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1. Crédito e Financiamento 

Com BNDES menos ativo, empresas recorrem mais ao mercado de 
capitais 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: Extra 
 

As empresas e instituições brasileiras captaram R$ 104,4 bilhões com 
emissões de ações e títulos de dívida no primeiro semestre do ano, o que 
representa um avanço de 30% em relação a igual período do ano passado. 
Esse crescimento ocorreu em um momento que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), importante agente de 
financiamento dos projetos de longo prazo no país, tirou o pé do freio e ficou 
com uma participação menor no financiamento às companhias. 

Ao retirar do total das emissões o que foi feito por bancos e pelo 
Tesouro Nacional, as empresas conseguiram levantar R$ 87,9 bilhões, o triplo 
dos R$ 27,7 bilhões de desembolsos feitos pelo BNDES no período, segundo 
dados divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Anbima). No ano passado as operações no mercado 
de capitais para às companhias já tinha superado o total feito pelo banco 
público, mas em uma proporção menor - foram R$ 168,2 bilhões em captações 
no mercado interno e externo, quase o dobro dos R$ 88,3 bilhões do banco de 
fomento. 

— O mercado de capitais está avançando como um financiador as 
empresas. Essa caminhada junto com o BNDES, com quem sempre 
conversamos, está começando a dar resultados — disse José Eduardo Laloni, 
diretor da Anbima, lembrando que os bancos de investimento vem conversando 
com o BNDES para o desenvolvimento do mercado de capitais. 

De acordo com ele, a tendência é que essas operações continuem 
nesse ritmo mesmo com a crise política. Segundo ele, os investidores estão 
vendo que há oportunidades no Brasil no médio e longo prazo e por isso têm 
interesse em comprar ações e título de dívida (debêntures, notas promissórias, 
bond no exterior) de empresas brasileiras. 

— Vimos alguns ajustes nas ofertas, com questões de governança e 
preço, mas o mercado não se fechou após meados de maio (quando ocorreu a 
delação da JBS). No médio e longo prazo os investidores acreditam que as 
soluções para as questão políticas vão aparecer — avaliou. 

Segundo ele, uma prova disso é que nas próximas semanas deve 
ocorrer a finalização de ao menos mais duas oferta iniciais de ação (IPO, na 
sigla em inglês). Uma delas é a do Carrefour Brasil, que espera captar entre R$ 
4,5 bilhões e R$ 5,6 bilhões em uma operação que deve ter seu valor definido 
em 18 de julho. A Ômega, da área de energia, é outra que pode concluir a 
operação nas próximas semanas. 

PRAZOS MAIS LONGOS 
Já no mercado de renda fixa, ele vê a continuidade do alongamento dos 

prazos. Segundo ele, os investidores estão ficando mais confiantes na 
retomada, e por isso estão aceitando comprar papéis com vencimento mais 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

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

 

longo. Por outro lado, as empresas, com a redução dos juros e a expectativa 
de retomada econômica, parte para operações mais longas. No entanto, a 
maior parte ainda é para o refinanciamento de dívidas, e não para 
investimentos. 

— Estamos em uma tendência de alongamento dos prazos. Antes 
estava muito concentrado nas operações de um a três anos e agora já vemos 
prazos maiores. Além disso, as debêntures de infraestrutura, apesar do volume 
ainda baixo, têm um vencimento médio em quatro anos, o que ajuda a elevar 
os prazos médios — avaliou. 

Os prazos médios estão em 4,4 anos. Ainda distantes dos 6,1 anos 
alcançados em 2012. 

Laloni afirmou que a Anbima está trabalhando em várias frentes para 
aumentar a atratividade do mercado de capitais. Entre elas, está a de deixar 
mais flexível as regras para a criação de fundos de infraestrutura e a 
possibilidade dos fundos de previdência complementar comprarem títulos de 
empresas de capital fechado. 

— É importante a presença de mais bolsos de investimentos para que o 
mercado de capitais fique mais dinâmico — disse. 

