Estadão/Broadcast. 

Ele tem viajado a Brasília e São Paulo periodicamente para encontrar 
parlamentares, governadores e empresários. Reúne todos os pedidos em uma 
caderneta para posterior avaliação. A estratégia de ir ao encontro dos setores também 
faz parte da tentativa de desburocratizar o processo. 

No início de junho, durante sua posse, Rabello ouviu do ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, diretrizes que têm sido tratadas como mandamentos 
dentro do banco. Entre elas estão manter o foco no cliente e não apagar a luz para o 
setor privado. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,medidas-vao-acelerar-o-processo-de-
concessao-de-credito-pelo-bndes,70001879889 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Movimento do comércio cai 1,5% no 1º semestre, diz Serasa 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: G1 

 
Desempenho foi menos negativo do que nos 6 primeiros meses do ano 

passado, quando houve retração de 8,3%. 
 

O movimento dos consumidores nas lojas encerrou o primeiro semestre 

de 2017 com retração de 1,5% frente ao mesmo período do ano passado, de 
acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio divulgado 

nesta quinta-feira (6). 
Leia mais: Salário médio mensal do brasileiro teve queda de 3,2% em 

2015, aponta IBGE 

Segundo economistas da Serasa Experian, a retração é explicada pelo 
elevado desemprego no país e pelos juros ainda altos dos crediários. 

Segmentos 
Segundo a Serasa, a maior retração do consumidor no primeiro 

semestre de 2017 deu-se no segmento de material de construção, que 

registrou queda de 14,4% frente ao primeiro semestre de 2016, diz o indicador. 
A segunda maior queda foi de 12,6%, observada no movimento dos 

consumidores nas lojas móveis, eletroeletrônicos e informática, seguida pela 
retração de 12,4% no segmento de tecidos, vestuário, calçados e acessórios. 
Houve recuo também significativo, de 10,0%, nas lojas de veículos, motos e 

peças. 
Retrações menores ocorreram nos setores de combustíveis e 

lubrificantes (-6,8%) e nos supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas 
(-1,4%), este último segmento tendo um desempenho melhor que os demais 
principalmente por causa da queda da inflação, puxada pela deflação dos 

alimentos. 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/atividade-do-comercio-cai-15-no-1-
semestre-diz-serasa.ghtml 
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Brasil perdeu quase 10 mil lojas no 1º tri, mas ritmo de fechamento caiu 
75% em relação a 2016 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Embora o indicador ainda esteja no vermelho, há expectativa de que feche o 

ano no zero a zero, que na avaliação de economistas, pode ser considerado 
favorável 
 

O comércio brasileiro registrou o fechamento de 9.965 lojas no primeiro 
trimestre. Apesar de negativo, o número mostra forte desaceleração depois de 

um longo período de contração no varejo. Segundo dados apresentados pela 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), o fechamento de lojas nos 
primeiros três meses do ano foi 75% menor em relação ao mesmo período do 

ano passado. Para a entidade, isso indica melhora significativa no setor. 
Embora o indicador ainda esteja no vermelho, há expectativa de que 

feche o ano no zero a zero. O que, na avaliação de economistas, pode ser 
considerado um fato favorável. O economista-sênior da CNC, Fabio Bentes, 
prevê ainda que o comércio deve voltar a registrar abertura líquida de lojas em 

2018.  
O economista disse ainda que há perspectiva de um quadro bem mais 

favorável no segundo semestre de 2017. A CNC estima um crescimento 1,2% 
no varejo no ano de 2017 em relação ao anterior. Até o primeiro quadrimestre, 
há queda de 1,8%, mas a expectativa é de trajetória favorável nos próximos 

meses. 
Apesar do número global ser negativo no quadrimestre, as vendas já 

estão positivas no setores de vestuário e calçados, materiais de construção e 
móveis e eletrodomésticos. A expectativa é que o próximo setor que voltará ao 
azul é de hiper e supermercados - que é o mais importante do varejo brasileiro. 

Esse segmento vem apresentando aumento da concentração e a tendência 
deve continuar, cita a CNC. Outras tendências são o aumento da presença de 

importados no fim do ano e a indicação de que o comércio de rua deve perder 
mais espaço para o comércio eletrônico. 

Emprego e recuperação. A entidade do comércio também traçou um 

cenário mais favorável no emprego no varejo, com estabilidade no ano de 2017 
- que deve terminar com pequeno crescimento de 2 mil postos de trabalho - 

depois do grande fechamento de 175 mil empregos em 2015 e 177 mil vagas 
em 2016. 

