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1. Crédito e Financiamento 

 
Demanda de consumidores por crédito cresce 2,1% no primeiro semestre 
 

11 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
O número de brasileiros que buscou crédito em junho de 2017 cresceu 

2,2% em relação a maio. No acumulado de janeiro a junho, a demanda por 
crédito subiu 2,1% em relação ao primeiro semestre de 2016, segundo o 
Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, divulgado 
hoje (11). 

A avaliação da Serasa Experian é que, apesar de positiva, a alta de 
2,1% no primeiro semestre deste ano “denota um enfraquecimento, já que o 
crescimento registrado no primeiro semestre de 2016 em relação a 2015 havia 
sido de 3,2%”. A entidade atribui a desaceleração a juros altos, ao aumento do 
desemprego e à queda da confiança dos consumidores no primeiro semestre 
do ano, especialmente nos primeiros meses. 

Faixa de renda 
De acordo com o indicador, a alta na demanda dos consumidores por 

crédito no mês passado ocorreu em todas as faixas de renda. Entre os que 
ganham até R$ 500 por mês, o aumento foi de 3,3%. Para os consumidores 
que recebem entre R$ 500 e R$ 1 mil, a alta foi de 2,5%. Entre os que ganham 
entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, a demanda por crédito subiu 2%; e entre os recebem 
entre R$ 2 mil e R$ 5 mil mensais, 1,8%. Na faixa de renda mensal de R$ 5 mil 
a R$ 10 mil, alta no indicador foi de 1,5%. Por fim, entre os consumidores com 
renda mensal acima de R$ 10 mil, a demanda por crédito cresceu 1,6% no 
último mês. 

Regiões 
Em junho, todas as regiões registraram alta da demanda por crédito. As 

maiores variações foram de 6,2% no Norte, de 5,2% no Nordeste e de 3,3% no 
Sul. No Sudeste, a expansão foi de 0,5% e no Centro-Oeste de 1,2%. 

Segundo a Serasa Experian, o Indicador da Demanda do Consumidor 
por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de Cadastros de 
Pessoas Físicas (CPFs), consultados mensalmente na base de dados da 
empresa. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/demanda-de-
consumidores-por-credito-cresce-21-no-primeiro-semestre 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio - Varejo 

Vendas do varejo registraram variação de -0,1% em maio 

 
12 de Julho de 2017 

Fonte: IBGE 
 

Em maio de 2017, o comércio varejista nacional registrou variação de -
0,1% no volume de vendas em relação ao mês imediatamente anterior, na série 
ajustada sazonalmente. Para essa mesma comparação, a receita nominal 
mostrou variação de 0,2%, conforme Gráficos 1 e 2. Ainda na série com ajuste 
sazonal, o índice de média móvel trimestral voltou a sinalizar estabilidade tanto 
para volume de vendas (-0,1%), quanto para receita nominal (0,0%). 

No confronto com igual mês do ano anterior, na série sem ajuste 
sazonal, o volume de vendas apontou crescimento de 2,4%, segunda taxa 
positiva consecutiva no ano. Com isso, o índice de volume do varejo acumulou 
recuo de 0,8% nos cinco primeiros meses do ano. O indicador acumulado nos 
últimos doze meses, com queda de 3,6% em maio de 2017, permaneceu 
sinalizando redução no ritmo de queda iniciado em outubro de 2016 (-6,8%). 
Para as mesmas comparações, a receita nominal de vendas apresentou 
variação de 3,1%, 1,8% e de 3,5%, respectivamente (Tabelas 1 e 2). 

O comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo as atividades 
de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, registrou 
queda de 0,7% sobre o mês imediatamente anterior para o volume de vendas e 
de -1,2% para receita nominal, na série com ajuste sazonal. Em relação a maio 
de 2016, o varejo ampliado mostrou crescimento de 4,5% tanto para o volume 
de vendas, quanto para receita nominal de vendas. No que tange aos 
resultados acumulados, as taxas foram de -0,6% no ano e de -5,2% nos 
últimos 12 meses, para o volume de vendas, e de 1,1% e 0,2% para a receita 
nominal, respectivamente (Tabela 1 e 2). 

Quatro atividades registram taxas negativas no comércio varejista 
No decréscimo de 0,1% no volume de vendas do comércio varejista na 

passagem de abril para maio de 2017, na série com ajuste sazonal, quatro 
atividades registraram taxas negativas, com destaque para Tecidos, vestuário e 
calçados (-7,8%); Livros, jornais, revistas e papelaria 

(-4,5%); Equipamentos e material para escritório, informática e 
comunicação (-2,8%); e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,1%). 
Por outro lado, entre os quatro setores que ampliaram as vendas nesse mês, 
os desempenhos de maior importância para a média global foram registrados 
em Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 
(1,4%); seguido por Móveis e eletrodomésticos (1,2%); Artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,9%); e Combustíveis e 
lubrificantes (0,6%). 

O comércio varejista ampliado, ainda na série ajustada sazonalmente, 
mostrou variação negativa para o volume de vendas entre abril e maio de 2017 
(-0,7%). Veículos e motos, partes e peças, após relativa estabilidade (-0,1%), 
avançou 1,2% frente a abril, enquanto em Material de construção, o 
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crescimento foi de 1,9% para essa mesma comparação, compensando a maior 
parte do recuo de 2,0% registrado no mês anterior (Tabela 1). 

