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1. Tributos 

Receita abre nesta segunda consulta ao 2º lote do Imposto de Renda 2017 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Ao todo, serão pagos R$ 2,99 bilhões para 1.495.931 contribuintes. Os 

depósitos serão feitos na próxima segunda-feira (17). 

 
A Receita Federal liberou a partir das 9h desta segunda-feira (10) as 

consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. 
Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016, informou o 
órgão. 

As consultas podem ser feitas pelo site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/p

aginas/index.asp  

A Receita Federal lembrou que há ainda o aplicativo para tablets e 
smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral 
no CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal. 

Pagamento 
O pagamento será depositado na conta dos contribuintes na próxima 

segunda-feira (17). Ao todo, serão pagos R$ 2,99 bilhões para 1.495.931 

contribuintes. 
SAIBA TUDO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA 2017 
"Desse total, R$ 1,48 bilhão referem-se ao quantitativo de contribuintes 

de que trata o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 664.547 contribuintes idosos 
e 55.259 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia 
grave", informou o órgão. 

Somente o segundo lote do Imposto de Renda de 2017, por sua vez, 
pagará R$ 2,53 bilhões para 1,34 milhão de contribuintes. Os valores serão 
corrigidos em 2,74%, correspondentes à variação da taxa básica de juros de 

maio a julho de 2017. 
Malha fina 
No fim do ano passado, a Receita Federal informou que 771 mil 

declarações estavam retidas na malha fina do IR de 2016 devido a 
inconsistências nas informações prestadas. 

Nos últimos anos, a omissão de rendimentos foi o principal motivo para 

cair na malha fina, seguido por inconsistências na declaração de despesas 
médicas. 

Para saber se está na malha fina, os contribuintes podem acessar o 

"extrato" do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC 
(Centro Virtual de Atendimento). 

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso 

gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por 
autoridade habilitada. 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
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Veja o passo a passo do extrato do IR 
Após verificar quais inconsistências foram encontradas pela Receita 

Federal na declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode enviar uma 

declaração retificadora. Quando a situação for resolvida, o contribuinte sai da 
malha fina e, caso tenha direito, a restituição será incluída nos lotes residuais 
do Imposto de Renda. 

 
http://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2017/noticia/receita-abre-
nesta-segunda-consulta-ao-2-lote-do-imposto-de-renda-2017.ghtm 

 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Baixas temperaturas aumentam a procura por aquecedores de ar em 
213% 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 

 
A chegada do inverno e a queda das temperaturas influenciam 

diretamente no comportamento de compra do consumidor. Um levantamento 

realizado pelo Zoom (www.zoom.com.br), site e app comparador de preços e 
produtos, revela o aumento das buscas por categorias sazonais, como 
aquecedores de ambiente, edredons e aparelhos de fondue. Comparando os 

primeiros dez dias de junho com o mesmo período de maio, é possível 
observar um aumento de 213% nas buscas por aquecedores elétricos de 
ambiente. 

As variações de preço desse produto chegam a 142%, como é o caso do 
Aquecedor Elétrico Resistência Cadence AQC800, o mais caro entre os mais 
buscados, custando entre R$ 389,00 e R$ 944,99. A segunda maior variação é 

de 108% e fica com o Aquecedor Elétrico Termoventilador Cadence AQC419 , 
com preços entre R$ 64,90 e R$ 134,99. O líder de buscas dessa categoria é o 
Aquecedor Elétrico Cerâmica Cadence AQC415, com variação de preço de 

22%, já que custa entre R$ 249,00 e R$ 303,05. 
Ainda nos primeiros dias de junho é possível observar um aumento de 

182% na procura por aparelhos de fondue. No entanto, alguns artigos que 

costumam ser mais populares no inverno apresentaram aumento na demanda 
desde maio, quando as temperaturas começaram a cair na maioria dos estados 
brasileiros. Comparando maio com abril, a busca por cobertores cresceu 33%, 

os edredons tiveram um aumento de 28,78%, seguido pelos vinhos com 20%. 
“À medida que a temperatura vai caindo, aumentam as buscas por 

produtos como aquecedores e edredons. Nesses momentos, é ainda mais 

importante comparar bem os preços, porque quando a demanda aumenta, o 
valor do produto tende a acompanhar essa movimentação. ”, comenta Thiago 
Flores, diretor executivo do Zoom. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/baixas-temperaturas-aumentam-
procura-por-aquecedores-de-ar-em-213/ 
 

 
Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Especialistas explicam a maior incidência de fraudes no varejo e citam 
alternativas para evitá-las 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 

 
O varejo virtual é um dos mercados com maior índice de progresso dos 

últimos anos. Estima-se que o crescimento no setor seja de 12% em 2017, se 

comparado com o ano anterior, movimentando R$ 60 bilhões e registrando 
mais de 200 milhões de pedidos nas lojas virtuais, segundo levantamento da 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Ainda de acordo com 

o estudo, a expectativa é que o e-commerce atinja a marca de 38,5 milhões de 
consumidores únicos nas lojas online. 

