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1. Crédito e Financiamento 

Serasa: demanda das empresas por crédito recua 4,5% no primeiro 
semestre 

 
20 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Em junho, houve queda de 6,6% na demanda por crédito por parte das 
empresas ante maio. Na comparação interanual, o recuo é ainda maior, de 
10,7% 
 

A demanda das empresas por crédito caiu 4,5% no primeiro semestre de 
2017 em comparação com o primeiro semestre do ano passado, segundo o 
Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Foi o pior 
resultado para um primeiro semestre desde 2013, quando houve retração de 
4,7% no acumulado dos primeiros seis meses na demanda empresarial por 
crédito. 

Em junho, houve queda de 6,6% na demanda por crédito por parte das 
empresas ante maio. Na comparação interanual, o recuo é ainda maior, de 
10,7%. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a retração da 
demanda empresarial por crédito no primeiro semestre deste ano é 
consequência direta do fraco desempenho da economia sobre o dia-a-dia das 
empresas. Com vendas e produção estagnadas, há menor necessidade de 
capital de giro para a produção, como também para investimentos. 

Ainda segundo o levantamento, a queda da busca empresarial por 
crédito no primeiro semestre de 2017 foi determinada pelo comportamento das 
médias e grandes empresas, que exibiram retrações de 9,7% e de 9,1%, 
respectivamente. Já entre as micro e pequenas empresas, o recuo foi menor, 
de 4,3% frente ao primeiro semestre do ano passado. 

Considerando apenas o mês de junho, no entanto, o cenário se inverte: 
houve queda de 0,5% na demanda das grandes empresas por crédito, recuo 
de 1,7% nas médias empresas e retração de 6,8% entre as micro e pequenas 
empresas. 

Todos os setores econômicos pesquisados apresentaram quedas em 
suas demanda por crédito no primeiro semestre de 2017: Indústria (-7,2%); 
Comércio (-6,0%) e Serviços (-2,3%). Por fim, na análise por região, também 
houve sinal de baixa em todas: Norte (-5,0%); Centro-Oeste (-5,3%); Nordeste 
(-6,2%); Sudeste (-3,1%) e Sul (-5,8%). 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/20/internas
_economia,611168/serasa-demanda-das-empresas-por-credito-recua-4-5-no-
primeiro-semest.shtml 

 
Voltar ao índice  
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2.  Serviços - Alimentação 

Alimentos vão continuar segurando os preços 

21 de Julho de 2017 
Fonte: O GLOBO 

 
Responsáveis por quase metade das despesas dos brasileiros, alimentação e 
bebidas (-0,55%) e transportes (-0,64%) tiveram queda no índice de julho, com 
impacto negativo de 0,14 ponto percentual e 0,11 ponto, respectivamente. 
 

O IPCA-15, prévia da inflação oficial, de julho, recuou 0,18%, menor taxa 
medida pelo IBGE em 19 anos. O resultado foi influenciado pela deflação de 
alimentos e combustíveis e levou o índice a acumular alta de apenas 2,78% em 
12 meses, patamar mais baixo desde 1999. Nos próximos meses, diante do 
aumento de impostos, o impacto positivo de gasolina, etanol e diesel será 
reduzido - mas o da alimentação continuará beneficiando o consumidor. 

Responsáveis por quase metade das despesas dos brasileiros, 
alimentação e bebidas (-0,55%) e transportes (-0,64%) tiveram queda no índice 
de julho, com impacto negativo de 0,14 ponto percentual e 0,11 ponto, 
respectivamente. 

Houve queda ainda mais forte quando considerados os produtos 
comprados para consumo em casa, que chegaram a ficar 0,95% mais baratos. 
Todas as regiões pesquisadas apresentaram queda, com variação de -0,37% 
em Brasília até -1,61% em Curitiba. O recuo de 3,16% nos preços dos 
combustíveis foi o principal impacto em transportes. 

O IPCA-15 de um mês é calculado entre a segunda quinzena do mês 
anterior e os primeiros 15 dias do mês de referência. Para o IPCA fechado de 
julho, as previsões estão dispersas, de "muito próxima de zero", para o 
professor Luiz Roberto Cunha, a 0,7%, para o Itaú. A diferença deve-se à 
avaliação de quanto os demais preços da economia compensarão a alta da 
energia.  