Na comparação com igual mês do ano anterior, o comércio varejista 
assinalou expansão de 2,4% em maio de 2017, com cinco das oito atividades 
apresentando desempenhos positivos impulsionados, principalmente, pela 
comemoração do Dia das Mães e pela diferença de um dia útil a mais em maio 
de 2017 (22 dias) em relação a maio de 2016 (21 dias). Com destaque, em 
termos de maior contribuição na formação da taxa global do varejo (Tabela 3), 
figura o setor de Móveis e eletrodomésticos (13,8%). Outras contribuições 
positivas relevantes sobre o total nacional vieram de Tecidos, vestuário e 
calçados (5,0%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,6%); Artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (3,8%); 
Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (8,8%).As 
vendas do setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios 
bebidas e fumo ficaram estáveis (0,0%) em relação a maio de 2016. Por outro 
lado, com redução no volume de vendas na mesma comparação, encontram-se 
Combustíveis e lubrificantes (-0,9%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-
1,0%). 

Doze estados apresentaram recuo no volume de vendas 
Na passagem de abril para maio de 2017, o decréscimo (-0,1%) 

apresentado no volume de vendas nacionais alcançou 14 das 27 Unidades da 
Federação com destaque, em termos de magnitude de taxa, para Amapá (-
3,7%); Sergipe (-3,1%); Santa Catarina (-2,7%). Por outro lado, 12 das 27 
Unidades da Federação mostraram crescimento com as maiores taxas vindo 
de Distrito Federal (2,7%); Goiás (2,5%) e Tocantins (2,4%). Alagoas (0,0%) 
registrou estabilidade frente a abril de 2017, conforme o Gráfico 5. 

Frente a maio de 2016, o crescimento do volume de vendas no varejo 
nacional (2,4%) alcançou 20 dos 27 Unidades da Federação, com destaque, 
em termos de magnitude de taxa, para Santa Catarina (11,6%) e Alagoas 
(9,3%). Nesse mesmo confronto, os maiores recuos no volume de vendas 
foram registrados em: Sergipe (-9,6%) e Goiás (-6,2%), conforme mostra o 
Gráfico 6. Quanto à participação na composição da taxa do comércio varejista, 
destacaram-se, pela ordem: São Paulo (1,8%), Santa Catarina (11,6%) e Minas 
Gerais (5,1%). 

Em relação ao comércio varejista ampliado, 22 das 27 Unidades da 
Federação registraram resultados positivos, em termos de volume de vendas, 
na comparação com maio de 2016, destacando-se, com as taxas mais 
elevadas, Espírito Santo (14,9%) e Amazonas (13,7%), conforme Gráfico 7. 
Quanto às maiores participações positivas na composição da taxa do comércio 
varejista ampliado, figuram São Paulo (2,9%); Rio Grande do Sul (12,3%); 
Santa Catarina (12,9%); e Rio de Janeiro (5,9%). 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3477&b
usca=1 
 

 
Voltar ao índice 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3477&busca=1
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3477&busca=1
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3.  Serviços 

Governo impõe freio aos gastos para tentar atingir meta fiscal; serviços 
são afetados 

 
12 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Gastos caem 38,5% até maio e previsão de crescimento das despesas totais é 
de 3,57% em 2017, a menor taxa em cerca de 20 anos. Emissão de 
passaportes e ação da PRF já foram afetados. 
 

Para tentar atingir a meta fiscal deste ano, de um déficit primário (sem 
contar despesas com juros) de até R$ 139 bilhões, a equipe econômica do 
governo federal impôs um forte bloqueio de gastos orçamentários. 

A limitação de despesas já está afetando alguns serviços para a 
população, como a emissão de passaportes e as ações da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) nas estradas. 

O limite para gastos primários totais fixado para o governo para 2017, 
até o momento, é de R$ 1,286 trilhão, contra R$ 1,242 trilhão no ano passado - 
o que representa uma alta nominal de 3,57%. A variação é a menor da série 
histórica que tem início em 1997, ou seja, em cerca de 20 anos. 

Os números foram consolidados pela Instituição Fiscal Independente, 
órgão ligado ao Senado Federal, a pedido do G1, com base em informações 
oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional. 

A série histórica mostra que o crescimento médio anual dos gastos 
primários totais do governo, entre 1998 e 2016, foi bem maior: de 12,55% em 
termos nominais. 

Entre 2012 e 2015, por exemplo, as despesas totais cresceram, 
respectivamente, 11,06%, 13,23%, 13,05% e 11,39%. 

Em 2016, ano que teve dois presidentes (Dilma Rousseff até maio e 
Michel Temer depois disso), as despesas cresceram menos: 7,22% contra o 
ano anterior. 

Gastos do governo caem 38,5% até maio 
Levantamento da Instituição Fiscal Independente mostra que, nos cinco 

primeiros meses deste ano, quase todas as áreas do governo federal foram 
afetadas pela limitação de despesas, que foram 38,5% menores do que no 
mesmo período de 2016. 