Sobre o BNDES, afirmou que já se encontrou com o novo presidente, 
Paulo Rabello de Castro, e que conversa com o banco sobre a questão do 
compartilhamento de garantias. No entanto, defendeu a criação da Taxa de 
Longo Prazo (TLP), que gradualmente substituirá a Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP) como referência nos financiamentos do BNDES. Rabello, ao 
assumir, criticou a criação da TLP, o que fez com que dois diretores pedissem 
demissão. 
 
https://extra.globo.com/noticias/economia/com-bndes-menos-ativo-empresas-
recorrem-mais-ao-mercado-de-capitais-21573294.html 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Serviços – Cartão de Crédito 

Trabalhador prioriza pagamento de dívidas do cartão com FGTS inativo 

 
11 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Mesmo com a intenção de pagar as contas atrasadas, apenas 14% dos trabalhadores 
conseguiram quitar todas as dívidas em atraso usando o saldo das contas inativas. 
 

Com o dinheiro do saldo inativo do FGTS em mãos, 21% dos trabalhadores 
priorizaram, especificamente, o pagamento da fatura do cartão de crédito em atraso, 
segundo pesquisa da Boa Vista SCPC com 2.880 entrevistados de todo o Brasil em 
junho. Outros 16% optaram por pagar as contas de concessionárias, como água, luz, 
gás; 10% arcaram com o pagamento de empréstimo pessoal e consignado, e 10% 
quitaram dívidas com o cartão de loja. 

A Caixa Econômica Federal liberou a partir de março o saque de contas 
inativas do FGTS. Os saques seguem um calendário de pagamentos de acordo com o 
aniversário do beneficiário. O prazo final é dia 31 de julho. 

Do total dos trabalhadores entrevistados, 52% afirmaram ter direito ao saque 
de recursos das contas inativas do FGTS. Desses, antes do saque, 57% tinham em 
mente o pagamento de dívidas como o principal destino do recurso extra do Fundo de 
Garantia. Outros 17% pretendiam guardar o dinheiro e 11% antecipar o pagamento de 
contas e outras dívidas não atrasadas. 

Na prática, não só os que afirmaram que pagariam dívidas, mas também os 
que disseram que fariam algo diferente, como fazer compras, poupar ou antecipar o 
pagamento das contas não atrasadas, usaram o recurso extra para quitar dívidas já 
vencidas (91%). Outros 3% pouparam; 2% anteciparam contas não atrasadas e 3% se 
dividiram entre compras de produtos e serviços, entre outras finalidades. 

Mesmo com a intenção de pagar as contas atrasadas, como a maioria fez, 
apenas 14% dos trabalhadores conseguiram quitar todas as dívidas em atraso usando 
o saldo inativo do FGTS. Das contas que ficaram pendentes, o cartão de crédito 
representa 25%, empréstimo pessoal/consignado (12%), cartão de loja (10%), 
crediário (9%), contas de concessionárias (8%) e cheque especial (8%). 

Feito o saque e o pagamento das dívidas atrasadas, 74% dos consumidores 
entrevistados conseguiram reassumir em parte ou totalmente o controle das finanças, 
em função do saque. Para 26%, entretanto, o valor sacado não foi suficiente para que 
pudessem ficar com as finanças pessoais em dia. 

A Boa Vista também quis saber qual a opinião dos 48% dos entrevistados que 
disseram não ter direito ao resgate do saldo inativo. Desses, 61% afirmaram que, em 
primeiro lugar, pagariam as dívidas, caso tivessem direito ao saque. Já 17% 
poupariam e 12% antecipariam o pagamento de contas não atrasadas, como crediário, 
prestação da casa ou do carro. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/trabalhador-prioriza-pagamento-de-
dividas-do-cartao-com-fgts-inativo.ghtml 
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Juro do cartão de crédito sobe em junho, após 3 quedas consecutivas, diz 
Anefac 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo a associação, a taxa média do cartão ficou em 355,11% ao ano em 
junho, contra 345,10% ao ano em maio. 
 