CORTE DE 1 PONTO NOS JUROS  
Porém, para Cunha e analistas como os de Goldman Sachs e 

Rosenberg Associados, a deflação dos alimentos, um dos motivos centrais 
para a inflação ter cedido nos últimos 12 meses, continuará no futuro próximo, 
o que manteria o IPCA sob controle até o fim do ano. 

Com isso, é consenso entre analistas que o cenário de inflação continua 
sustentando o corte da Taxa Selic em pelo menos 1 ponto percentual na 
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, semana 
que vem. 

"Precisaríamos de uma mudança no desenvolvimento do cenário macro 
e político para que essas expectativas sejam modificadas", avaliou a equipe do 
Bank of America. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=40138189 

 
Voltar ao índice 

http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=40138189
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3.  Serviços - Bancos 

Bancos devem ter alta de 13% no lucro no 2º tri 

 
21 de Julho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

A temporada de balanços dos grandes bancos brasileiros para o 
segundo trimestre começa na próxima semana com a promessa de 
continuidade na melhora dos resultados. Porém, a combinação de crédito ainda 
fraco, mudanças na regulamentação dos cartões e queda dos spreads - 
diferença entre o custo de captação e as taxas cobradas dos clientes - deve 
colocar as margens financeiras sob pressão. 

O lucro líquido combinado de Itaú Unibanco, Banco do Brasil (BB), 
Bradesco e Santander para os meses de abril a junho deve alcançar R$ 15,096 
bilhões, de acordo com a média das projeções de sete casas de análise. Isso 
representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano 
passado - quando as despesas com provisões para devedores duvidosos 
(PDD) castigaram os números. Porém, o resultado deve vir sobretudo do 
controle de custos e das receitas com tarifas e prestação de serviços. A 
expectativa é que a margem financeira dessas instituições cresça um pouco, 
mas também traga alguns sinais de alerta para os próximos meses. 

"No Brasil, nos preocupa que a fraqueza na primeira linha [dos balanços, 
ou seja, a margem financeira] possa começar a apontar para um crescimento 
comprometido dos lucros em 2018, na medida em que as margens financeiras 
líquidas são comprimidas e as carteiras de crédito não crescem", afirmam, em 
relatório, analistas do J.P. Morgan. 

A expectativa é que a retomada do crédito continue lenta e as carteiras 
venham com um pequeno crescimento em relação ao fim do primeiro trimestre. 
O HSBC, por exemplo, prevê uma variação perto de zero no estoque de 
crédito, enquanto o UBS projeta uma expansão de 1,5% da carteira somada 
dos quatro grandes bancos no trimestre - porém, ainda deve haver uma 
contração de 2,7% em 12 meses. 

Essa variação modesta do crédito no trimestre, de acordo com os 
bancos, não será suficiente para compensar a queda do spread resultante dos 
cortes na taxa Selic e das novas regras do Banco Central (BC) para os cartões. 
Desde abril, os bancos não podem deixar mais os clientes por mais de 30 dias 
no crédito rotativo. Após esse período, eles são obrigados a oferecer o 
parcelamento do saldo da fatura em condições mais vantajosas. A medida, que 
entrou em vigor no dia 3 de abril, já será plenamente sentida nos balanços do 
segundo trimestre. 

Conforme ressaltaram analistas do J.P. Morgan, o impacto dessa 
mudança já deve aparecer plenamente na margem financeira líquida. O banco 
lembrou que o Bradesco prevê sofrer um impacto de R$ 500 milhões com a 
medida, distribuído entre o segundo e o terceiro trimestres. 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

Os analistas do UBS projetam uma redução média de 0,10 ponto 
percentual da margem financeira dos bancos nos balanços de abril a junho por 
causa das novas regras dos cartões. 

Fantasma dos últimos trimestres, a inadimplência já não deve assustar 
tanto, mas ainda pode trazer algumas surpresas negativas, sobretudo no 
segmento de grande empresas. 

Novos casos de companhias com problemas financeiros surgiram no 
segundo trimestre. O mais emblemático é o da JBS, que precisou refinanciar 
R$ 17 bilhões em dívidas com bancos depois do acordo de delação premiada 
da família controladora. Outro é o da empreiteira UTC, que recentemente 
entrou com pedido de recuperação judicial. Embora os bancos já tenham 
aumentado a provisão para perdas, a inadimplência na carteira de grandes 
empresas deve continuar alta, segundo analistas. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=40138695 
 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Internet 

Amazônia Conectada levará internet a 4 milhões de pessoas 

 
20 de Julho de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Um dos maiores projetos de fibra óptica subaquática do mundo já conta com 900 km 
de cabos instalados 
 

Cabos de fibras ópticas subaquáticas vão levar internet rápida e de baixo custo 
para populações ribeirinhas e moradores de locais isolados do interior da Amazônia. A 
partir do projeto Amazônia Conectada, municípios como Coari, Tefé, Cucuí, 
Manacapuru, Novo Airão e Tabatinga já contam com a infraestrutura necessária para 
ter serviços como banda larga e rede 3G/4G. 