Outros poderes, como o Legislativo (-20,2%), o Judiciário (-22,3%) e o 
Ministério Público (-25,9%) também foram acometidos. A redução de despesas 
é fruto do bloqueio de R$ 38,96 bilhões em gastos ainda existente nas contas 
públicas neste ano. 

O Ministério das Cidades, por exemplo, teve uma redução de 55,2% em 
suas despesas, ao mesmo tempo em que o Ministério de Minas e Energia 
registrou uma queda de 87,5% em seus gastos, na parcial até maio. 
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O Ministério dos Esportes teve um recuo de 74,8%. Os ministérios da 
Saúde (queda de 36,9%) e da Educação (recuo de 17,7%) também tiveram 
redução de gastos, considerando o mesmo período. 

Mesmo com o bloqueio de gastos, nem todos os órgãos federais tiveram 
redução de verba. Na contramão da limitação de despesas, está a Presidência 
da República, cujas despesas, até maio deste ano, foram elevadas em 2,7%. 

O Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, registrou um aumento 
de 25,7% em seus gastos nos cinco primeiros meses deste ano. 

Contenção afeta políticas públicas 
A forte contenção de gastos que está sendo feita em 2017 tem afetado 

algumas políticas públicas. 
Recentemente, ganharam espaço na imprensa as reclamações da 

Polícia Federal, que, sem limite orçamentário suficiente, interrompeu a emissão 
de passaportes (que serão retomados após aprovação de novos recursos pelo 
Congresso) e também as ações da Polícia Rodoviária Federal - que serão 
reduzidas por conta da falta de verba. 

Para o diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, 
as reclamações de órgãos públicos não é "democrática". 

"Esse é o problema de ter um orçamento que não é mandatório, 
impositivo. Em período de não escassez, de fartura, quem chora mais, pode 
mais. Isso é ruim. Por isso que a gente precisava de uma reforma 
orçamentária", afirmou 

Ele lembrou que a reforma da lei de finanças está caminhando no 
Congresso Nacional. "Está na câmara, já foi aprovada pelo senado. É algo 
estrutural, que poderia ajudar nesse sentido", avaliou o diretor-executivo da IFI. 

Ajustes no orçamento 
Esse limite de gastos de R$ 1,286 trilhão para 2017 poderá ser revisto 

pela equipe econômica até o dia 22 de julho, data limite para divulgação do 
relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre deste ano. 

A área econômica ainda está fechando os números. Contribui para a 
liberação de novos gastos a aprovação, pelo Congresso, de medida que 
autoriza o governo a usar R$ 8,6 bilhões em precatórios (decisões judiciais não 
pagas) para formar o superávit primário das contas públicas. 

Mas a dúvida é se, mesmo com essa autorização, será possível atingir a 
meta fiscal, tendo em vista um cenário de baixo nível de atividade - que 
compromete o crescimento da arrecadação. Por isso, altas de tributos também 
não estão totalmente descartadas. 

As restrições orçamentárias não impediram, porém, o presidente Michel 
Temer de sancionar a lei que reajusta o salário de oito categorias do serviço 
público. Ao todo, 68.149 pessoas serão beneficiadas pelo aumento, entre 
servidores da ativa, aposentados e pensionistas. O texto original previa um 
impacto em 2017 de R$ 3,7 bilhões e de R$ 10,91 bilhões até 2019. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-impoe-freio-aos-gastos-para-
tentar-atingir-meta-fiscal-servicos-sao-afetados.ghtml 

 
Voltar ao índice  
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4.  Serviços – Cartão Pré-Pago 

Cufa lança cartão pré-pago para moradores de favelas 

 
11 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Um serviço de cartão pré-pago direcionado a moradores de 
comunidades foi lançado hoje (11) pela Central Única de Favelas (CUFA), que 
tem a meta de chegar a um milhão de clientes em seis meses. A dispensa de 
comprovações de renda e residência é uma das estratégias para atrair esse 
público, que muitas vezes não consegue ter conta bancária. 

A partir de amanhã (12), a oferta do chamado Cufa Card começará a ser 
feita de porta em porta em 60 favelas da região metropolitana do Rio de 
Janeiro, mas a adesão ao cartão pode ser feita por pessoas de todo o país. 
Apesar de o público-alvo serem os moradores das favelas, qualquer pessoa 
com Cadastro de Pessoa Física (CPF) pode aderir. 

Fundador da Cufa, Celso Athayde diz que o objetivo é levar inserção 
econômica às comunidades e fazer com que o dinheiro circule entre pequenos 
empreendedores e pessoas atualmente desbancarizadas. 

“A gente customizou um produto para esse território, para essas 
pessoas, e a ideia é fazer desse cartão uma moeda comunitária nos próximos 
seis meses”, explica. “Um grande número dessas pessoas não trabalha 
formalmente, tem dificuldade de comprovar renda, e outros estão negativados 
e também não podem.” 

Para aderir ao Cufa Card também não há consulta ao Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) ou Serasa. O cliente paga uma taxa de R$ 8, que é 
revertida em R$ 10 de crédito para chips de qualquer operadora de celular. A 
partir disso, é possível depositar dinheiro na conta associada ao cartão, que 
não tem anuidade, e gastar o saldo de forma pré-paga em qualquer 
estabelecimento que aceite a bandeira MasterCard. 