As taxas de juros cobrados no cartão de crédito voltaram a subir depois 
de três meses de queda. A taxa média do rotativo ficou em 355,11% ao ano em 
junho, contra 345,10% ao ano em maio, segundo levantamento da Associação 
Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). 

Trata-se da primeira alta desde que o governo mudou a regra do rotativo 
do cartão, em abril. A estimativa do governo era de que o juro do cartão caísse 
após essa mudança. 

A taxa do cheque especial também subiu pela primeira vez em cinco 
meses, para 303,60% ao ano, contra 301,45% em maio. 

Os demais produtos pesquisados apresentaram queda nas taxas. 
A taxa de juros média geral para pessoa física ficou em 141,93% ao ano, 

a menor desde dezembro de 2015. Em maio, a taxa média geral havia ficado 
em 142,20%. 

A Anefac atribuiu a queda do juro médio para o crédito pessoal à 
trajetória de corte da taxa básica Selic e à perspectiva de queda ainda mais 
acentuada da inflação. 

“Entretanto, considerando-se o cenário econômico atual que aumenta o 
risco de elevação dos índices de inadimplência por conta da recessão 
econômica em curso, bem como o desemprego elevado, isto aumenta 
igualmente o risco de novas elevações das taxas de juros aos consumidores 
sejam pessoa física ou jurídica”, diz Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor 
executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da associação. 

Crédito para empresas 
Os empréstimos para empresas também ficaram mais baratos em junho. 

Todas as três linhas de crédito para pessoa jurídica analisadas pela Anefac 
baixaram as taxas no mês. 

O juro médio ficou em 69,59% ao ano, menor taxa desde fevereiro do 
ano passado.  

 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/juro-do-cartao-de-credito-
sobe-em-junho-apos-3-quedas-consecutivas-diz-anefac.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Meios de Pagamento 

BC: uso de cartões de crédito e débito sobe, enquanto o de cheques cai 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

Os consumidores pagaram R$ 674 bilhões com cartão de crédito e R$ 
430 bilhões em transações com o cartão de débito, em 2016, com crescimento 
de 3% e 10%, respectivamente, em relação ao ano anterior. As Estatísticas de 
Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil, referentes a 2016, forma 
divulgadas hoje (10) pelo Banco Central (BC). 

Foram realizadas 5,9 bilhões de operações com cartões de crédito e 6,8 
bilhões com cartões de débito, o que representa um aumento, em relação ao 
ano anterior, de 6% e de 5%, respectivamente. 

O uso de cheque continua em trajetória de queda. Em 2016, foram 
realizadas 879 milhões de transações no valor total de R$ 2,259 trilhões, o que 
significa queda de 14% e 12%, respectivamente, em relação a 2015. 

A realização de transações bancárias por meio de equipamentos 
móveis, como telefones celulares, permanece em crescimento. Em 2016, foram 
realizadas 16,7 bilhões de operações, o que representou 28% do total. Em 
2015, essa participação estava em 19%. O principal canal de acesso continua 
sendo a internet, com a utilização de computadores pessoais, que representou, 
no período, 33% do total de transações. Por outro lado, a quantidade de 
transações realizadas em agências e postos de atendimento continua em sua 
trajetória de queda. Em 2016, foram 8,1 bilhões de operações, uma redução de 
8% em relação a 2015. A participação desse canal de acesso passou de 16% 
em 2015 para 13% em 2016. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/bc-uso-de-cartoes-
de-credito-e-debito-cresce-enquanto-o-de-cheques-cai 
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Fabricante da máquina de cartão 'Moderninha' é acusada de concorrência 
desleal 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Abinee afirma que a Transire Eletrônicos desrespeita regras de benefícios 
fiscais concedidos a quem atua na Zona Franca de Manaus 
 

A empresa Transire Eletrônicos, fabricante de equipamentos na Zona 
Franca de Manaus, é acusada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee) de produzir as maquininhas de débito e crédito usadas em 
estabelecimentos comerciais sem respeitar as regras de benefícios fiscais 
concedidos a quem atua na Zona Franca. O caso está sendo investigado pela 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

O caso levou a Abinee a protocolar um ofício na Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa), em dezembro de 2016, para que seja feita 
uma “Verificação do cumprimento do PPB dos Terminais de Transferência 
Eletrônica de Débito e Crédito”. O trabalho ainda está em andamento. 