A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Defesa, prevê instalação de 7,8 mil 
km de cabos no fundo de rios amazônicos, que ligarão a capital, Manaus, a outros 52 
municípios que, antes do programa, não contavam com infraestrutura de 
telecomunicações. Cerca de 4 milhões de pessoas serão beneficiadas com um dos 
maiores projetos de fibra óptica subaquática do mundo. 

“Além dos benefícios imediatos, como o acesso ao ensino a distância, 
telessaúde e redes 3G/4G, vamos criar uma cadeia de novos negócios, o que deve 
gerar empregos. Será necessário contratar pessoal para viabilizar isso, gente que vai 
fazer manutenção de fibra, instalar os serviços nas casas”, explica o coordenador 
geral do projeto, general Decílio de Medeiros Sales, do Departamento de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Ministério da Defesa. 

Com o resultado desse trabalho, que teve início em julho de 2015, a população 
passará a ter acesso a uma série de serviços de rede de dados com alta capacidade e 
segurança. Já foram instalados cerca de 900 km de cabos sob o Rio Negro e o Rio 
Solimões. Os governos federal e estadual já investiram R$ 40 milhões na implantação 
da infraestrutura e em serviços relacionados, como manutenção, treinamento e 
logística. 

De acordo com o Ministério da Defesa, os investimentos são provenientes de 
parcerias com órgãos e instituições como o Ministério da Educação, Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Agência Nacional de Águas, Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas, Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, Tribunal de Justiça do Amazonas e Ministério Público do estado do 
Amazonas. 

 Prêmios 
Em 2016, a premiação global DatacenterDynamics Awards Brazil, que 

reconhece projetos inovadores voltados para data center, deu ao Amazônia 
Conectada o título de Melhor Projeto para Prestação de Serviço Digital no Setor 
Público. 

Antes, em 2015, a iniciativa foi vencedora da categoria Projeto do Ano do 
Prêmio Mundo PM. A premiação nacional valoriza empresas e profissionais da área de 
gerenciamento de projetos, programa e portfólio de projetos. 
 
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2017/07/amazonia-conectada-levara-
internet-a-4-milhoes-de-pessoas 
 

Voltar ao índice 

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2017/07/amazonia-conectada-levara-internet-a-4-milhoes-de-pessoas
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2017/07/amazonia-conectada-levara-internet-a-4-milhoes-de-pessoas
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5.  Serviços – Planos de Saúde 

Oferta on-line ajuda conversão na venda de planos de saúde 

 
21 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Venda on-line de planos de saúde individuais mostram grande potencial 
de conversão de vendas e ajuda na transparência da relação entre 
beneficiários e operadora. Hoje, uma das poucas empresas a oferecer a 
plataforma é a cooperativa Unimed-BH. 

"Na venda presencial as pessoas acabam demorando um pouco mais 
para decidir a compra, porque não têm as informações de comparação na mão. 
Já no on-line é mais fácil ter acesso a outras informações", afirma o diretor 
comercial e de relacionamento institucional da Unimed-BH, Luiz Fernando 
Neves Ribeiro. 

As vendas on-line da operadora iniciaram no começo de julho e já foram 
mais de 7,5 mil simulações realizadas, sendo que as vendas somaram 80 
novas vidas para a carteira da operadora e ainda existem 336 propostas a 
serem fechadas. "Uma ferramenta tão jovem e já superou nossas expectativas. 
As pessoas estão acostumados com a compra eletrônica e a tendência é que 
as consultas aumentem cada vez mais", explica acrescentando que a empresa 
não irá reduzir a presença física da força de vendas. 

Relacionamento 
Outra vantagem da oferta de planos on-line é a clareza das informações 

no site. "A vantagem da plataforma é que as regras ficam claras, o cliente 
enxerga o contrato com calma e até a regulamentação por trás. Tiramos um 
pouco o viés de um interessado que queria vender e expomos as regras de 
forma clara e bem definida", destaca o executivo. Além da plataforma de 
vendas, ele explica que a empresa está constante de digitalização dos 
processos para redução de custo. 