O depósito de crédito no cartão pode ser feito presencialmente, em 
postos de atendimento em favelas da região metropolitana do Rio, por meio de 
boleto ou pelo aplicativo do Cufa Card para celulares. O saldo pode ser 
transferido para outros usuários do cartão, sem a cobrança de taxas, e até 
mesmo sacado, em caixas eletrônicos Banco 24 horas, nos quais é cobrada a 
taxa padrão da operação. As compras só podem ser feitas à vista, sem a 
possibilidade de parcelamento. 

A universitária Ingrid Souza, de 29 anos, planeja usar o cartão para 
comprar livros em lojas online. Moradora de Santa Cruz, na zona oeste do Rio 
de Janeiro, ela não tem conta bancária e acredita que poderá organizar melhor 
sua vida financeira. “Agora, só vou gastar o que eu posso, porque com dinheiro 
na mão, você gasta. Se eu troco R$ 50, acabaram os R$ 50.” 

Empreendedores 
O Cufa Card também pretende atingir empreendedores de favelas que 

enfrentam dificuldades de obter máquinas de cartão e contas bancárias. Com o 
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Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), eles conseguem a máquina do 
Cufa Card, que também aceita cartões da bandeira MasterCard. 

A vantagem oferecida para os comerciantes e prestadores de serviços é 
a ausência de taxas para compras nessa máquina com o cartão Cufa Card, e 
também o custo zero de adesão. 

Dono de uma academia na Vila Kennedy, na zona oeste da capital 
fluminense, Mário Sérgio de Souza, de 38 anos, acredita que o número de 
alunos vai aumentar com o cartão. Além de prever até 8% crescimento, ele 
afirma que terá mais segurança em seu estabelecimento. 

“A gente vai trabalhar menos com dinheiro vivo na bancada da 
academia. Quando as pessoas não têm mecanismos de pagamento, elas vem 
com dinheiro vivo, e a gente acaba tendo riscos de segurança.” 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/cufa-lanca-cartao-
pre-pago-para-moradores-de-favelas 
 

 
Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Meios de Pagamento 

Braspag começa a operar de acordo com as novas regras do boleto 
registrado 

 
11 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

Braspag, empresa do grupo Cielo e líder em soluções de meios de 
pagamento para e-commerce na América Latina, já adaptou os seus serviços 
às novas normas definidas pela FEBRABAN e a rede bancária que determinam 
o registro dos boletos de pagamentos. 

As regras entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, 10 de 
julho, para boletos com valores igual ou superior a R$ 50 mil. A partir de 11 de 
dezembro deste ano, boletos bancários que não possuírem o CPF e o CNPJ do 
pagador não serão mais aceitos pelo Banco Central. 

Segundo o CEO da Braspag, Gastão Mattos “a Braspag sempre está 
atenta às normas de segurança e tendências do setor de meios de pagamento, 
por isso a empresa já dispunha de ferramentas para realizar esta adaptação, 
ficando apenas a cargo dos bancos emissores utilizarem ou não este serviço”, 
explica. “Com a nova regra, nos antecipamos para operar neste novo modelo e 
os bancos que já estiverem preparados para a regra já podem contar com a 
Braspag”, conta. 

De acordo com a FEBRABAN, um dos principais benefícios da nova 
regra é que o consumidor não precisará mais ir ao banco emissor para quitar 
um boleto vencido, podendo ser realizado em qualquer agência bancária. Além 
disso, afere mais segurança ao lojista e consumidor, e também possibilita 
melhorias na gestão de conciliação de pagamentos, otimiza relatórios e permite 
o uso dos boletos para averiguar operações de crédito. 

“A medida ajudará toda a rede a mitigar fraudes, principalmente no 
comércio eletrônico, que é o maior alvo. Com mais segurança neste tipo de 
operação para lojistas e consumidores, este meio de pagamento pode registrar 
aumento de procura, sendo uma boa opção para usuários com renda 
insuficiente para possuir cartões de crédito, impactando positivamente o varejo 
online”, afirma Mattos. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/braspag-ja-opera-com-as-novas-
regras-do-boleto-registrado/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Capacitação e qualificação 

Programa Brasil Braços Abertos chega a dez mil inscritos 

 
11 de Julho de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Plataforma de ensino a distância do Ministério do Turismo já tem adesão das 
27 Unidades da Federação e de mais de 100 municípios 
 

O programa Brasil Braços Abertos acaba de chegar à marca de dez mil 
inscritos, contemplando todos os estados do País. A plataforma de ensino a 
distância do Ministério do Turismo oferece 80 horas de aulas on-line e gratuitas 
para profissionais que atuam ou pretendem atuar no setor.  

O aluno pode realizar o curso por qualquer dispositivo com acesso à 
internet. Os módulos contam com videoaulas e jogos. As aulas podem ser 
iniciadas logo após o cadastro e devem ser concluídas até 30 de dezembro. 
Após a conclusão dos módulos, o estudante recebe um certificado de 
conclusão. 