“O objetivo do pedido da Abinee, tendo em vista a seriedade da Suframa 
na fiscalização, foi averiguar possíveis irregularidades no atendimento da 
legislação que poderiam ocasionar uma situação de desequilíbrio competitivo, 
configurando-se até emA Abinee tem, entre seus associados, cinco empresas 
que produzem as maquininhas de cartão. A associação, no entanto, se negou a 
informar quais são essas companhias. “Como as empresas solicitaram que a 
manifestação fosse feita via Abinee, de forma institucional,  não podemos 
passar essa informação”, declarou a associação, por meio de nota. 

A Suframa designou uma equipe para fiscalizar as operações da 
Transire Eletrônicos e elaborou um relatório de visita e nota técnica. Os 
documentos, segundo a Abinee, foram encaminhados para a apreciação do 
superintendente adjunto de projetos, que determinou manifestação da 
empresa. “As providências cabíveis seriam tomadas após analise destas 
manifestações”, informou a associação. eventual concorrência desleal”, 
declarou a associação. 

Paralelamente, a Abinee solicitou ao Ministério da Fazenda, Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI) e Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) “que seja intensificada 
a fiscalização do cumprimento das regras de produção local dos POS 
(equipamentos de débito e crédito), com o objetivo de coibir eventuais 
ilegalidades, promovendo um ambiente de comércio justo e isonômico”. 

Em carta encaminhada à Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda no dia 5 de junho, a Abinee declara que foi informada por suas 
associadas de “possível irregularidade na importação de componentes, 
praticada pela empresa Transire”. A companhia teria desrespeitado etapas de 
produção nacional, como injeção plástica, montagem e soldagem de 
componentes e integração de placas. Pelas regras atuais, apenas 10% desses 
módulos montados poder ser importados. 
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A Transire Eletrônicos é conhecida pela produção de equipamentos sem 
fio, comumente usados em comércios móveis e conhecidos como 
“moderninha”. Em nota, a empresa afirmou que, desde 2014, tem passado 
“com sucesso” por todos as auditorias e inspeções dos órgãos reguladores. A 
companhia enviou uma declaração oficial da Suframa, de 07 de julho, 
“comprovando a referida regularidade” da companhia aos princípios que 
norteiam os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. 

“A democratização promovida por esta empresa nacional, promovendo o 
acesso de novos consumidores ao segmento de meios de pagamento (em 
especial os profissionais autônomos, micros e pequenas empresas que nunca 
puderam antes oferecer pagamentos por cartões), parcela do mercado que era, 
até então, desprezada pela concorrência, fez com que a TRANSIRE passasse 
a ser violenta e constantemente atacada pelos que não tiveram o ímpeto, a 
visão e envolvimento social de democratizar tal ramo do mercado nacional”, 
afirma a Transire, em nota. 

Já a Suframa informou que “a denúncia é embasada em um exemplar do 
terminal da Transire adquirido pela associação (Abinee) em julho de 2016” e 
que diz respeito a dúvidas sobre o cumprimento da legislação do Processo 
Produtivo Básico na fabricação local. 

“A Suframa está averiguando a procedência da denúncia em relação à 
produção local do módulo de comunicação e encaminhará uma resposta à 
Abinee assim que o processo administrativo apuratório for finalizado”, declarou 
o órgão. 

Apesar de o trabalho não ter sido concluído, a Suframa informou que, 
em relação às fiscalizações de 2017, “a Transire está cumprindo com toda a 
legislação em relação à fabricação deste produto no que se refere à produção 
local de módulos de comunicação”. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fabricante-da-maquina-de-cartao-
moderninha-e-acusada-de-concorrencia-desleal,70001884670 
 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Software e TI 

GoDaddy lança ferramenta para examinar segurança dos sites 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

Com a recente mensagem de site não seguro que o Google Chrome 
começou a mostrar em páginas HTTP que pedem informações pessoais, como 
senhas e logins, e informações de cartão de crédito, os pequenos 
empreendedores podem correr o risco de perder visitantes e clientes. 