Em 2016, a operadora encerrou o ano com 1,22 milhão de beneficiários, 
um aumento de 11 mil novos clientes na comparação com o ano anterior. Com 
isso, a participação de mercado da empresa passou de 49% para 53%. No ano 
passado, o faturamento da Unimed-BH atingiu R$ 4 bilhões. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/oferta-on-line-ajuda-conversao-na-venda-de-
planos-de-saude-id639520.html 
 

 
Voltar ao índice  
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6.  Serviços – Transporte Aéreo 

Movimento de passageiros nos aeroportos sobe pelo terceiro mês 
consecutivo 

 
20 de Julho de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Aumento foi de 2,17% na comparação com o mesmo mês de maio do ano 
passado, em aeroportos nacionais 

 
Pelo terceiro mês consecutivo, os aeroportos brasileiros registraram 

aumento na movimentação de passageiros. Em maio, o salto foi de 2,17% 
frente ao mesmo mês do ano passado. Os dados são da Secretaria Nacional 
de Aviação Civil. 

Entre os dez aeroportos com maior movimentação de passageiros no 
mês de maio, oito registraram aumento da demanda, no comparativo com 
2016. O aeroporto de Recife (PE) foi o que teve a maior alta, de 9,53%, 
seguido de Viracopos (SP), 8,56%, Confins (MG), 7,87%, e Salvador (BA), 
7,71%. Os outros quatros terminais que mais se destacaram foram: Porto 
Alegre (RS), Galeão (RJ), Congonhas e Guarulhos, em São Paulo. 

Quanto à movimentação de cargas, os cinco primeiros meses do ano 
também foram positivos para as rotas domésticas no País. No período, foram 
movimentadas 272 mil toneladas, um aumento de 7,06% em relação ao ano 
anterior. Na comparação entre a movimentação de maio de 2017 e maio de 
2016 foi registrado um crescimento de 20,03%. 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/07/movimento-de-passageiros-nos-
aeroportos-sobe-pelo-terceiro-mes-consecutivo 
 

 
Voltar ao índice  
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7.  Bem-Estar do Consumidor 

Prévia do índice oficial tem deflação e é a menor desde 1998 

 
20 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
No acumulado dos últimos 12 meses, foi registrada a menor variação desde 
março de 1999. 
 

A prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) indica 
deflação de 0,18% em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O índice é o mais baixo desde setembro de 1998, quando 
registrou -0,44%, e o menor para o mês de julho desde 2003. Em junho, o 
IPCA-15 havia ficado em 0,16%. 

No ano, o indicador acumula alta de 1,44%, bem abaixo dos 5,19% 
referentes ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 
meses, o índice caiu para 2,78%, inferior aos 3,52% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores - menor variação acumulada em períodos de 12 
meses desde março de 1999, quando registrou 2,64%. Em julho de 2016, a 
taxa foi de 0,54%. 

O resultado dá ainda mais suporte para que o Banco Central não 
desacelere o ritmo de corte dos juros básicos, em meio ao ambiente de fraca 
recuperação econômica. A meta de inflação deste ano é de 4,5% pelo IPCA, 
com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. 

Atualmente, os juros básicos estão em 10,25% e o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do BC se reúne na próxima semana para definir a nova 
taxa básica. Segundo a Reuters, a aposta majoritária do mercado é de que 
deve ser reduzida em 1 ponto percentual, mantendo o ritmo das últimas duas 
decisões. 

Por região 
A região metropolitana de Curitiba foi a única que apresentou resultado 

positivo (0,01%), em razão do reajuste de 7,09% nas tarifas de energia elétrica 
(3,38%), vigente desde 24 de junho deste ano. No lado das quedas, o destaque 
ficou com a região metropolitana de São Paulo (-0,29%), com destaque para a 
queda nos combustíveis (-4,22%), com a gasolina recuando 3,85%, e o etanol, 
5,88%. 

