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1. MDIC 

Tribunal mantém aplicação de multa a quem não enviar dados pelo 
Siscoserv 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Uma decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, em São 
Paulo, reconheceu a legalidade de multa imposta a contribuintes que deixam 
de prestar informações sobre transações internacionais ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). Os dados devem ser 
repassados por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, 
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio 
(Siscoserv). A decisão, unânime, da 6ª Turma é a primeira de segunda 
instância que se tem notícia. 

Desde 2011, todas as empresas estão obrigadas pelo artigo 25 da Lei 
Federal nº 12.546 a oferecer ao Mdic dados relativos a serviços ou outras 
operações que produzam variações de patrimônio de pessoas físicas ou 
jurídicas. A multa, porém, foi estabelecida com a edição da Instrução Normativa 
nº 1.277, de 2012, e pode variar de R$ 500 a R$ 1,5 mil por informação não 
fornecida. 

Para as companhias que fazem diversas operações e deixam de prestar 
uma quantidade grande de informações, os valores podem ser significativos. 
Diante da possibilidade de serem autuadas, algumas resolveram entrar na 
Justiça preventivamente para questionar a imposição da autuação com a 
alegação de que não poderia ter sido imposta por meio de instrução normativa. 

Ao analisar o recurso da União em um processo que envolve uma 
importadora, o TRF da 3ª Região reformou sentença que havia reconhecido o 
direito da empresa e determinava que a Receita Federal se abstivesse de 
aplicar as penalidades. 

Na ementa, os desembargadores entenderam que a imposição de multa 
em caso de descumprimento está fundamentada no artigo 16 da Lei nº 9.779, 
de 1999, que dispõe sobre a competência da Receita Federal para instituir as 
obrigações acessórias de natureza tributária, e no artigo 57 da MP 2.158-35, de 
2011, que tratou das multas. 

Além disso, os desembargadores ressaltaram que a penalidade está 
respaldada pelos artigos 100 e 113 do Código Tributário Nacional. Segundo a 
ementa "é plenamente válida a instituição de multa para o caso da não 
prestação de informações relativas a transações entre residentes ou 
domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que 
compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam 
variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos 
entes despersonalizados". 

Os advogados da companhia, Gabriel Abujamra Nascimento e Paulo 
Sigaud, do Mattos Engelberg Advogados, afirmam que vão recorrer da decisão 
por meio de embargos de declaração no TRF e, se for o caso, podem levar a 
discussão aos tribunais superiores. 
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Para Sigaud, a decisão do TRF, além de equivocada, contém omissões 
e contradições. A principal delas é o fato de que a Lei nº 9.779 trata de 
obrigações acessórias tributárias, o que não seria o caso, já que os dados são 
sobre comércio exterior. Assim, acrescenta, não há previsão legal para a 
imposição de multa por não fornecimento de informação pelo Siscoserv, já que 
a penalidade não poderia ter sido estabelecida por meio de instrução 
normativa. 

O assunto ainda é muito novo no Judiciário, de acordo com o advogado 
Rodrigo Rigo Pinheiro, do BCBO Advogados Associados. "Tanto que nenhum 
dos julgados colacionados para fundamentar o acórdão se refere ao Siscoserv 
em si", diz. Para ele, diversos argumentos dos contribuintes deixaram de ser 
analisados e esse posicionamento pode ser revisto no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). 

Entre os argumentos que não foram levados em consideração pelos 
desembargadores, Pinheiro destaca a violação do principio da 
proporcionalidade. A multa, como sanção, acrescenta o advogado, não pode 
ser desvinculada ao valor do bem violado pelo descumprimento da norma. 
"Assim, considerando que o descumprimento da obrigação acessória não 
causa prejuízo de natureza pecuniária ao Poder Público, a graduação da multa 
deve igualmente ser compatível com a natureza da infração." 

Para ele, a violação à proporcionalidade é evidente, "visto que as 
infrações objeto das multas não têm vínculo com o valor das transações 
comerciais ou das operações financeiras e não podem ser aplicadas 
sucessivamente pelo mesmo fato, eternizando a infração". 

A decisão, segundo o advogado Thiago Aló, do Ruben Viegas Eliana Aló 
Advogados Associados, serve de alerta e chegou justamente na hora em que 
contribuintes devem começar a ser autuados, já que a obrigação completou 
mais de cinco anos e a Receita Federal deve começar a correr contra o tempo 
contra a prescrição. 

De acordo com Aló, o TRF já tinha demonstrado em outras discussões 
que não tratavam do Siscoserv que entende que essas multas são devidas e 
que haveria previsão legal. 