Por isso, a GoDaddy, plataforma de cloud dedicada a pequenos 
negócios e empreendimentos independentes, lançou o Unsecure Form 
Scanner, uma ferramenta online gratuita que examina a segurança de sites. 
Certificados SSL/TLS e o protocolo HTTPS existem há mais de 20 anos, porém 
com o aumento de compras online, a segurança digital se tornou um assunto 
chave, tornando a aplicação desses certificados essencial para qualquer site 
hoje em dia. 

A inclusão do protocolo HTTPS em seu site pode ajudar a proteger seu 
negócio e as informações pessoais dos seus clientes, no entanto uma pesquisa 
realizada pelo Google revelou que a maioria dos visitantes não verificam a 
segurança dos sites que acessam. 

O alerta de site não seguro do Chrome é uma iniciativa para ajudar a 
chamar atenção à importância da segurança digital, e para ajudar os pequenos 
negócios online, a GoDaddy lançou essa ferramenta de verificação gratuita. 
“Segurança digital é muito importante, e o Unsecure Form Scanner é mais um 
exemplo de como a GoDaddy busca ajudar pequenos negócios com 
ferramentas de segurança online fáceis de usar”, comenta Cristiano Mendes, 
diretor de produtos da GoDaddy para a América Latina. 

Com a ferramenta Unsecure Form Scanner, os usuários simplesmente 
inserem a URL do seu site em uma caixa de pesquisa. Quase 
instantaneamente, a ferramenta identifica páginas que não são seguras e 
descreve etapas simples para trazê-las ao padrão de segurança. Ele oferece 
insights aos proprietários do site sobre como ajudar a aumentar a segurança de 
sua própria página na web, com o potencial para protegê-la (e evitar o avanço 
do rótulo de “site não seguro”). 

Com muitos sites utilizando “cookies”, um número crescente de sites 
está armazenando informações pessoais dos visitantes. Os certificados SSL 
entram em jogo para ajudar a manter a informação mais segura durante a 
transmissão desses dados. É um mecanismo que funciona entre o navegador 
de um usuário e o site no qual o usuário está se conectando. 

Ele criptografa as informações antes de enviá-las e descriptografa na 
outra extremidade quando recebidas, de modo que não podem ser lidas ou 
alteradas em qualquer ponto intermediário durante o processo de transmissão. 
Para ajudar a estabelecer a segurança, o processo de Certificação SSL ocorre 
nos bastidores sem interromper a experiência de compras ou navegação do 
cliente. 
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Além da segurança digital, ter um certificado SSL para seu site pode 
trazer benefícios adicionais para pequenas empresas, como: 

Ser mais profissional: com o ícone de cadeado na URL mostra que você 
tomou a medida extra para proteção de seu site 

Aumentar a fidelização: Se o seu site solicitar logins de conta com dados 
pessoais, então um certificado SSL é necessário. Os usuários que sabem que 
suas informações estão protegidas têm maior probabilidade de continuar 
voltando. 

Atrair mais clientes: consumidores online experientes são suscetíveis a 
verificar se o site tem um certificado SSL, e, consequentemente, fazem 
compras mais confortavelmente quando veem que o seu site tem um. Sem 
isso, mesmo se eles gostarem de seus produtos, podem abandonar o carrinho 
de compras quando percebem que o site não é seguro. 