Com o avanço constante do setor, cresce também o número de fraudes. 

Segundo pesquisa da ACI Worldwide, no mês de dezembro de 2016 houve um 
aumento de 31% nas tentativas de violação. Além disso, o estudo também 
divulgou, que enquanto em 2015 uma a cada 109 transações no e-commerce 

era tentativa de fraude, em 2016 o número mudou para uma a cada 97. 
Para Clóvis Souza, fundador da Giuliana Flores, maior floricultura do 

país, com grande presença online, o avanço de violações é preocupante e o 

investimento na atualização da base de informações é fundamental. “Ano após 
ano a quantia de fraudes virtuais aumentam. Para os varejistas que atuam no 
mercado online, é de extrema importância possuir um banco de dados sempre 

atualizado. Dessa forma é mais fácil atuar e impedir que os golpes ocorram, 
mitigando os riscos.” 

O risco pode ser mitigado com ações de segurança 

De acordo com a “Ascending the Ranks: The Brazilian Cybercriminal”, 
pesquisa feita pela TrendMicro, o Brasil é o quinto colocado no ranking mundial 
em relação à quantia de golpes e fraudes, sejam eles físicos, como clonagem 

de cartões, sejam virtuais, quando o criminoso assume o controle dos dados de 
um ou mais usuários e consegue acessar a conta por meios digitais. 

Sendo assim, ao investir em uma loja online, o empreendedor deve 

buscar soluções que o auxiliem no processo de compra e de confirmação. Para 
Luan Gabellini, cofundador da Betalabs, companhia especialista em sistemas 
de gestão e plataformas de e-commerce, as ações antifraude devem ser 

tomadas desde a escolha da plataforma da loja virtual. “O tratamento de 
violações deve ser estruturado de acordo com o perfil de risco de cada 
negócio. Existem mercados com maior incidência do que outros. Ferramentas 

com um workflowflexível permitem a criação de dinâmicas específicas. É 
possível, por exemplo, definir que apenas pedidos de uma determinada 
categoria, valor ou forma de pagamento aguardem análise, seja ela interna seja 

externa. Possuir uma estratégia assertiva nesse aspecto garante que não 
ocorram gastos desnecessários.” 

Ter um banco de dados cadastrais completo e atualizado é essencial 

para prevenir tentativas de golpes no varejo. “Para diminuir os riscos, existem 
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algumas ferramentas que oferecem formas ativas de confirmação para 
transações online, que permitem ao lojista a comprovação de dados variados e 
pessoais os quais o fraudador não terá sobre a vítima. Alguns exemplos são: 

telefone, idade, nome de parentes, endereço e signo”, explica Rafael 
Albuquerque, diretor Comercial da Unitfour, empresa fornecedora de banco de 
dados. 

“Com o envio dos dados do cliente, é essencial que o varejista verifique 
se o cartão possui o saldo necessário para processar a compra. Após a pré-
reserva do valor, a loja virtual deve rotear a transação por meio de seu gateway 

de pagamento para o sistema integrado de análise de fraude, para a liquidação 
da operação para sua captura ou cancelamento. Em seguida, o comerciante é 
notificado sobre a finalização do processo”, afirma João Barcellos, CEO da 

MundiPagg, empresa que atua com soluções de pagamento online e é 
responsável por mais de 40% das transações do varejo online nacional. O 
executivo também ressalta que essas etapas devem ocorrer de forma 

transparente para o consumidor, pois caso exista suspeita de golpe, o valor 
reservado deve ser devolvido, garantindo que a operação fraudulenta não 
apareça na fatura do comprador. 

Páginas clonadas 
Uma das formas pelo qual o fraudador consegue acesso aos dados e à 

conta do consumidor é por meio de e-mails com phishing, artifícios dos 

golpistas para conseguir acesso às informações pessoais, como senhas de 
cartão de crédito, CPF, entre outros. Para Bruno Prado, CEO da UPX 
Technologies, empresa especializada em performance e segurança digital, 

poder monitorar os dados internos e externos é uma das soluções para evitar 
que problemas que prejudiquem a operação, como o redirecionamento de URL. 