O economista-chefe da CNC, Carlos Thadeu de Freitas, também traçou 

um cenário favorável para a recuperação da atividade econômica. "Apesar da 
política, a economia anda", disse o economista, ao destacar que os sinais para 

a atividade em 2018 são favoráveis e o "pior já passou". Independentemente 
da crise, ele avalia que essa recuperação já está contratada. 

Um dos fatores que sustenta essa avaliação é a queda da inflação. O 

economista-chefe da Confederação projeta alta de 3,2% nos preços em 2017 - 
cenário bem mais favorável que se imaginava inicialmente. O quadro, segundo 
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ele, permite ao Banco Central continuar com a queda do juro para até 8% no 
fim do ano e para até 7% em 2018.  

Freitas diz ainda que o crescimento da atividade pode ganhar velocidade 
se a reforma da Previdência entrar no radar dos investidores - o que não 
acontece na atualidade. As condições externas também são favoráveis, com 

liquidez e a posição confortável das contas externas do Brasil. A situação fiscal, 
no entanto, é uma preocupação permanente com o risco de uma trajetória 

insustentável da dívida, o que pressiona os juros da economia. O economista-
chefe previu que o crédito, que é fundamental para o setor, ainda não se 
recuperou e a entidade tem previsão alta nominal de 2% neste ano, mas com 

queda real de pouco 1% no ano. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perdeu-9965-lojas-no-1-tri-
mas-ritmo-de-fechamento-caiu-75-em-relacao-a-2016,70001879428 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio – Atacado 

Faturamento do setor atacadista distribuidor cresce 9,9% em maio 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
O faturamento do setor atacadista distribuidor cresceu 9,9% em maio em 

relação a abril. Na comparação com o mesmo mês de 2016, houve alta 0,84%. 
No acumulado de janeiro a maio, o setor registrou queda de 5,27% ante o 
mesmo período de 2016. Em termos nominais, houve crescimento de 9,43% 

em maio em relação ao mês anterior e de 4,47% em relação maio de 2016. No 
acumulado do ano houve retração de 1,03%, segundo dados da pesquisa 

mensal da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos 
Industrializados (ABAD). 

Segundo a entidade, os resultados estão relacionados à redução da taxa 

básica de juros, à inflação controlada e ao desemprego estável, que ajudam a 
melhorar as expectativas do setor. “O faturamento foi influenciado 

positivamente pelo cenário favorável. A retomada econômica poderia estar 
encaminhada não fosse a persistente turbulência no campo político, que 
influencia diretamente a confiança de consumidores e empresários”, diz a 

ABAD em nota. 
Para o presidente da ABAD, Emerson Luiz Destro, depois de alguns 

meses com resultado negativo o setor começa a acreditar em retomada 
econômica a partir da melhora de alguns indicadores, principalmente o da 
inflação, da taxa de juros e do desemprego. “Infelizmente, contudo, a 

interferência do cenário político é grande na economia real. E as constantes 
reviravoltas inspiram cautela e dificultam as previsões. Senão fosse a 

instabilidade política, haveria grande expectativa em relação ao segundo 
semestre, que é tradicionalmente o melhor período do setor”, disse. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/faturamento-do-setor-
atacadista-distribuidor-cresce-99-em-maio 

 
 

Voltar ao índice 
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4.  Comércio - Supermercados 

Supermercado é o setor do varejo com menor retração no trimestre, diz 

Serasa 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

 
          

De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o 

movimento dos consumidores nas lojas encerrou o primeiro semestre de 2017 
com retração de 1,5% frente ao mesmo período do ano passado. Este 

desempenho da atividade varejista foi menos negativo do que o observado no 
primeiro semestre do ano passado, quando a retração fora de 8,3%. 

Segundo os economistas da Serasa Experian, a retração da atividade 

varejista no primeiro semestre de 2017 é explicada pelo elevado desemprego 
no país e pelos juros ainda altos dos crediários. 

A maior retração do consumidor no primeiro semestre de 2017 deu-se no 
segmento de material de construção, o qual registrou queda de 14,4% frente ao 
primeiro semestre do ano passado. 

A segunda maior queda foi de 12,6%, observada no movimento dos 
consumidores nas lojas móveis, eletroeletrônicos e informática, seguida de 

perto pela retração de 12,4% no segmento de tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios neste primeiro semestre de 2017. 