Melhorar nos rankings de busca: o Google Chrome e outros 
navegadores agora recompensam os sites que investiram em tornar a 
experiência do usuário mais segura e positiva. Então, se você tem um site 
criptografado HTTPS, é provável que você tenha um melhor desempenho nos 
rankings de busca do que outros sites que não o fazem. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/godaddy-lanca-ferramenta-para-
examinar-seguranca-dos-sites/ 
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5.  Serviços – Turismo 

Por causa da violência, turismo no Rio perde R$ 320 milhões em 4 meses 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O turismo no estado do Rio de Janeiro perdeu R$ 320 milhões em 
receitas nos quatro primeiros meses deste ano, devido à criminalidade. O dado 
faz parte de um estudo divulgado hoje (10) pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

De acordo com estimativa da CNC, para cada aumento de 10% na 
criminalidade, a receita bruta das empresas que compõem a atividade turística 
do estado recua, em média, 1,8%. Essa perda equivale ao faturamento de 4,5 
dias do turismo local. Entre as atividades que mais perderam estão os bares e 
restaurantes (R$ 167,2 milhões), transportes, agências de viagens e locadoras 
de veículos (R$ 105,5 milhões). Os hotéis, pousadas e similares perderam R$ 
47,8 milhões) e as atividades culturais e de lazer, R$ 7,2 milhões. 

Outras perdas 
Segundo a CNC, outros R$ 390 milhões foram perdidos devido ao 

desemprego, o aumento dos gastos dos brasileiros com viagens ao exterior, a 
escassez de crédito e a alta base comparativa com a geração de receitas 
provocadas pelos Jogos Olímpicos de 2016 

Na comparação com janeiro a abril de 2016, a queda das receitas do 
setor chegou a 7,9%, ou seja, R$ 768,5 milhões no total. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/por-causa-da-
violencia-turismo-no-rio-de-janeiro-perde-r-320-milhoes-em-4 
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Consumidor ainda não vê reflexo da queda da inflação e dos juros, diz 
pesquisa 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Para 76% das pessoas ouvidas pelo SPC/CNDL, vida financeira continuou 
igual ou pior no primeiro semestre 
 

Se para o mercado financeiro a redução da inflação e da taxa básica de 
juros (Selic) já diz muito, para o consumidor comum o pretenso alívio ainda não 
chegou. Para 76% de um total de 600 consumidores ouvidos numa pesquisa 
feita pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a 
vida financeira continuou igual ou pior ao longo do primeiro semestre 
comparativamente ao mesmo período do ano passado. 

Apenas 19% dos consultados consideram que houve alguma melhora no 
período avaliado. A percepção predominantemente negativa se mantém 
elevada em todos os estratos analisados, como gênero, idade e classe social. 
A pesquisa abordou consumidores de todas as idades a partir de 18 anos nas 
27 capitais do País. 

A avaliação que os entrevistados fazem do desempenho da economia 
do País como um todo vai na mesma direção. Para 39% dos entrevistados, as 
condições da economia brasileira pioraram nos seis primeiros meses deste ano 
em relação ao ano passado, enquanto para 38%, ela se manteve do mesmo 
jeito. De modo inverso, apenas 19% acreditam que houve melhora ao longo do 
período. 

"A reconquista da confiança dos brasileiros ainda demandará tempo e 
depende de resultados mais palpáveis no campo econômico. No momento, a 
condição para que a economia melhore é a solução do impasse político e a 
aprovação das reformas estruturais, como a da Previdência e a trabalhista", 
avaliou o presidente da CNDL, Honório Pinheiro. 

De acordo com ele, as projeções indicavam que o início da recuperação 
se daria ao longo do segundo semestre. "Agora, porém, levantam-se muitas 
dúvidas sobre essa possibilidade acontecer neste ano", disse Pinheiro. 

Ainda segundo o levantamento, três em cada dez consumidores 
atribuem a piora nas finanças à diminuição da renda ou desemprego e 57% 
dos brasileiros passaram a fazer bicos em 2017 para complementar a renda. Já 
entre a minoria que notou alguma melhora na situação financeira pessoal, a 
razão mais citada é o controle do próprio orçamento, mencionado por 37% 
desses entrevistados. 

Resultado do dinheiro mais curto, afirmam o SPC Brasil e a CNDL, é que 
38% dos entrevistados foram parar nos cadastros de inadimplentes pelo não 
pagamento das contas. Mais da metade, ou 51% dos consumidores, admitiu ter 
ficado vários meses ao longo deste ano com as contas no vermelho e 56% não 
estão conseguindo pagar todas as contas em dia. 
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Cortes no Orçamento. Neste ano, 80% dos consumidores que 
participaram da pesquisa disseram que se viram obrigados a fazer cortes no 
orçamento ao longo do primeiro semestre deste ano para lidar com os efeitos 
da crise. 