“Além das fraudes convencionais, existem casos em que os criminosos 

alteram os dados de registro da loja virtual e redirecionam os usuários para um 
site clonado, com o mesmo layout do original, induzindo o consumidor a efetuar 
a compra. Entretanto, o pagamento cai diretamente na conta de terceiros”, 

afirma o especialista. “Para evitar problemas, o lojista deve manter em 
segurança os dados de seu site e o consumidor deve ficar atento à URL da 
página e aos ícones de segurança, como o cadeado na barra de endereços, 

especialmente na hora do pagamento”, complementa. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/especialistas-explicam-maior-

incidencia-de-fraudes-no-varejo-e-citam-alternativas-para-evita-las/ 
 

 

Voltar ao índice 
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4.  Comércio e Serviços 

Comércio e serviços devem consumir até R$ 1,2 bilhão de contas inativas 
do FGTS 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
Os trabalhadores com direito aos saques do último lote de retirada das 

contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que 

começarão a ser pagos amanhã (8) pela Caixa Econômica Federal (CEF) 
devem utilizar até R$ 1,2 bilhão dos recursos no comércio e nos serviços. 

Esta estimativa foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 

e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) com base na 
projeção da CEF que o total dos pagamentos vão atingir R$ 3,5 bilhões.  

Uma pesquisa dessas entidades em 12 capitais, mostrou que 21% dos 

novos beneficiários pretendem usar o dinheiro na liquidação de dívidas em 
atraso, enquanto 20% planejam pagar pelo menos uma parte dos débitos 
vencidos. Entre os consultados, 21% declaram que vão utilizar o resgate para 

as despesas diárias e 22% vão guardar na poupança. Uma parcela bem 
menor, de 7%, pretende gastar com viagens. 

Aplicações entre os que já sacaram 

Entre os trabalhadores já contemplados nas fases anteriores, 38% 
planejam quitar dívidas atrasadas e 39% pretendem reservar o dinheiro para os 
gastos no dia a dia. Um total de 6% empregou o dinheiro na regularização de 

parte de dívidas em atraso; 12% optaram pela poupança e 7% anteciparam o 
pagamento de prestações de crediário, casa e carro. 

A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos consumidores (54%) 

não têm direito aos saques e 10% desconhecem se têm este direito.  
O levantamento foi feito nas seguintes capitais: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, 

Brasília, Goiânia, Manaus e Belém. Participaram 800 entrevistados com idade 
igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. 
A margem de erro foi estimada em, no máximo, 3,5 pontos percentuais, a uma 

margem de confiança de 95%. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/comercio-e-servicos-

devem-consumir-ate-r-12-bilhao-de-contas-inativas-do 
 

 

Voltar ao índice  
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5.  Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Custo da construção civil varia 0,38% em junho 

 

07 de Julho de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias  

 

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, 
apresentou variação de 0,38% em junho, ficando 0,08 ponto percentual acima 
da taxa do mês anterior (0,30%). Os últimos 12 meses ficaram em 3,86%, 

resultado abaixo dos 4,52% registrados nos 12 meses imediatamente 
anteriores. Em junho de 2016 o índice foi 1,02%. 

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em maio 

fechou em R$ 1.042,69, em junho subiu para R$ 1.046,68, sendo R$ 536,28 
relativos aos materiais e R$ 510,40 à mão de obra. 

A parcela dos materiais se manteve estável, com apenas 0,01%, 

enquanto no mês anterior ocorreu alta de 0,34%. Por outro lado, a mão de obra 
subiu para 0,78%, bem mais do que a taxa de 0,26% de maio. 

Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em apenas 0,96% no caso 

dos materiais, enquanto a mão de obra subiu 2,89%, taxas significativamente 
menores quando comparadas aos acumulados dos primeiros seis meses de 
2016, que atingiram, respectivamente, 4,23% e 7,10%. Em relação aos últimos 

doze meses, os materiais ficaram em 1,47% e mão de obra em 6,50%. 
Influenciada pela alta na parcela dos materiais nos seus estados e a 

variação captada na mão de obra no Distrito Federal, resultante de dissídio 

coletivo, a Região Centro-Oeste apresentou a maior variação regional em 
junho, 0,82%. Nas demais regiões os resultados foram: 0,36% (Norte), 0,01% 
(Nordeste), 0,45% (Sudeste) e 0,70% (Sul). 