Houve recuo também significativo, de 10,0%, nas lojas de veículos, 

motos e peças. 
Retrações menores ocorreram nos setores de combustíveis e 

lubrificantes (-6,8%) e nos supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas 
(-1,4%), este último segmento tendo um desempenho melhor que os demais 
principalmente por causa da queda da inflação, puxada pela deflação dos 

alimentos. 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/supermercado-setor-em-junho-
serasa/ 
 

 
Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/supermercado-setor-em-junho-serasa/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/supermercado-setor-em-junho-serasa/
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5.  Serviços – Meios de Pagamento 

Oito em cada dez comerciantes consideram pagamentos omnichannel 

fundamentais 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

Ter uma estratégia de pagamentos omnichannel, ou multicanal, é 
fundamental para criar melhor experiência para o cliente. Isso é o que dizem 
79% dos lojistas globalmente, na “Pesquisa global de percepção dos 

pagamentos 2017: Comerciantes e varejistas”, realizada pela Ovum em 
parceria com a ACI Worldwide. 

O estudo revela que, embora os cartões com chip tenham reduzido os 
custos de prevenção à fraude para a maioria das empresas dos EUA, as 
estratégias dos fraudadores mudam constantemente. Em paralelo, 59% dos 

comerciantes entrevistados planejam aumentar em o investimento em 
pagamentos para melhorar a experiência do cliente. No entanto, mais de três 

quartos dessas organizações consideram os problemas de segurança e 
gerenciamento de fraudes como os maiores obstáculos às suas decisões de 
investimento. 

“À medida em que o comércio se torna cada vez mais digital, a 
tecnologia de pagamento se torna fundamental para melhorar o engajamento 

do cliente e reduzir os custos”, aponta Lynn Holland, vice-presidente da ACI 
Worldwide. “Os cartões com chip continuam a influenciar padrões de fraude no 
varejo. A adoção desse tipo de tecnologia nos EUA reduziu os custos de 

fraudes para os comerciantes e mudou a atividade fraudulenta online”. 
Matthew Heaslip, analista da Ovum, avalia que, embora não exista 

apenas um caminho correto para a modernização de pagamentos, os 
benefícios de investir em métodos alternativos têm crescido – tanto no que se 
refere aos resultados para os comerciantes quanto na melhoria da experiência 

do cliente. 
“Para se manterem competitivos neste mercado em mudança, os 

varejistas devem firmar fortes parcerias com empresas que não só entendem 
seus mercados verticais, mas também possam ajudá-los a melhorar suas 
capacidades de omnichannel e a alcançar novos clientes”, explica. 

Destaques da pesquisa: 
59% dos comerciantes planejam aumentar seus investimentos em meios 

de pagamento durante os próximos 18 a 24 meses, um aumento de 9% em 
comparação a 2015; 

O investimento em pagamentos é alto em todos os setores. 65% das 

empresas de viagem e hospedagem, por exemplo, declaram ter aumentado 
suas aplicações nesse tipo de tecnologia; 

79% dos varejistas acreditam que uma abordagem multicanal seja a 
chave para criar uma experiência perfeita para o cliente; 

84% dos comerciantes dos EUA relatam que a implementação de 

cartões com chip no país baixou os custos de prevenção à fraude; 
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52% dos lojistas globalmente apontam que suas perdas com fraudes de 
cartão não-presente têm crescido, como é caso das fraudes online. Apesar 

disso, 70% declaram estar satisfeitos com suas ferramentas de prevenção a 
esse tipo de ataque; 

Os varejistas esperam, cada vez mais, que o investimento em 

pagamentos melhore a experiência do cliente. No entanto, mais de 75% 
indicam que segurança e compliance são os maiores obstáculos para colocar 

em prática as iniciativas de pagamento 
O estudo reúne informações de empresas de diferentes indústrias de 

países das Américas, Ásia Pacífico (APAC) e Europa, Oriente Médio e África 

(EMEA). Baixe aqui uma cópia do relatório completo. 
Metodologia e Demografia 

Para a “Pesquisa global de percepção dos pagamentos 2017: 
Comerciantes e varejistas”, a ACI e a Ovum criaram um questionário de 23 
questões, analisando os seguintes critérios relacionados a pagamentos: 

aspectos significativos da infraestrutura de pagamentos existentes; previsões 
de gastos; áreas de investimento e percepções de onde os pagamentos se 

encaixam em seus objetivos estratégicos mais amplos. 
A pesquisa foi enviada aos tomadores de decisão de pagamentos em 

todo o mundo em dezembro de 2016 a janeiro de 2017. Em geral, os 

entrevistados totalizaram 1.475 executivos em 15 sub-verticais da indústria em 
25 mercados globais, que resultaram em mais de 144.000 pontos de dados. 