Metodologia 
O IPCA-15 é um indicador, calculado pelo IBGE, que mede a inflação 

entre a segunda metade de um mês e a primeira quinzena do mês de 
referência. Engloba as famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos e 
abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de 
Brasília e Goiânia. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/previa-do-indice-oficial-de-
precos-fica-em-018-para-julho.ghtml 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/previa-do-indice-oficial-de-precos-fica-em-018-para-julho.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/previa-do-indice-oficial-de-precos-fica-em-018-para-julho.ghtml
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Com aumento do imposto sobre combustíveis, previsão de inflação sobe 

 
21 de Julho de 2017 

Fonte: Istoé 
 

O aumento do PIS/Cofins sobre combustíveis levou o mercado a rever 
as projeções para a inflação deste ano. Ontem, logo após o anúncio das 
medidas, economistas já estimavam um impacto de 0,51 ponto porcentual no 
índice de preços. 

“A alta surpreendeu bastante. Esperávamos em torno de R$ 0,10 para 
gasolina”, diz o economista Leonardo França Costa, da Rosenberg Associados. 
A alíquota do PIS/Cofins para a gasolina mais que dobrará, passando dos 
atuais R$ 0,3816 por litro para R$ 0,7925 por litro. “Ainda assim, o cenário para 
inflação segue tranquilo. Mesmo se vierem outros aumentos, o IPCA ainda 
pode fechar abaixo do centro da meta de 4,5%”, pondera. 

O economista -sênior do banco de investimentos Haitong, Flávio 
Serrano, alterou sua projeção do IPCA para o ano de 3,6% para 3,7% em 
virtude da alta da alíquota. Ele esperava um aumento de R$ 0,30 por litro da 
gasolina, mas a alta foi de R$ 0,41. 

Na manhã desta quinta-feira, 20, antes do anúncio das medidas do 
governo federal para conter o rombo no Orçamento, a prévia da inflação oficial 
no País surpreendeu positivamente o mercado. O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) teve deflação de 0,18% em julho, a maior 
queda de preços em 14 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

A taxa acumulada em 12 meses desacelerou de 3,52% em junho para 
2,78% em julho, a mais baixa desde março de 1999. As famílias gastaram 
menos com os alimentos consumidos em casa, como batata-inglesa, tomate e 
frutas. Também houve redução nas despesas com combustíveis: tanto a 
gasolina quanto o etanol ficaram mais baratos. 

“Os alimentos acumulam um aumento de 0,11% nos últimos 12 meses, 
ou seja, praticamente zero. Nos 12 meses anteriores, encerrados em julho de 
2016, a alta de preços acumulada era de 13,3%. Foi uma desaceleração muito 
forte, com impacto enorme sobre a inflação, porque os gastos com alimentação 
e bebidas respondem por cerca de 25% da despesa das famílias”, apontou o 
analista Everton Carneiro, da RC Consultores. 

Assim que o resultado do IPCA-15 foi divulgado começou a se cogitar no 
mercado uma queda ainda mais forte na taxa básica de juros, a Selic, podendo 
chegar em dezembro abaixo de 8%. Mas o aumento das alíquotas de 
PIS/Cofins para combustíveis impôs uma cautela maior nas projeções. “O 
quadro benigno ainda prevalece, porém a discussão que tende a começar é em 
relação à taxa terminal para Selic, se será na faixa de 8%, ou menor que essa 
marca. Talvez a estimativa de ficar abaixo de 8% tenha morrido”, diz o 
economista Leonardo França Costa, da Rosenberg Associados. 

Antes da divulgação dos aumentos, a Rosenberg cogitava a 
possibilidade de diminuir sua projeção para Selic no encerramento deste ano, 
já que o IPCA-15 de julho voltou a surpreender o mercado com um resultado 
menor que o previsto. Agora, a consultoria prefere manter a expectativa de 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

juros em 8% no fim de 2017. “Também mantemos a previsão de corte de um 
ponto porcentual no encontro da semana que vem. O quadro para inflação 
ainda segue favorável.” 

O Comitê de Política Monetária do Banco Central decide os rumos da 
Selic nos dias 25 e 26 de julho. A taxa básica de juros está atualmente a 
10,25% ao ano. 

Recessão 
Em julho, o IPCA-15 trouxe reduções de preços de Alimentação e 

bebidas (-0,55%), Transportes (-0,64%) e Artigos de residência (-0,55%). 
Everton Carneiro, da RC Consultores, lembrou que o freio nos preços dos 
produtos alimentícios tem ligação com a recessão econômica, mas, sobretudo, 
com a safra recorde de grãos prevista para este ano. 