O principal item cortado por esses consumidores foi a alimentação fora 
de casa, segundo 57% pessoas. Outros produtos e serviços que também 
deixaram de ser prioridades para o brasileiro foi a aquisição de roupas, 
calçados e assessórios (55%), idas a bares e restaurantes (53%), gastos com 
lazer e cultura, como cinema e teatro (51%), viagens (51%), idas a salões de 
beleza (50%) e a compra de itens supérfluos nos supermercados, para 50% 
dos consultados. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,consumidor-ainda-nao-ve-
reflexo-da-queda-da-inflacao-e-dos-juros-diz-pesquisa,70001883890 
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7. Comércio Eletrônico 

Menos de 2% das visitas ao e-commerce viram vendas, segundo pesquisa 

 
10 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil  
 

As lojas virtuais tiveram 1,6 bilhão de visitas por mês, mas cerca de 25,9 
milhões viraram compras, o que corresponde a 1,6% do total. É o que mostra o 
estudo “Cenário do E-Commerce no Brasil”, realizado pela plataforma de digital 
analytics da Netquest em parceria com a Braspag, empresa do grupo Cielo. 

Os levantamentos do estudo, com dados de março de 2017, mostram 
que o comércio eletrônico no Brasil é representado pelo “Funil da Conversão”. 
O número referente à conversão, porém, não leva em conta se o produto foi 
efetivamente pago ou não. 

O estudo dividiu o e-commerce do Brasil nas categorias Travel e 
Shopping. A Travel, que inclui vendas de passagens, hospedagens, pacotes 
turísticos, apresenta um desempenho de vendas efetivadas superior à 
categoria Shopping, que engloba as lojas virtuais nacionais e internacionais de 
eletrônicos, moda (adulta e infantil), esportes, pets, games, farmácia, tickets, 
brinquedos, entre outros. 

Do total de visitas aos sites de compras, o estudo revela que 7% (119,7 
milhões) dos usuários chegam a montar os carrinhos dentro dos sites, com 
produtos que desejam comprar. Porém, a taxa de conversão, que registra o 
número real de compras efetivadas, fica em 2,1% do total de visitas na 
categoria Travel e 1,5% na categoria Shopping. Os setores que apresentam a 
maior taxa de conversão são: Tickets (ingressos), Farmácia e Telecom. As 
menores ficam por conta de Cupons e Brinquedos. 

O levantamento indica que o tempo médio dos usuários na internet é de 
60 horas e 35 minutos por mês. Na categoria Shopping os usuários ficam em 
média 1h23, enquanto na categoria Travel navegam 19 minutos e 20 segundos 
por mês, considerando computadores e dispositivos móveis. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/menos-2-visitas-e-commerce-
vendas/ 
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8.  Mercado Imobiliário 

Taxa de reajuste do aluguel registra deflação de 0,95% em junho 

 
11 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
A informação foi divulgada nesta terça-feira (11/7), pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula recuo de 2,88% no ano e 
redução de 1,89% em 12 meses 
 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 0,95% na primeira 
prévia de julho, após uma redução de 0,51% na primeira prévia de junho. A 
informação foi divulgada nesta terça-feira (11/7), pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com o resultado, o índice acumula recuo de 2,88% no ano e redução 
de 1,89% em 12 meses. 

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem 
a primeira prévia do IGP-M de julho. O IPA-M, que representa os preços no 
atacado, caiu 1,44%, ante uma redução de 1,07% na primeira prévia de junho. 
O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou queda de 0,12%, 
depois da alta de 0,13% registrada na mesma prévia do mês anterior. Já o 
INCC-M, que mensura o custo da construção, teve alta de 0,06% na prévia de 
julho, ante um aumento de 1,43% na mesma leitura de junho. 