Os custos regionais, por metro quadrado, foram para: R$ 1.054,96 
(Norte); R$ 972,30 (Nordeste); R$ 1.093,07 (Sudeste); R$ 1.083,13 (Sul) e R$ 
1.051,36 (Centro-Oeste). 

O Acre foi o estado com a mais elevada variação mensal (2,82%), 
decorrente dos aumentos tanto da parcela da mão de obra (5,29%), 
consequência de reajustes salariais por acordo coletivo, quanto dos materiais 

(0,79%). A seguir ficaram Santa Catarina, Rondônia e Distrito Federal, com 
2,70%, 2,19% e 2,13%, respectivamente, ambos também sob impacto de 
reajuste definido na convenção coletiva. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/custo-da-
construcao-civil-varia-0-38-em-junho 

 
 

Voltar ao índice  

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/custo-da-construcao-civil-varia-0-38-em-junho
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/custo-da-construcao-civil-varia-0-38-em-junho
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6.  Serviços – Transporte Aéreo 

Anac reajusta tarifas de embarque dos aeroportos de Guarulhos e 
Viracopos 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: G1 

 
Novos preços serão cobrados 30 dias após concessionárias divulgarem as 
alterações. Em Guarulhos reajuste no embarque doméstico será de 3,14% e, 

em Viracopos, de 1,08%. 

 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nesta segunda-feira 

(10) no "Diário Oficial da União" o reajuste das tarifas de embarque dos 
aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e de Viracopos, em Campinas (SP). 
Os novos preços só poderão ser cobrados 30 dias após as concessionárias 

dos dois aeroportos divulgarem as alterações. 
Em Guarulhos, o preço máximo a ser cobrado de um passageiro na 

tarifa de embarque doméstico passará a ser de R$ 29,53. Atualmente é de R$ 

28,63. O reajuste é de 3,14%. 
Em Viracopos, a tarifa de embarque doméstico passará de R$ 27,67 

para R$ 27,97 – aumento de 1,08%. 

A tarifa máxima de embarque internacional passará de R$ 113,37 para 
R$ 114,97 para o aeroporto de Guarulhos e de R$ 111,66 para R$ 112,19 para 
Viracopos. Os valores incluem o Adicional do FNAC de US$ 18,00, criado pela 

Lei nº 9.825/99 e que atualmente corresponde a R$ 62,70, conforme 
estabelecido pela Portaria ANAC n° 23/SRA/2017. 

Os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas de ambos 

os aeroportos foram reajustados em 2,9986%. 
Segundo a Anac, os reajustes foram aplicados sobre os tetos 

estabelecidos em 22 de dezembro de 2016, considerando a inflação 

acumulada entre junho de 2016 e junho de 2017, medida pela variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE (IPCA) no período. A data de 
reajuste das tarifas dos terminais sob concessão são determinadas por 

contrato. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/anac-reajusta-tarifas-de-embarque-dos-

aeroportos-de-guarulhos-e-viracopos.ghtml 
 

 

Voltar ao índice  
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7.  Bem-Estar do Consumidor 

IPCA fica em -0,23% em junho 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: IBGE 
 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho teve 
queda (-0,23%) e ficou bem abaixo dos 0,31% de maio. Esse resultado é o mais baixo 
para um mês de junho desde o início do plano Real e o primeiro resultado mensal 
negativo para qualquer mês desde junho de 2006 (-0,21%). O IPCA nunca foi tão 
baixo desde agosto de 1998, quando a taxa atingiu -0,51%. 

Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 1,18%, bem menos do que os 
4,42% registrados em igual período do ano passado. Considerando-se os primeiros 
semestres do ano, é o resultado mais baixo da série. Em relação aos últimos doze 
meses, o índice foi para 3,00%, abaixo dos 3,60% relativos aos doze meses 
imediatamente anteriores. 

Em junho de 2016, o IPCA foi 0,35%. 
Neste mês, os três grupos de produtos e serviços que, juntos, concentram 

cerca de 60% das despesas domésticas – alimentação (-0,50%), habitação (-0,77%) e 
transporte (-0,52%) – foram os que apresentaram as quedas mais intensas, conforme 
mostra a tabela a seguir. 