Este artigo centra-se nos resultados da pesquisa para organizações comerciais 
e varejistas. 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/comerciantes-pagamentos-
omnichannel-fundamentais/ 
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Boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco a partir de 10 de julho 

 

06 de Julho de 2017 
Fonte: Estadão  

 

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a nova 
plataforma vai reduzir fraudes na emissão de boletos de condomínios, escolas 

e seguradoras, por exemplo 
 

Um novo sistema para pagamentos de boletos começa a funcionar em 

julho. A partir de agora, qualquer conta, mesmo vencida, poderá ser paga em 
qualquer banco. Além disso, o cálculo de juros e multa do boleto atrasado será 

feito automaticamente, o que reduzirá a necessidade de ir a um guichê de 
caixa e eliminará a possibilidade de erros no cálculo. 

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a nova 

plataforma vai reduzir fraudes na emissão de boletos de condomínios, escolas 
e seguradoras, por exemplo. A federação lembra que quadrilhas enviam 

boletos falsos às casas, que acabam sendo pagos como se fossem 
verdadeiros, gerando prejuízos. Há também casos de sites maliciosos que 
emitem “segundas vias” com informações fraudulentas, além de vírus 

instalados em computadores. 
A implantação da nova plataforma seguirá um cronograma: a partir de 10 

de julho, para boletos acima de R$ 50 mil; 11 de setembro, acima de R$ 2 mil; 
13 de novembro, acima de R$ 200; e em 11 de dezembro, todos os boletos. 
Segundo Tadeu, esse cronograma é necessário para evitar falhas no sistema. 

A Febraban está apresentando o novo sistema para empresas e 
jornalistas em várias cidades. Nesta quinta-feira, 6, foi a vez de Brasília. Na 

apresentação, o diretor adjunto de Operações da Febraban, Walter Tadeu, 
lembrou que a nova plataforma vem sendo desenvolvida desde o ano passado, 
devido ao elevado número de fraudes em boletos. “A nova plataforma vai trazer 

mais segurança”, disse Tadeu. Ele acrescentou que o sistema atual tem mais 
de 20 anos de existência. 

Tadeu explicou que as informações de todos os boletos emitidos pelos 
bancos estarão na nova plataforma única, criada pela federação em parceria 
com a rede bancária. Na hora de pagar o boleto, os dados serão checados na 

plataforma. Se houver divergência de informações, o pagamento não será 
autorizado, e o consumidor só poderá pagar o boleto no banco que emitiu a 

cobrança, uma vez que somente essa instituição terá condições de conferir o 
que for necessário. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,boleto-vencido-podera-ser-pago-
em-qualquer-banco-a-partir-de-10-de-julho,70001880014 
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6.  Serviços – Transporte Aéreo 

Busca por passagens aéreas volta a crescer, mas expansão segue tímida 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Em maio, demanda avançou pelo terceiro mês seguido no Brasil; mercado, 

porém, cresce menos do que o de outros países emergentes 
 

Num sinal interpretado como reflexo de certa recuperação da economia 

brasileira, a demanda por passagens aéreas em voos domésticos no País 
cresceu em maio. Dados divulgados pela IATA (Associação Internacional de 

Transporte Aéreo) apontam que esse foi o terceiro mês consecutivo de um 
resultado positivo para o mercado de aviação no Brasil após quase dois anos. 

"O mercado doméstico brasileiro registrou um crescimento de 2,6% em 

comparação ao ano passado", indicou a IATA, que aponta que, apesar da 
melhoria do cenário econômico, a situação política "continua frágil".  

Apesar da volta de uma tímida expansão, o mercado brasileiro, que 
chegou a ser o quinto maior do mundo, ainda está 8% abaixo de seu momento 
de maior demanda, em meados de 2010. 

A taxa, mesmo sendo positiva, ficou bem abaixo da média de 9,3% de 
crescimento na América Latina. "Apesar dos desafios, a melhoria da economia 

brasileira está ajudando a apoiar o crescimento, em especial nas rotas sul-
americanas", apontou a Iata, que ainda destaca que empresas aéreas estão 
lidando de uma forma positiva diante da volatilidade econômica e política na 

região. 
O crescimento no Brasil também ficou bem abaixo do restante dos 

mercados emergentes e da média mundial, de 7,9% em maio. Na China, a 
expansão foi de 16,8%, 17,7% na Índia e 13% na Rússia.  