O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel. O período de 
coleta de preços para cálculo do índice foi de 21 a 30 de junho. No dado 
fechado do mês de junho, o IGP-M caiu 0,67%.  

IPAs 
Os preços dos produtos agropecuários recuaram 2,70% no atacado, na 

primeira prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de julho. Na 
mesma prévia de junho, a queda tinha sido de 0,61%, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Os produtos industriais no atacado tiveram redução de 
1,00% na primeira prévia de julho, ante diminuição de 1,24% na mesma prévia 
do mês anterior. 

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de 
Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao 
longo da cadeia produtiva, os bens finais tiveram queda de 1,29% na prévia de 
julho, após a elevação de 0,47% na primeira prévia de junho. 

Os preços dos bens intermediários tiveram recuo de 0,66% na leitura 
anunciada hoje, após a redução de 0,27% na primeira prévia do mês passado. 
Os preços das matérias-primas brutas tiveram queda de 2,57%, ante a redução 
de 3,95% na mesma prévia de junho. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/11/internas_
economia,608588/taxa-de-reajuste-do-aluguel-registra-deflacao-de-0-95-em-
junho.shtml 
 

Voltar ao índice 
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9.  Curtas 

Dívidas de microempreendedor individual podem ser parceladas a partir deste 
mês 

10 de Julho de 2017 
Fonte: Portal Varejista 

 
Desde a última segunda-feira (3) microempreendedores individuais (MEIs) que 

têm dívidas com a Receita Federal podem parcelar seus débitos em até 120 vezes. 
Para o vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), Luiz Fernando Nóbrega, a possibilidade de negociação é uma 
sinalização positiva para os empresários que acumulam débitos e buscam sua 
regularização. 

“O parcelamento dilui as dívidas e faz com que elas caibam no bolso do 
empresário, permitindo que ele fique em dia com o fisco”, observa. Ele destaca que os 
profissionais da contabilidade devem ficar atentos aos prazos de adesão, informar a 
seus clientes que são MEI e realizar os procedimentos referentes ao parcelamento. 

A Instrução Normativa da Receita Federal n.º 1713/2017 estabelece que as 
dívidas apuradas pelo microempreendedor individual até maio de 2016 poderão ser 
divididas em até 120 prestações. Para os débitos posteriores a essa data, o MEI 
poderá optar pelo parcelamento ordinário em até 60 prestações. 

Outro ponto destacado pelo vice-presidente do CFC é que o parcelamento 
permite incluir débitos que estão em juízo. A IN permite a inclusão de débitos com 
exigibilidade suspensa em decorrência de discussão administrativa ou judicial, desde 
que desistam das correspondentes ações em discussão.  

As informações referentes aos parcelamentos estão disponíveis no site da 
Receita Federal e nos portais do e-CAC e do Simples Nacional. 

Movimentação nos portos brasileiros cresce em 2017 

 
10 de Julho de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Dados da Antaq mostram que total de cargas movimentadas de janeiro a maio foi 
superior em relação ao mesmo período do ano passado 
 

Dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) reforçaram 
nesta segunda-feira (10) a importância dos portos brasileiros para a recuperação da 
economia. De janeiro a maio, a movimentação total de cargas nos portos teve 
crescimento de 2,32% na comparação com o mesmo período do ano passado, com o 
aumento de dez milhões de toneladas a mais transportadas. 

Segundo os dados, a maior parte da movimentação foi realizada nos terminais 
de uso privado (TUPs). Nesses empreendimentos, explorados pela iniciativa privada, 
foram movimentadas mais de 280 milhões de toneladas nos primeiros cinco meses do 
ano – um aumento de cerca de 6% em relação ao mesmo período de 2016. 

No período, 64,12% das movimentações foram de granel sólido (soja, farelo de 
soja, açúcar, milho trio, fertilizantes), 21,14% de granel líquido (óleos de soja, 
mamona, solventes, petróleo e derivados), 9,54% de contêiners e 5,20% de cargas 
soltas (madeira, bobina de papel, aço). 
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10. 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 
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