O advogado afirma que não recomendou aos seus clientes ações 
preventivas. "Caso tivesse [a ação] resultado negativo, a própria exposição já 
poderia trazer problemas suficientes para tirar o sono do empresário", diz. Para 
ele, só seria interessante discutir em caso de autuação. 

Por nota, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informou 
que reconhece a importância da decisão na medida em que as informações do 
Siscoserv "são de fundamental importância para a atuação da Receita Federal 
do Brasil na fiscalização tributária, especialmente sobre transações realizadas 
entre contribuintes brasileiros com pessoas e empresas localizadas no 
exterior". 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=40228577 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio – Luxo 

Via Varejo amplia lojas premium em busca de retomada de resultados 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Empresa busca capturar fatia do mercado que está migrando para o comércio 
eletrônico e driblar o ambiente de crise econômica que atinge mais fortemente 
as vendas de bens de consumo duráveis. 
 

Via Varejo está apostando na ampliação de um projeto de abertura de 
lojas voltadas para consumidores de alta renda, buscando capturar uma fatia 
do mercado que está migrando para o comércio eletrônico e driblar o ambiente 
de crise econômica que atinge mais fortemente as vendas de bens de consumo 
duráveis. 

A rede de móveis e eletrodomésticos Via Varejo teve prejuízo líquido de 
R$ 45 milhões no segundo trimestre, ante resultado líquido negativo de R$ 350 
milhões no mesmo período do ano passado. 

A companhia, maior rede de varejo de eletrodomésticos e móveis do 
país, ampliou de 36 para 51 o número de lojas "premium" abertas no país entre 
março e julho, com potencial para dobrar esse número nos próximos meses e 
rivalizando com redes que já atuam no segmento, como a Fast Shop. 

A expansão dos pontos abertos ocorreu depois que a companhia 
registrou incrementos no indicador de vendas mesmas lojas da categoria 
premium de quase 32% no segundo trimestre, disse Thiago Pasqua, diretor de 
operações das lojas do segmento. 

"Nosso negócio é muito commodity, preço quem dá é o cliente e ele 
sabe o preço na Internet... O que fizemos foi mais uma lição de casa sobre os 
locais onde estávamos, mas sem estrutura adequada de atendimento", disse o 
executivo. Ele citou como diferenciais das lojas premium espaços onde o 
cliente pode interagir com produtos em ambientes decorados e produtos de 
valor médio mais alto, como notebooks voltados a jogadores de videogames. 

Evitando citar números precisos, Pasqua afirmou que o tíquete médio 
das lojas premium da rede é cerca de 40% mais alto que nas lojas comuns da 
Via Varejo, que tem uma base de cerca 970 pontos de vendas no Brasil todo. 

A Via Varejo, que foi colocada à venda pelo controlador GPA, vem desde 
2016 passando por um processo de reestruturação, integrando centros de 
distribuição com sua operação de comércio eletrônico. 

No primeiro trimestre, a rede teve um crescimento de 2,5% nas vendas 
mesmas lojas após uma queda de quase 12% no mesmo período do ano 
anterior. Já no segundo trimestre, as vendas mesmas lojas subiram 10,8% ante 
alta de 2,6% na comparação com os meses de abril a junho de 2016. 

Segundo Pasqua, o investimento nas lojas premium não é 
significativamente maior que de outros pontos tradicionais da rede. Algumas 
das lojas premium, inclusive, eram pontos tradicionais com performance de 
vendas mais fracas. 
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"Eram lojas que tinham resultados piores que as outras, mas estavam 
posicionadas para jogar um jogo diferente. Estamos adequando as lojas para o 
público correto", afirmou o executivo. 

"Tem espaço sim para expandir (o modelo premium). Ainda temos 
algumas lojas para incorporar e tem muito shopping center em que ainda não 
estamos posicionados e em que poderíamos estar", acrescentou, estimando 
que a o Brasil poderia abrigar 100 lojas do segmento premim da Via Varejo. 
Como comparação, a Fast Shop, tem cerca 90 lojas no país. 

Das 51 lojas da Via Varejo no segmento premium, 38 são da bandeira 
Pontofrio e o restante da Casas Bahia. A Região Sudeste tem um total de 32 
pontos no segmento; seguido pelo sul com oito unidades, Nordeste com sete e 
Centro-Oeste com quatro. Segundo Pasqua, a rede pretende expandir o 
segmento em todas as regiões em que as bandeiras já atuam. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/via-varejo-amplia-lojas-premium-
em-busca-de-retomada-de-resultados.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Estoques ficam estáveis no varejo em julho, aponta Fecomércio 

 
21 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Na comparação com igual período do ano passado, índice cresceu 6,6% 
 

A crise política teve impacto limitado no setor de varejo, pelo menos 
quando se observam os dados dos estoques do comércio. Os números 
permaneceram praticamente estáveis nos últimos dois meses, mostram dados 
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP). 