Foi Habitação (-0,77%), cuja participação é de 15% nos cálculos do IPCA, o 
grupo que apresentou a maior queda no mês, sob influência das contas de energia 
elétrica. Mais barata em 5,52%, a energia exerceu o mais intenso impacto negativo, de 
-0,20 ponto percentual (p.p.). Apesar do aumento na parcela do PIS/COFINS ocorrido 
na maioria das regiões pesquisadas e dos reajustes de 5,84% nas tarifas de uma das 
empresas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre, e de 7,09% em 
Curitiba, a partir de 19 e 24 de junho, respectivamente, as contas de energia só não 
caíram em Recife. Isto porque, além do aumento do PIS/COFINS de 55,65%, foi 
apropriado o reajuste de 8,87% na taxa de iluminação pública, em vigor desde 29 de 
abril. A queda nas contas de energia se deve à substituição, em primeiro de junho, da 
bandeira vermelha pela verde, o que significa uma redução de R$ 3,00 a cada 100 
kwh consumidos. Acrescente-se, ainda, a queda de 6,03% nas tarifas da região 
metropolitana de Belo Horizonte (-10,68%).  

Mesmo assim, as despesas com Habitação foram pressionadas pelos 
aumentos de 1,14% nas contas de condomínio e de 2,16% nas de água e esgoto. Na 
taxa de água e esgoto (2,16%), o resultado foi influenciado pelas regiões 
metropolitanas de Salvador (14,88%) e de Curitiba (6,82%), onde ocorreram reajustes 
de 8,80% em 06 de junho e de 8,53% em 18 de maio, respectivamente, além de 
Brasília (3,09%), onde o reajuste foi de 3,10% a partir do dia primeiro de junho. Quanto 
a Salvador e Curitiba, os resultados refletiram, também, a revisão efetuada pelas 
empresas na metodologia de cobrança. 

No grupo Transportes (-0,52%), com participação de 18% nos cálculos, os 
combustíveis se destacam pela queda de 2,84% e impacto de -0,14 p.p. O litro da 
gasolina ficou 2,65% mais barato diante de duas reduções de preços, autorizadas pela 
Petrobrás, nas refinarias, cujos reflexos nas bombas se concentraram no IPCA do 
mês. Uma redução, de 5,4%, ocorreu em 25 de maio e a outra, de 2,3%, em 14 de 
junho. Na região metropolitana de Salvador a queda atingiu 8,71%, a mais intensa 
entre as regiões pesquisadas. Mas a gasolina também foi influenciada pelo preço do 
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álcool utilizado em sua mistura já que, para o consumidor, o etanol chegou a cair 
4,66%, sendo que Salvador ficou com -7,45%. 

Cabe mencionar, ainda nos Transportes (-0,52%), as tarifas dos ônibus 
interestaduais, que passaram a custar 1,94% menos, em contraposição às passagens 
aéreas, que tiveram alta de 6,89%. 

No grupo Alimentação e Bebidas, que domina 26% das despesas das famílias, 
houve queda de 0,50%, puxada pelos alimentos para consumo em casa, mais baratos 
em 0,93%, observando que as 13 regiões pesquisadas vieram em queda, indo de -
0,14% em Goiânia até -1,45% na região metropolitana de Porto Alegre. Já a 
alimentação fora subiu 0,32%, no intervalo de -0,62% registrados em Brasília, até 
1,32% em Goiânia.  

Apesar do feijão-carioca ter exercido 0,05 p.p. de impacto, o maior no IPCA do 
mês diante da subida brusca de 25,86% em seus preços, a maioria dos alimentos 
passaram a custar menos de maio para junho, a exemplo do tomate (-19,22%), da 
batata-inglesa (-6,17%) e das frutas (-5,90%). 

Do lado dos grupos que se apresentaram em alta, as variações se situaram 
entre os 0,08% de Educação e os 0,46% de Saúde e Cuidados Pessoais, não 
havendo itens merecendo destaque. 

Na ótica dos índices regionais, todas as áreas pesquisadas apresentaram 
queda de maio para junho ficando os resultados entre os -0,48% registrados na região 
metropolitana de Belo Horizonte e os -0,04% de Goiânia. 

Na região metropolitana de Belo Horizonte, a queda foi impulsionada pelas 
contas de energia elétrica que ficaram 10,68% mais baratas em razão da redução 
média de 6,03% em vigor a partir de 28 de maio. 

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com 
rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e 
abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo 
Grande e de Brasília. Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços 
coletados no período de 01 de junho a 28 de junho de 2017 (referência) com os preços 
vigentes no período de 29 de abril a 31 de maio de 2017 (base). 