O programa de atendimento ao turista foi lançado em abril deste ano e 
as inscrições estão abertas até 30 de setembro. O cadastro é feito pelo 
endereço brasilbracosabertos.turismo.gov.br e o curso é validado como de 
extensão. 

O Ministério do Turismo vem articulando com os municípios a assinatura 
do Termo de Compromisso para consolidar a iniciativa em todo o País. Até o 
momento, 27 Unidades da Federação e 110 municípios aderiram à plataforma e 
se comprometeram a disponibilizar estrutura necessária para que alunos sem 
acesso à internet possam ser beneficiados. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/07/programa-brasil-bracos-abertos-chega-
a-dez-mil-inscritos 
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7. Comércio Eletrônico 

Classe C sustenta e-commerce e aumenta relevância na crise 

 
12 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Motivado por bons preços, famílias com renda per capita de pouco mais de R$ 
1 mil exigem mais do lojista virtual e ajudam no amadurecimento do setor 
 
 

Principal responsável pelos anos de ouro do varejo, que aconteceram 
entre 2009 e 2013, a Classe C mostra seu protagonismo também durante a 
recessão. Dentro do universo virtual, as famílias com rendas de R$ 1 mil per 
capita ganharam relevância, e já respondem por 35% das compras no e-
commerce. 

O dado faz parte de uma pesquisa inédita da Conversion e revela que 
93% dos brasileiros conectados já realizaram compras pela internet. "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", argumenta o CEO da Conversion, Diego Ivo. 

"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. 

O perfil da classe média, que durante a recessão precisou ficar mais 
atenta a promoções e descontos também ajudou a amadurecer o ambiente 
digital, segundo Ivo, e a melhoria contínua dos serviços digitais já acontece. 
"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", comenta. 

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. 

Avanço para o ano 
Ainda com grande potencial de crescimento, o comércio eletrônico deve 

crescer 12% neste ano, a despeito da crise econômica. Segundo estimativas 
da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o segmento deve 
totalizar um faturamento de R$ 59,9 bilhões neste ano. 

A perspectiva da entidade é que ao longo de 2018 o País atinja a marca 
de 38,5 milhões de compradores únicos (número de consumidores 
independente da quantidade de compras realizadas). A Associação acredita 
que a participação das PMEs no faturamento do comércio eletrônico deve 
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atingir 25%. Esse avanço, no entanto, vem atrelado a cada vez mais interação 
com o consumidor e coerência na hora de preparar estoque e promoções. "Em 
tempo de internet das coisas (IoT, sigla em inglês), as pessoas cada vez mais 
dispõem de diversos dispositivos conectados e a comunicação multicanal surge 
como ótima alternativa para as empresas engajarem ainda mais seus clientes", 
ressalta o diretor geral da All iN, Victor Popper. 

Multicanalidade 
O ganho de participação do e-commerce dentro do comércio como um 

todo ainda depende da maior atenção as formas integradas realizar compras. 
Boa parte dos consumidores, por exemplo, já não faz mais distinção entre lojas 
físicas e virtuais, seja para comprar, pesquisar ou comparar preços de 
produtos. 

Para acompanhar essa transformação digital que o comércio vem 
passando, os empreendedores precisam unificar todos os canais de venda e 
transmitir a mesma mensagem. Esse novo conceito é chamado de 
omnichannel. "Na prática, significa fazer com que os vários canais de 
relacionamento com o consumidor se transformem em uma experiência única 
de compra", explica o diretor geral da Tray, Willians Marques. 

"Todos os pontos de contato com o consumidor devem refletir em uma 
única atuação e mensagem. Isso requer planejamento e preparo para que seja 
possível oferecer ao cliente as opções de comunicação integradas, permitindo 
a compra no site e a retirada ou troca na loja, por exemplo", diz. 

O executivo acrescenta ainda a necessidade a maior atenção aos canais 
de interação com o cliente, somo SMS, Facebook, push, Instagram, Snapchat - 
e aplicativos corporativos. "Hoje, é possível escolher por qual canal o cliente 
será impactado", comenta. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/classe-c--sustenta-e-commerce--e-aumenta-
relevancia--na-crise-id637385.html 
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8. Emprego 

Novas leis trabalhistas devem começar a vigorar em novembro 

 
12 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Mudanças passam a valer 120 dias após a sanção presidencial, que deve ocorrer na 
próxima semana; texto-base da reforma foi aprovado pelo Senado por 50 votos contra 
26, em sessão tumultuada 
 

A votação da reforma trabalhista no plenário do Senado Federal foi a sessão 
mais conturbada desde que a matéria começou a tramitar na Casa, há mais de dois 
meses. Após um dia de muitas discussões e cenas inusitadas, o texto-base foi 
aprovado pouco antes das 20h, com 50 votos favoráveis, 26  contrários e uma 
abstenção. Durante toda a tarde, cinco senadoras da oposição ocuparam a mesa 
diretora do plenário (leia matéria abaixo), interrompendo os debates, e se negaram a 
sair de lá até que fosse aceita pelo menos uma mudança no texto, para proteger o 
trabalho de gestantes e lactantes — o que o Planalto promete fazer por medida 
provisória. 