Assim como houve ajuda relevante das lavouras em 2017, o movimento 
pode se inverter no futuro, caso as condições climáticas sejam adversas. “A 
queda na inflação é menos estrutural do que alguns do mercado consideram. É 
difícil acreditar que vá ficar comportada por muitos anos, porque a inflação é 
muito volátil no Brasil”, alertou o analista da RC Consultores. 

O Goldman Sachs pondera ainda que a inflação de serviços segue em 
nível elevado mesmo com a profunda recessão e a alta taxa de desemprego no 
País. Segundo a instituição, os serviços tiveram alta de 5,5% nos 12 meses 
encerrados em julho. 
 
http://istoe.com.br/com-aumento-do-imposto-sobre-combustiveis-previsao-de-
inflacao-sobe-2/ 
 

 
Voltar ao índice  
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8. Comércio Eletrônico 

Compras digitais de games no Brasil crescem 68% no segundo trimestre 

 
20 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

No último trimestre deste ano (abril a junho), o volume das compras online de 
games cresceu 68% em relação ao anterior (janeiro a março). Além do crescimento 
exponencial, a categoria ganha destaque também pela representatividade no mundo 
online – 70% das compras no país são digitais – e por seu ticket médio de R$67 por 
transação – 22% acima da média dos tickets em compras online. 

Isso é o que mostra levantamento feito pelo Score Digital da Visa, que tem 
analisado o comportamento do brasileiro nas compras online do setor, um dos mais 
promissores do e-commerce. 

Alexandre Peyser, diretor da Visa Performance Solutions, explica os fatores 
que potencializaram esse boom de consumo digital de games no país. “Realidade 
aumentada, inteligência artificial, realidade virtual e experiências de imersão são 
algumas novidades que têm guiado esse crescimento nas compras online de games”, 
resumiu. 

Segundo ele, não se pode esquecer que o universo mobile e de crescimento de 
smartphones no país favorece muito o desenvolvimento dessa indústria. “Tanto para o 
consumo de games, que são mais acessíveis, como o surgimento dos pequenos e 
novos desenvolvedores de jogos, que democratizam a oferta nas centrais de apps dos 
celulares”, concluiu. 

As cidades brasileiras que mais consomem games, de acordo com o 
levantamento da Visa Performance Solutions, são: 

 
1.São Paulo 
2.Brasilia 
3.Rio de Janeiro 
4.Salvador 
5.Recife 
6.Campinas 
7.Guarulhos 
8.Osasco 
9.Belo Horizonte 
10.Curitiba 
 
O Score Digital avalia os hábitos de compras em três categorias: os 

Ocasionais, que possuem um consumo digital esporádico; os Emergentes, que já 
adotam esses canais no dia a dia, mas em quantidade inferior às transações em lojas 
físicas; e os Super Digitais, que realizam predominantemente compras no mundo 
digital. O consumidor padrão de games no país, em sua maioria, está dentro dos 
Super e dos Emergentes Digitais (71%), enquanto o consumidor digital brasileiro em 
geral não chega a metade nessa classificação. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/games-compras-crescem-brasil/ 

 
Voltar ao índice  
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9. Empreendedorismo 

Pesquisa aponta que pequeno empresário não pretende investir nos próximos 
meses 

 
20 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) indica que 66% dos micro e 
pequenos empresários não têm intenção de fazer investimentos em seus 
empreendimentos nos próximos três meses. Ainda de acordo com o levantamento 
divulgado hoje (20), 80% não planejam tomar crédito nos próximos 90 dias. 

Seguindo uma escala que vai de zero a 100, o Indicador de Propensão a 
Investir registrou apenas 26,6 pontos no último mês de junho. O resultado ficou abaixo 
do registrado em maio, quando foram registrados 27,2 pontos. Em junho de 2016 esse 
índice estava em 21,4 pontos. 

Segundo o estudo, 37% dos empresários não veem necessidade em fazer 
investimentos para a melhoria de seus negócios. “A desconfiança diante da crise é 
mencionada por 31% dos que não planejam investir”, informou o levantamento. Além 
disso, outros 12% ainda aguardam o retorno de investimentos já feitos; e 10% sentem 
falta de crédito para poder concretizar melhorias nos negócios. 

“A recessão e o alto custo de capital tornam os empresários mais cautelosos 
diante da possibilidade de expandir seus negócios e de assumir dívidas para fazer 
frente a investimentos”, explicou, por meio de nota, o presidente da CNDL, Honório 
Pinheiro. 