INPC varia -0,30% em junho 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC apresentou variação de -

0,30% em junho e ficou bem menor do que a taxa de 0,36% de maio. No acumulado 
dos últimos doze meses, o índice desceu para 2,56%, ficando abaixo dos 3,35% 
registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2016, o INPC 
registrou 0,47%. 

Os produtos alimentícios tiveram queda de 0,52% em junho. Em maio o 
resultado havia sido de -0,44%. O agrupamento dos não alimentícios ficou com 
variação de -0,20%, abaixo da taxa de 0,73% de maio. 

Quanto aos índices regionais, somente a região metropolitana de Salvador 
apresentou variação positiva de maio para junho, sob influência da taxa de água e 
esgoto (18,22%) que, além do reajuste de 8,80% em vigor a partir de 06 de junho, 
registrou mudança na metodologia de cobrança. Na região metropolitana de Belo 
Horizonte, a queda foi impulsionada pelas contas de energia elétrica que ficaram 
10,39% mais baratas em razão da redução média de 6,03% em vigor a partir de 28 de 
maio. 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3474&busca=
1 

 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  13 

“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.” 

 

 

8. Comércio Eletrônico 

Conversion divulga pesquisa inédita Consumidor Digital 2017 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 
Dentro do mercado online, 93% dos brasileiros conectados já realizaram 

compras pela internet. É o que mostra a pesquisa inédita da Conversion, Consumidor 
Digital 2017. O estudo, que contou com a participação de consumidores digitais dos 26 
estados do Brasil, aponta tendências estratégicas ao e-commerce brasileiro. 

“O ano de 2017 teve um início positivo para o e-commerce brasileiro, e as 
perspectivas são bastante otimistas, já que as principais instituições do setor 
defendem uma forte retomada do crescimento”, diz Diego Ivo, CEO da Conversion. 
“Ao mesmo tempo, os fornecedores têm se empenhado em oferecer um serviço com 
maior qualidade, o que tem gerado um número expressivo de brasileiros mais 
confiantes e experientes com as compras online”, completa. 

Outro dado inédito revela que as classes C, D e E representam 73% dos 
consumidores digitais, sendo que a classe C abraça a maior fatia (35%). Para os 
organizadores do estudo, os indicadores mostram que as compras online estão cada 
vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros, que têm mostrado mais maturidade 
digital nos últimos anos. Entre as regiões mapeadas, o Sudeste mantém a liderança 
no segmento de e-commerce, computando 51% das compras realizadas no país. 

Quando o assunto é segurança digital, a pesquisa mostra que o brasileiro está 
mais confiante com as compras pela internet: 78% dos consumidores consideram 
seguro comprar online, sendo que 30,13% destes se sentem totalmente seguros. Para 
assegurar proteção no meio digital, 70% dos consumidores recorrem aos selos de 
segurança. Outras fontes de recomendação que se destacam são as avaliações dos 
usuários (66%) e endereço físico da loja online (54%). 

A pesquisa ainda mostra outros indicadores relevantes e exclusivos ao e-
commerce brasileiro, como as ações para vender mais produtos. De acordo com o 
levantamento, 84% dos consumidores comprariam mais se o frete fosse sempre grátis. 
Além disso, o cupom de desconto é considerado a melhor forma de fidelizar um cliente 
(77%). Pensando no comportamento de busca, na hora da “olhadinha”, 78% dos 
consumidores pesquisam no Google, busca mais comum, independentemente de 
sexo, faixa etária, escolaridade, classe social e região do país. 

Esses e outros pontos, tais como perfil de compra, por sexo, classe social e 
região; produtos mais procurados; influência do uso das mídias sociais; compras 
realizadas por dispositivos móveis; principais formas de pagamento e jornada de 
compra são levantados no estudo. Para acessá-lo, basta fazer o download. 

Metodologia 
Para a realização da pesquisa Consumidor digital 2017, foram ouvidas 697 

pessoas das cinco regiões do Brasil, classes A,B,C,D e E. Faixa etária: Geração Z = 
Até 25 anos; Geração Y = Entre 26 e 37 anos; Geração X = Entre 38 e 57 anos; Acima 
de 57 anos. 

Classe C: maioria nas compras online 
Público totaliza 35% dos brasileiros conectados, aponta pesquisa inédita sobre 

o consumidor digital 
Pesquisa inédita da Conversion revela que a classe C é maioria nas compras 

online, totalizando 35% dos consumidores digitais no Brasil. O estudo também mostra 
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que 93% dos brasileiros conectados já realizaram compras pela internet, evidenciando 
o potencial de alcance e crescimento do e-commerce nacional. O levantamento conta 
com a participação de e-consumidores dos 26 estados do país e explora as principais 
tendências e hábitos do mercado digital 2017. 