 O placar foi melhor do que o imaginado pelo governo, que precisava de pelo 
menos 39 votos dos 77 que compareceram, o que representa a maioria simples 
(metade mais um) dos presentes. As novas regras devem começar a valer em 
novembro, 120 dias depois que forem sancionadas pelo presidente Michel Temer. O 
governo ainda não estabeleceu uma data para a sanção, mas sinaliza que será na 
semana que vem. A vitória no Senado foi comemorada pelo presidente. “Foi uma 
vitória de todos os brasileiros”, disse. “Essa aprovação definitiva da proposta é uma 
vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país competitivo”, 
acrescentou. De acordo com o presidente, a nova legislação “criará relações 
trabalhistas adequadas à realidade atual e preparará o mercado de trabalho às 
demandas do presente e às exigências do futuro”. 

O resultado da votação foi melhor do que o esperado por boa parte da base 
governista, dada a conjuntura de tensão política. Os senadores Acir Gurgacz (PDT-
RO), Hélio José (PMDB-DF) e Maria do Carmo Alves (DEM-SE) faltaram à sessão, e 
Eunício Oliveira (PMDB-CE) não votou por ser presidente da Casa. Já a senadora 
Lúcia Vânia (PSB-GO) se absteve de votar, o que significa que ela estava no plenário, 
mas preferiu não se posicionar. Apesar das faltas — dos que não foram, apenas Hélio 
José se declarava expressamente contra a proposta —, o texto foi aprovado com 
folga. O levantamento mais recente do governo previa 42 votos favoráveis, caso os 81 
senadores estivessem presentes. Mais otimista, o senador Ricardo Ferraço (PSDB-
ES), relator da reforma em duas comissões, foi certeiro ao apostar, na véspera, em 50 
votos favoráveis. 

Insatisfação 
A reforma altera mais de 100 pontos da legislação trabalhista, como divisão de 

férias e extensão da jornada, além de implantar novas modalidades, como o trabalho 
remoto, mas preserva os direitos fundamentais dos trabalhadores. Na opinião do 
secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto 
Almeida, o placar foi “bastante expressivo”. No Twitter, ele disse que a aprovação é 
um “bom sinal para a continuidade das reformas” e destacou que o mercado financeiro 
fechou ontem com queda no dólar e no risco-país, além de bolsa em alta. “A economia 
continua em trajetória positiva.” 
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Antes que a nova lei entre em vigor, o governo garantiu que publicará uma 
medida provisória (MP) para regulamentar alguns dos pontos do texto que causaram 
insatisfação, inclusive, em integrantes da base aliada. Um dos pontos mais polêmicos 
é o que permite o trabalho de grávidas e lactantes em ambientes de baixa ou média 
insalubridade. A alteração desse item era uma das reivindicações das senadoras que 
ocuparam a mesa diretora do plenário. “Se não for aprovado um destaque, esqueça, 
não vai ter acordo”, disse Gleisi Hoffmann (PT-PR), uma das que encabeçaram o 
inusitado protesto.  

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), garantiu que o 
assunto será levado em conta na MP que será elaborada pelo Ministério do Trabalho 
com contribuição das centrais sindicais. “Estamos mudando a legislação de 
empregada gestante e de lactante exatamente para dar a condição de ela apresentar 
atestado ou um médico de família, ou um médico conhecido, ou qualquer médico do 
trabalho, para que possa efetivamente dizer se ela pode voltar a trabalhar ou não. 
Portanto, a ação, o movimento, será da lactante ou da gestante, e não do patrão, não 
do empregador”, explicou. 

Rejeitados 
A reivindicação das senadoras, no entanto, era que o destaque fosse aprovado 

no plenário, o que levaria o texto de volta para a Câmara dos Deputados. Mas, com 
urgência para dar uma resposta positiva ao mercado, o governo nunca esteve disposto 
a negociar no Senado, já que isso atrasaria a tramitação. O objetivo era que a votação 
fosse concluída antes do recesso parlamentar, que deve começar na próxima terça-
feira. Por isso, foram rejeitados todos os destaques propostos no plenário e também 
as 864 emendas protocoladas durante os dois meses de discussão na Casa. 

Além da situação das trabalhadoras grávidas e lactantes, há outros pontos 
polêmicos, como a instituição do trabalho intermitente, que permite a prestação de 
serviços de forma descontínua, por dia ou por hora. Na lista de descontentes está, 
inclusive, Ferraço. Ele sugeriu, no relatório da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 
que a questão fosse vetada pelo presidente. A MP deve manter o trabalho intermitente 
apenas para as categorias de serviços, comércio e, possivelmente, indústria. O texto 
aprovado ontem permite que esse tipo de contrato seja aceito “independentemente do 
tipo de atividade”. O governo também deve estabelecer um prazo de 18 meses para 
que as empresas mudem a categoria da relação de trabalho, ou seja, para que um 
trabalhador efetivo passe do contrato tradicional para o intermitente.  