No mercado internacional, o mês de maio registrou uma demanda em 

alta de 7,7%, em comparação com o mesmo mês de 2016. Ainda que a taxa 
seja inferior à expansão de 10,9% registrada em abril, ela está bem superior ao 

crescimento médio dos últimos dez anos. 
"A demanda de passageiros é sólida e não prevemos uma queda nos 

meses de verão no Hemisfério Norte", indicou o CEO da Iata, Alexandre de 

Juniac. Ele, porém, alerta que a alta nos preços de petróleo e outros custos 
devem afetar a capacidade de empresas aéreas em oferecer passagens com 

descontos nos próximos meses. "Além disso, o protecionismo comercial em 
alta e barreiras para as viagens são tendências preocupantes que, se não 
forem limitadas, poderiam ter um impacto na demanda", disse. "Como um 

negócio, as empresas aéreas dependem de que as fronteiras estejam abertas 
às pessoas e ao comércio", completou.  

Trump. Para a entidade, as medidas adotadas pelo governo de Donald 
Trump contra a imigração já vem afetando a demanda entre as empresas 
aéreas do Oriente Médio. De acordo com os dados, aviões passaram a voar 

sem a mesma lotação, com até 30% dos jatos vazios. 
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Maio foi apenas o segundo mês em sete anos em registrar uma 
desaceleração da demanda aérea na rota entre o Oriente Médio e os EUA. De 

acordo com a Iata, o fluxo entre os países árabes e a Europa continua a 
aumentar.  

Os dados também revelam que, desde a imposição de novas barreiras 

por parte de Trump, o turismo sofreu um freio por conta "das medidas de 
segurança adicionais impostas pelo governo americano". 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,busca-por-passagens-aereas-
volta-a-crescer-mas-expansao-segue-timida,70001879482 
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7.  Bem-Estar do Consumidor 

Preço da cesta básica diminui em 23 capitais, aponta Dieese 

 
06 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O custo da cesta básica em junho diminuiu em 23 capitais brasileiras e 
aumentou em quatro, aponta a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, 
realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). 

Ao longo de junho, os maiores recuos foram registradas no Rio de Janeiro (-
5,02%), em Brasília (-4,18%), Vitória (-4,14%) e em Belo Horizonte (-4,03%). Já as 
elevações foram observadas em quatro capitais: Fortaleza (0,99%), Macapá (0,43%), 
São Luís (0,20%) e Rio Branco (0,06%). 

A cesta mais cara foi registrada em Porto Alegre (R$ 443,66), seguida por São 
Paulo (R$ 441,61), Florianópolis (R$ 432,40) e Rio de Janeiro (R$ 420,35). Os 
menores valores médios foram observados em Rio Branco (R$ 333,35) e Salvador (R$ 
350,22). 

Nos últimos 12 meses, houve retração em 22 cidades. As taxas negativas mais 
expressivas foram observadas em Belo Horizonte (-11,97%), Campo Grande (-9,81%) 
e Brasília (-9,71%). Já os aumentos no acumulado do período ocorreram nas cidades 
do Nordeste: Fortaleza (5,61%), Recife (2,20%), Maceió (1,49%), João Pessoa 
(1,02%) e Natal (0,62%). 

No primeiro semestre de 2017, 16 capitais tiveram diminuição, com destaque 
para Rio Branco (-13,29%), Cuiabá (-7,27%), Manaus (-6,83%) e Brasília (-6,21%). As 
altas acumuladas mais significativas foram anotadas em Recife (7,44%), Aracaju 
(4,54%) e Fortaleza (3,63%). 

Salário-mínimo 
Com base na cesta mais cara, que, em junho, foi a de Porto Alegre, no período 

o salário-mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas 
deveria ser o equivalente a R$ 3.727,19, ou 3,98 vezes o mínimo atual, de R$ 937,00. 
Em maio de 2017, o piso mínimo necessário correspondeu a R$ 3.869,92, ou 4,13 
vezes o mínimo vigente. Em junho de 2016, o salário-mínimo necessário foi de R$ 
3.940,24, ou 4,48 vezes o piso em vigor, que equivalia a R$ 880,00. 

Quando se compara o custo da cesta e o salário-mínimo líquido, ou seja, após 
o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado 
pelo piso nacional comprometeu, em junho, 44,83% do salário-mínimo para adquirir os 
mesmos produtos que, em maio, demandavam 45,81%. Em junho de 2016, o 
percentual foi de 49,98%. 