“Na contramão da recessão, o ano de 2017 teve um início positivo para a maior 
parte dos segmentos no e-commerce, e as perspectivas são bastante otimistas”, diz 
Diego Ivo, CEO da Conversion. Segundo o executivo, os indicadores mostram que as 
compras online estão cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros, que têm 
mostrado mais maturidade digital nos últimos anos. “Essa familiaridade dos 
compradores com a dinâmica dos meios digitais, assim como as expectativas que 
alimentam sobre as compras pela internet, reforçam o grande potencial de 
crescimento do e-commerce no Brasil”, finaliza. 

Experiência de compra X confiança do consumidor 
De acordo com os organizadores da pesquisa, a classe média tem se atentado 

cada vez mais a experiência de compra, o que tem impulsionado uma melhoria 
contínua dos serviços digitais. Os dados deste ano apontam que 70% dos usuários 
buscam referências nos selos de segurança antes de comprar um produto. Além 
disso, 70% dos participantes consideram os sites Reclame Aqui e Google as melhores 
fontes para medir a reputação de uma marca. 

Todo esse respaldo ao consumidor tem contribuído para um cenário 
extremamente positivo ao mercado de e-commerce: segundo o estudo, 71 % dos 
compradores se sentem seguros e confiantes ao realizar uma compra online. 

Ações estratégicas para o e-commerce 
A pesquisa ainda mostra outros indicadores relevantes ao e-commerce 

brasileiro, como as ações para vender mais produtos. De acordo com o levantamento, 
84% dos consumidores, incluindo todas as classes sociais, comprariam mais se o frete 
fosse sempre grátis. Além disso, o cupom de desconto é considerado a melhor forma 
de fidelizar um cliente (77%). Pensando no comportamento de busca, na hora da 
“olhadinha”, 78% dos consumidores pesquisam no Google – busca mais comum, 
independentemente de sexo, faixa etária, escolaridade, classe social e região do país. 

Esses e outros pontos, tais como perfil de compra por sexo, classe social e 
região, produtos mais procurados, influência do uso das mídias sociais, compras 
realizadas por dispositivos móveis, principais formas de pagamento e jornada de 
compra, são levantados no estudo. Para acessá-lo, basta fazer o download. 

Metodologia 
Para a realização da pesquisa Consumidor Digital 2017, foram ouvidas 697 

pessoas das cinco regiões do Brasil, das classes A, B, C, D e E. Faixa etária: Geração 
Z = até 25 anos; Geração Y = entre 26 e 37 anos; Geração X = entre 38 e 57 anos; 
Acima de 57 anos. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/conversion-divulga-pesquisa-inedita-
consumidor-digital-2017/ 
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9.  Crédito Imobiliário 

Caixa só volta a liberar crédito imobiliário com recursos do FGTS em 2018 

 
07 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 

Linha pró-cotista FGTS é a que tem menores juros do mercado, depois do 
Minha Casa, Minha Vida; empréstimos estão suspensos porque orçamento de 
2017 se esgotou. 

 
A Caixa Econômica Federal informou nesta sexta-feira (7) que a linha 

pró-cotista, que está suspensa, será retomada apenas em 2018. Essa linha 

financia a compra da casa própria com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) e tem juros mais baixos do que outras modalidades 
de crédito imobiliário. 

"A Caixa Econômica Federal informa que continua atuando em todas 
linhas de crédito habitacional, exceto pró-cotista. As novas contratações da 
linha pró-cotista estão previstas para serem retomadas no próximo semestre", 

disse o banco em nota. 
Os financiamentos imobiliários da linha pró-cotista FGTS foram 

suspensos em maio e novamente em junho. O motivo é falta de recursos. 

A suspensão ocorre porque, segundo a Caixa, já foi utilizado todo o 
recurso disponibilizado para financiamentos da linha pró-cotista de 2017. O 
orçamento previsto para essa modalidade era de R$ 6,1 bilhões. "Os recursos 

disponibilizados para a referida linha já foram utilizados. No primeiros 6 meses 
desse ano, foram emprestados mais que todo ano de 2015", diz a Caixa. 