Jucá garantiu que a jornada de 12 horas seguidas por 36 de descanso não 
será mais decidida por acordo individual, mas por acordo coletivo. Ele também 
prometeu mudanças quanto ao dano extrapatrimonial: a MP deve acabar com a 
previsão do cálculo da indenização com base no salário do trabalhador em casos de 
ofensa moral ou material, como está no texto. Jucá se comprometeu, ainda, a manter 
pontos em aberto para receber sugestões dos senadores. “Até à véspera da MP, 
estaremos dispostos a ouvir, a discutir, a sentar, exatamente para que possamos ter a 
melhor peça possível para os trabalhadores brasileiros”, afirmou. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/12/internas
_economia,608867/novas-leis-trabalhistas-devem-comecar-a-vigorar-em-
novembro.shtml 
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9.  Logística – Transporte Aéreo 

Infraero segue na política de licitação 

 
12 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Como parte de seu novo posicionamento, a Infraero segue no processo 
de licitação para operação e exploração comercial de terminais de logística de 
carga (Teca). A próximo a ser concedido será o Aeroporto de Joinville/Lauro 
Carneiro de Loyola (SC) que deve receber R$ 48 milhões de investimento. 

A concessão da operação do complexo logístico de Joinville envolverá 
uma área total de 105.730 m², com preço básico inicial e preço mínimo mensal 
de R$ 500 mil, com investimentos vinculados de R$ 47,9 milhões e prazo 
contratual de 25 anos. 

O Teca de Joinville foi inaugurado em 11 de dezembro de 1974 e conta 
com uma área atual de 2.627 m². Entre janeiro e maio de 2017, o complexo 
movimentou 841,8 toneladas de carga. 

A maior parte das cargas é proveniente e também tem como destino 
Alemanha, Itália, China e Estados Unidos. 

Próximas licitações 
Além de Joinville, está em planejamento a concessão das operações do 

Teca do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes (AM). Em 
Manaus, será concedida área de 49.382,53 m², com preço básico inicial de R$ 
3 milhões e preço mínimo mensal de R$ 2,7 milhões, com prazo contratual de 
dez anos. O lançamento do edital está previsto para este semestre. 

Cinco processos de concessões de complexos logísticos já foram 
realizados até o momento pela Infraero: Goiânia (GO), Curitiba (PR), Vitória 
(ES), São José dos Campos (SP) e Recife (PE). Os quatro primeiros já tiveram 
seus contratos assinados e, no caso de Goiânia e Curitiba, a empresa 
vencedora deverá assumir as operações dos complexos até o início do 
segundo semestre deste ano. O processo do Aeroporto do Recife está em fase 
de assinatura do contrato. 

Todos os contratos em questão preveem prazo de concessão de dez 
anos, sem investimentos vinculados por parte das empresas concessionárias. 
Os valores de luva (preço mínimo mensal) totais obtidos com os cinco 
contratos somam R$ 2,95 milhões. "Além disso, a Infraero tem o objetivo de 
ampliar as oportunidades de operações multi e intermodais, agregando a 
expertise dos parceiros nos modais marítimo, rodoviário e ferroviário ao know 
how da Infraero no modal aéreo", afirmou a estatal, por meio de comunicado. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/infraero-segue-na-politica-de-licitacao-
id637377.html 
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10.  Empreendedorismo 

Pesquisa com artesãos mostra que atividade é opção para crise 

 
12 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
O levantamento, realizado com 3.649 entrevistados de todo o país nos meses 
de maio e junho, mostrou que apenas 17,7% dos artesões são legalizados 
como microempreendedor individual (MEI) 
 

A produção artesanal de objetos proporciona um complemento para a 
renda e é ainda um trabalho informal para a maioria dos artesãos, conforme 
apontou pesquisa realizada pela plataforma digital Clube de Artesanato e 
divulgada na abertura da feira Mega Artesanal, que pode ser visitada pelo 
público em geral a partir desta quarta-feira (12/7) na capital paulista. 

O levantamento, realizado com 3.649 entrevistados de todo o país nos 
meses de maio e junho, mostrou que apenas 17,7% dos artesões são 
legalizados como microempreendedor individual (MEI). O restante permanece 
na informalidade, sendo que 45,8% disseram que não têm interesse em se 
registrar e 21,5% afirmaram que não saem da informalidade porque não têm 
incentivos do governo nem como arcar com os custos altos de uma empresa. 

“De acordo com o nosso levantamento, 70% das pessoas fazem 
artesanato e vendem entre amigos e familiares, e apenas 8% têm uma 
pequena loja, o que comprova, mais uma vez, a informalidade neste ramo de 
negócio”, disse Lucas Ferreira, gestor de marketing do Clube de Artesanato, na 
abertura da feira, ocorrida nesta terça-feira (11/7). 

A motivação de 49% dos entrevistados que trabalham com artesanato é 
a complementação da renda familiar. Em 63% das residências, há apenas uma 
pessoa com trabalho fixo e, em momento de crise, o artesanato ajudou 56% 
dos entrevistados. Além disso, 31% dos artesãos sustentam entre duas e 
quatro pessoas com a renda de seu trabalho. 

“Muitas pessoas estão migrando hoje [para o trabalho artesanal], por 
uma dificuldade de recolocação [no mercado] e de novo emprego. [O 
artesanato] é uma solução prática e rápida para se gerar um complemento de 
renda. Frente ao momento econômico que o país vem atravessando, [com] 
quase 14 milhões de pessoas desempregadas, o movimento do artesanato foi 
muito potencializado”, avaliou Ferreira. 