Entre os 19% de empresários que cogitam fazer algum investimento (7% dos 
pesquisados pretendem investir e 12% se dizem ainda indecisos), 33% pretendem 
aplicar na ampliação de estoque; 27% na compra de equipamentos e maquinários; 
24% na reforma da empresa; 15% em comunicação e propaganda; e 13% na 
ampliação do portfólio de produtos. 

De acordo com o estudo, a principal fonte de recursos dos investimentos a 
serem feitos virá do próprio capital das empresas, por meio de recursos guardados em 
forma de aplicação (44%) ou venda de algum bem (11%). Essa escolha se deve às 
altas taxas de juros cobradas pelos bancos (60%) ou pelo medo de não conseguirem 
pagar eventuais recursos emprestados (7%). 

A demanda por crédito apresentou “ligeiro avanço” de maio para junho, 
passando de 13,1 pontos para 15,2 pontos. De acordo com o SPC Brasil e a CNDL, o 
resultado “ainda fica distante dos 100 pontos, mostrando que a demanda desses 
empresários por crédito segue baixa”. Quanto mais próximo dos 100 pontos, maiores 
são as intenções dos empresários para tomar crédito no prazo de três meses. 

O estudo foi feito a partir de consultas a 800 empreendimentos com até 49 
funcionários, nas 27 unidades da federação, incluindo capitais e interior. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/pequisa-aponta-que-
pequeno-empresario-nao-pretende-investir-nos-proximos-3 

 
 

Voltar ao índice 
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10. Curtas 

Setor de seguros resiste à crise e cresce 7% até junho 

 
21 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 

O mercado de seguros tem conseguido crescer acima da inflação, a 
despeito da crise no País, agravada pela instabilidade política com as delações 
da JBS. Até junho, o segmento de ramos elementares, que considera apólices 
de automóvel, residencial e empresariais, teve expansão de 7% ante igual 
intervalo de 2016, sem levar em conta o seguro obrigatório (DPVAT), mostra 
carta do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-
SP). Em alguns casos, o desempenho foi ainda melhor: os seguros de pessoas 
e de saúde avançaram 10% até junho. 

Exceção 
O setor de seguros em geral deve crescer mais de 5% este ano, 

melhorando a performance de 2016, quando a alta foi de 2%. Em saúde, a 
expansão pode chegar nos 9%. Ainda que o segmento esteja acostumado a 
crescer acima dos dois dígitos por ano, o desempenho em meio à crise até que 
não é ruim. 
 

Banda larga registra 163,39 mil novos assinantes em maio 

 
21 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O serviço de banda larga fixa atingiu 27,4 milhões de clientes até o final 
de maio deste ano, alta de 0,6% sobre um ano antes, com a adesão de mais 
de 163 mil assinantes. Nos últimos doze meses, foram adicionados à rede 1,5 
milhão de clientes (+5,45%). A prestadora Vivo liderou o crescimento no mês 
de maio, se comparado ao mês anterior, foram mais 28.073 mil novos 
assinantes (+0,37%). A Tim apresentou uma elevação de 10.219 mil (+2,96%), 
seguida pela Sky com 6.069 mil (+1,77%). 

Em comparação com abril de 2016, a Vivo teve um aumento de 
(+1,89%). 
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11. Feiras 

 
14/07/2017 até 23/07/2017 – EXPOBEL 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições Rio Apa 
Cidade: Bela Vista  - MS 
 
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 
24/07/2017 até 26/07/2017 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte Dallas, Master e Nabhan 
Cidade: Cianorte - PR 
 
24/07/2017 até 27/07/2017 – MEDVEP 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Expotrade 
Cidade: Pinhais - PR 
 
25/07/2017 até 28/07/2017 – FIEE 
Setor: Energia 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/07/2017 até 28/07/2017 – FIPAN 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
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28/07/2017 até 30/07/2017 – EMPREENDE FRANQUIAS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Florianópolis 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
01/08/2017 até 06/08/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
01/08/2017 até 03/08/2017 – BRAZIL PROMOTION 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Transamérica Expo Center - Pavilhões C, D e E 
Cidade: São Paulo - SP 
 
02/08/2017 até 04/08/2017 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
03/08/2017 até 06/08/2017 – CRAFT DESIGN 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
03/08/2017 até 06/08/2017 – FEIRA PONTA DE ESTOQUE DE RESENDE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque de Exposições de Resende 
Cidade: Resende - RJ 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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