Preços dos itens 
De maio a junho houve predominância de alta no preço do feijão e da 

manteiga. Já o tomate, a batata (coletada na região centro-sul), a banana, o óleo de 
soja, a carne bovina de primeira e o arroz tiveram redução média de valor na maior 
parte das cidades. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/preco-da-cesta-basica-
diminui-em-23-capitais-aponta-dieese 
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Preços de produtos e serviços mais procurados no mês de férias sobem 
mais que inflação em um ano 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: G1 

 
Os itens que mais subiram foram passagens aéreas, teatro e milho de pipoca. 

 
Os preços de produtos e serviços mais procurados no mês de férias 

avançaram 4,78% entre julho de 2016 e junho de 2017, ficando acima da 

inflação acumulada no mesmo intervalo de tempo (3,44%), de acordo com o 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da FGV (IBRE). 
O levantamento, realizado por André Braz, economista e coordenador do 

IPC do FGV IBRE, mostra que a maioria dos itens destacados ficou mais cara 

em relação ao ano passado, tais como o milho de pipoca (14,96%), o bolo 
pronto (13,51%) e o pão de forma (11,21%). Há os que subiram ainda mais, 

como passagens aéreas (15,44%), teatro (14,85%) e show musical (12,07%) - 
veja lista abaixo. 

Segundo a FGV, apesar dos aumentos registrados, as despesas com 

alimentação avançaram menos que a inflação, subindo, nos últimos 12 meses, 
0,63%. Entre os alimentos, a queda de 12,54% registrada nos preços das 

frutas desponta como principal contribuição para o arrefecimento dos preços 
desse grupo. Já as despesas com serviços nas férias variaram 6,02%. 
 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/precos-de-produtos-e-
servicos-mais-procurados-no-mes-de-ferias-sobem-mais-que-inflacao-em-um-

ano.ghtml 
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8. Capacitação e qualificação 

Curso capacitará jovens para função de monitor em telecentros de todo 
País 

 

06 de Julho de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Jovens a partir de 16 anos podem participar de curso de capacitação para atuar 
nos espaços de inclusão digital 

 
Cerca de mil vagas em cursos de capacitação digital serão oferecidas 

para jovens a partir de 16 anos nos 6,5 mil telecentros de todo o País. A 
iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) pretende tornar esses jovens monitores desses espaços, para que 

sejam revitalizados. 
O curso será ministrado pelos institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia e tem duração de dez meses. Os inscritos terão direito a uma bolsa 
para que possa já começar a ajudar os usuários do telecentro enquanto estuda 
pela plataforma à distância. 

O início das aulas está previsto para fevereiro do ano que vem. Ao final 
do curso, os alunos têm de desenvolver um projeto para melhorar o serviço 

prestado pelo telecentro. 
Os telecentros são espaços com computadores conectados à internet e 

abertos à população, onde podem ser desenvolvidas atividades de inclusão 

digital, como cursos e oficinas. 
 

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2017/07/curso-capacitara-jovens-
para-funcao-de-monitor-em-telecentros-de-todo-pais 
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9.  Curtas 

IPCA de junho cai 0,23% ante +0,31%  em maio, revela IBGE 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: R7 

 
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) fechou junho com baixa de 0,23%, ante uma variação de 0,31% em 
maio, informou nesta sexta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas 
ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma queda entre 0,29% e 

0,07%, com mediana negativa de 0,18%. 
A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 1,18%. No acumulado em 

12 meses, o IPCA foi de 3,00%. Os técnicos do IBGE concedem entrevista 

coletiva na manhã desta sexta para comentar os resultados. 

IGP-DI tem deflação de 0,96% em junho 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou 

deflação (queda de preços) de 0,96% em junho. A deflação registrada em maio 
foi de 0,51%. A queda de preços acumulada em 2017, até junho, é de 2,58%. 
Em 12 meses, o IGP-DI acumula deflação de 1,51%, segundo dados 

divulgados hoje (7) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 
O aumento do ritmo da queda de preços foi provocada pelos preços no 

atacado e no varejo. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o 
atacado, teve deflação de 1,53% em junho, uma queda de preços mais 
acentuada do que em maio, que havia sido de 1,10%. 

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, passou de uma 
inflação de 0,52% em maio para uma deflação de 0,32% em junho. 

Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção registrou em 
junho índice de inflação (alta de preços) mais elevado (0,93%) do que no mês 
anterior, de (0,63%) 
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10. 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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