Apesar da característica de auxílio na renda, Ferreira afirmou que há 
possibilidade de o artesanato se tornar a fonte principal de faturamento. “A 
maioria utiliza [o artesanato] como complemento de renda. O que naturalmente 
acontece, e podemos ver na feira, é que, mesmo como um complemento de 
renda, o negócio vai crescendo, e aí aquela ação despretensiosa vira uma 
ação de resultado financeiro, se torna uma empresa, cresce e vira um negócio 
de sucesso. Existem exemplos aqui na feira que o público vai conseguir 
observar”, disse. 
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Feira 
Na Mega Artesanal, que é a maior feira de produtos e técnicas de artes 

manuais e artesanato da América Latina, apresenta ao público insumos, 
máquinas, ferramentas, acessórios, peças prontas, exposições, desafio de 
moda entre alunos de escolas técnicas estaduais (ETECs), lançamentos de 
livros, performances de artistas, além de cerca de 10 mil vagas diárias em 
cursos e oficinas – gratuitos em sua maioria – para aprender alguma técnica de 
trabalho manual. 

A feira está aberta até 16 de julho, na São Paulo Expo, que fica na 
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. Vans gratuitas saem da Estação Jabaquara do 
metrô todos os dias para a feira. A entrada custa R$ 20,00, inteira; e R$ 10,00, 
meia entrada. Outras informações no site . 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/12/internas
_economia,608900/pesquisa-com-artesaos-mostra-que-atividade-e-opcao-
para-crise.shtml 
 

 
Voltar ao índice 
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11. Curtas 

IPC-3i do primeiro trimestre de 2017 

 
12 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 
 

O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede 
a variação da cesta de consumo de famílias majoritariamente compostas por 
indivíduos com mais de 60 anos de idade, registrou no segundo trimestre de 
2017, variação de 0,50%. Em 12 meses, o IPC-3i acumula alta de 3,51%. Com 
este resultado, a variação do indicador ficou acima da taxa acumulada pelo 
IPC-BR, que foi de 3,44%, no mesmo período. 

Na passagem do primeiro trimestre de 2017 para o segundo trimestre de 
2017, a taxa do IPC-3i registrou decréscimo de 0,87 ponto percentual, 
passando de 1,38% para 0,50%. Cinco das oito classes de despesa 
componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A 
principal contribuição partiu do grupo Habitação, cuja taxa passou de 2,02% 
para 0,40%. O item que mais influenciou o comportamento desta classe de 
despesa foi tarifa de eletricidade residencial, que variou -2,46%, no segundo 
trimestre, ante 5,76%, no anterior. 

 Contribuíram também para o decréscimo da taxa do IPC-3i os grupos: 
Alimentação (1,12% para       -0,94%), Educação, Leitura e Recreação (2,95% 
para 0,08%), Transportes (0,39% para -0,52%) e Despesas Diversas (1,51% 
para 1,16%). Para cada uma destas classes de despesa, vale citar o 
comportamento dos itens: frutas (1,97% para -19,22%), cursos formais (9,19% 
para 0,00%), tarifa ônibus urbano (4,48% para 0,83%) e cigarros (1,72% para 
0,00%),respectivamente. 

 Em contrapartida, os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (1,74% para 
2,70%), Comunicação (-1,07% para 0,75%) e Vestuário (-0,19% para 1,18%) 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Os itens que mais 
contribuiram para estes movimentos foram: medicamentos em geral (0,13% 
para 3,43%), tarifa de telefone residencial (-3,75% para -0,22%) e roupas (-
1,09% para 1,58%), respectivamente. 
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Quantidade de inadimplentes aumenta 2,6% no primeiro semestre, dizem 
SPC e CNDL 

11 de Julho de 2017 
Fonte: G1 

 
Já na passagem de maio para junho, número de pessoas com contas em 
atraso teve leve queda. 
 

O número de pessoas com contas em atraso aumentou 2,6% no 
primeiro semestre deste ano, chegando a 59,8 milhões, segundo dados 
divulgados nesta terça-feira (11) pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Na passagem de maio para junho, no entanto, houve leve queda de 
0,5% na quantidade de pessoas inadimplentes. Na comparação como mesmo 
mês do ano passado, quando havia 59,1 milhões de consumidores com 
pendências, houve alta de 1,1%. 

“A estimativa de devedores vem se mantendo próxima ao patamar dos 
59 milhões desde o segundo trimestre do último ano. Isso acontece porque, se 
as dificuldades do cenário recessivo fazem crescer o número de devedores, a 
maior restrição do crédito e queda na propensão do consumo por parte das 
famílias, provocada pela própria crise, age na direção contrária, limitando o 
crescimento da inadimplência”, disse em nota o presidente da CNDL, Honório 
Pinheiro. 
 
 
 

Voltar ao índice  
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12. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
21/07/2017 até 30/07/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- JOÃO PESSOA 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima 
Cidade: João Pessoa - PB 
 
23/07/2017 até 26/07/2017 – ESCOLAR OFFICE BRASIL 2017 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