Ainda assim, o valor disponibilizado para a linha pró-cotista deste ano é 

maior do que o liberado no ano passado, de R$ 5,5 bilhões. 
O pró-cotista FGTS é dirigido para a compra de imóveis novos ou 

usados de até R$ 950 mil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, e R$ 800 mil nos demais estados. É a linha mais barata de crédito 
habitacional, com exceção do Minha Casa, Minha Vida. 

Contas inativas 

A Caixa negou que a liberação do saque das contas inativas do FGTS 
não prejudica a capacidade de financiamento imobiliário com recursos do 
fundo. "A liberação das contas inativas foi analisada e estudada pela equipe 

técnica do governo federal", diz o banco em nota. 
"O saque por parte do trabalhador faz parte do modelo conceitual do 

FGTS e não fragiliza a capacidade de investimentos, autorizados pelo 

Conselho Curador do FGTS, nas áreas de Saneamento, Infraestrutura e 
Habitação", garantiu a Caixa. 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/linha-pro-cotista-sera-retomada-pela-
caixa-somente-em-2018.ghtml 
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10.  Curtas 

Inflação pelo IPC-S avança na primeira semana de julho 

10 de Julho de 2017 
Fonte: Portal IBRE FGV 

 
O IPC-S de 07 de julho de 2017 apresentou variação de -0,18%, 0,14 ponto 

percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação.  
Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice 

apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Habitação (-0,74% para -0,29%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de -6,56% 
para -3,98%. 

 Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Alimentação (-0,71% para -0,44%), Transportes (-0,53% para -0,51%), Educação, 
Leitura e Recreação (0,21% para 0,25%) e Comunicação (-0,10% para -0,06%). 
Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: hortaliças e 
legumes (-7,11% para -4,52%), gasolina (-2,86% para -2,71%), salas de espetáculo (-
0,96% para 0,15%) e mensalidade para tv por assinatura (0,00% para 0,14%), 
respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Saúde e Cuidados Pessoais (0,52% para 0,32%), 
Vestuário (0,86% para 0,51%) e Despesas Diversas (0,31% para 0,24%) 
apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. Nestas classe de despesa, as 
maiores contribuições partiram dos itens: medicamentos em geral (-0,07% para -
0,23%), roupas (0,94% para 0,59%) e tarifa postal (2,07% para 0,25%), 
respectivamente. 

Seguro cibernético tem potencial para crescer 100% este ano 

08 de Julho de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias  

 
Os recentes ataques cibernéticos ocorridos no mundo e no Brasil acenderam a 

luz amarela das empresas, e a busca por proteção deste tipo de crime cresceu. 
Segundo a BR Insurance, maior corretora brasileira multiprodutos, desde o ataque 
com o vírus Wanna Cry no começo do ano, o mercado de seguro cibernético cresceu 
cerca de 200%. 

O seguro é uma proteção contra prejuízos por invasões de hackers, extorsão, 
lucros cessantes e roubos de dados digitais, que causem prejuízos para a empresa ou 
clientes prejudicados por esses ataques. O seguro é voltado para todas as áreas, mas 
principalmente para companhias de tecnologia e empresas com banco de dados de 
terceiros, assim como e-commerce. Para adquirir o produto, o cliente só precisa 
responder a um questionário técnico específico e, em casos mais complexos é 
necessário uma auditoria e testes de invasão. 

“À medida em que esses ataques vão se tornando conhecidos o seguro se faz 
necessário. Hoje, temos três seguradoras que oferecem esse tipo de seguro e, está no 
radar a entrada de outras seis companhias ainda este ano. Isso aumentará a 
divulgação, a competitividade crescerá e o custo benefício para o cliente será melhor. 
Nossa expectativa é de que este mercado apresente expansão de 100% ante 2016, 
avalia o superintendente de linhas financeiras da BR Insurance, Fernando Cirelli. 

 
Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 

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 

 
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 
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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 

 
17/07/2017 até 20/07/2017 – LATIN AMERICAN ELECTRONICS - TRADE 
SHOW 

Setor: Multisetores 
Local: 3ª Latin American Electronics International Trade Show 
Cidade: São Paulo – SP 

 
18/07/2017 até 20/07/2017 – MEC SHOW 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 

Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 

19/07/2017 até 21/07/2017 – EXPO USIPA 
Setor: Multisetores 
Local: Associação Esportiva e Recreativa Usipa 

Cidade: Ipatinga - MG 
 
20/07/2017 até 23/07/2017 – FEICCAD 

Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Maxi Shopping Jundiaí 
Cidade: Jundiaí - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 

 

                          
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