Após uma alta de 2,7% na passagem de maio para junho, o Índice de 
Estoques (IE) do comércio varejista na região metropolitana de São Paulo 
voltou a cair em julho, recuando 2,5% na comparação com junho, e atingindo 
105,8 pontos. Este índice, calculado pela entidade desde 2011, capta a 
percepção dos comerciantes sobre o volume de mercadorias estocadas nas 
lojas e varia de zero (inadequação total) a 200 pontos (adequação total). A 
marca dos cem pontos é o limite entre inadequação e adequação. 

Apesar da queda na comparação mensal, o índice cresceu 6,6% em 
relação a julho de 2016. Assim, a proporção de empresários com estoques 
adequados alcançou 52,8%, mantendo-se acima dos 50% pelo terceiro mês 
consecutivo, mas ainda abaixo dos 60% a 65% vistos em momentos de boas 
vendas, de acordo com a FecomercioSP. 

Em julho, tanto o grupo que diz ter estoques elevados quanto o que 
afirma ter estoques baixos apresentaram pouca variação, atingindo 33% e 
13,9%, respectivamente. Em junho, os porcentuais foram de 32,1% e 13,5%. 

De acordo com a assessoria econômica da FecomercioSP, os 
diferenciais entre estoques acima e abaixo do adequado tiveram uma pequena 
alta em julho, mas dentro da margem de erro, não havendo interrupção efetiva 
no ajuste de estoques que havia sido percebido no começo de 2017. "Os 
indicadores de estoques, de forma geral, continuam em patamares melhores 
do que no passado recente, mas ainda aquém do desejável de uma economia 
em sua plenitude", ressalta o estudo. 

A FecomercioSP ressalta que a economia tem mostrado resistência à 
piora do ambiente político, mas em meio ao aumento da incerteza, "nada 
garante que esse relativo descolamento vai persistir". 
 
http://www.dci.com.br/comercio/estoques-ficam-estaveis-no-varejo-em-julho,-
aponta-fecomercio-id639644.html 
 

 
Voltar ao índice 
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4.  Serviços 

Reajuste no combustível deixa ainda mais distante a retomada em 
serviços 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Dependendo do porte do transportador, a nova tributação pode encarecer em 
mais de 5% o valor do frete; para o setor, decisão do governo foi 'catastrófica' e 
trará impactos imediatos à economia 
 

O setor de transportes terrestres, que amorteceu a queda dos serviços 
em junho deste ano, de acordo com o IBGE, também será o responsável por 
postergar a retomada da atividade como um todo. Com o aumento da 
tributação em cima dos combustíveis, o mercado mensura um reajuste no frete 
em cerca de 5%. 

De acordo com empresários, sindicatos e entidades ouvidas pelo DCI o 
setor segue pressionado pela crise desde 2015, e o reajuste do frete tem sido 
sistematicamente adiado para manutenção de contratos. "A alta na alíquota 
dos impostos nos combustíveis é um banho de água fria para o setor, e 
estimamos uma pressão de ao menos 5% no custos dos caminhoneiros 
autônomos", disse o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de 
Goiás, Cesar Emanuel Contrin. 

"Não repassamos o reajuste da inflação nos contratos porque 
perderíamos clientes. O aumento do combustível impacta o caminhão quando 
ele vai com carga, mas pressiona ainda mais o movimento de volta do 
motorista, que geralmente acontece sem carga para transportar." 

O caminhoneiro autônomo Sidney Madureira, que transporta cargas 
industriais na região do Centro-Oeste afirma que não aumentou o preço do 
frete desde junho do ano passado. "Não tenho como segurar mais. A gente 
segurava para manter o contrato, mas agora vou ter que renegociar", disse. 

Entre as transportadoras de médio porte, a situação é muito similar. Na 
TransMais, empresa paranaense de transporte de grãos, o bom momento do 
agronegócio sustentou o avanço da empresa nos últimos meses, mas o quadro 
para o futuro não é tão promissor. "Com o fim da safra, precisamos de outros 
contratos para manter a receita, porque além do combustível, há também o fim 
da desoneração na folha do pagamento do setor", diz o presidente da empresa, 
Emerson Pacheco. A TransMais, tem 13 caminhões em sua frota e mais de 
100 funcionários. 

Pior momento 
O presidente da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Clésio 

Andrade, classifica a decisão do governo federal como 'catastrófica' para o 
setor. De acordo com o ele, o impacto no valor do frete pode chegar a 2,5% 
dependendo da distância, em um momento em que o setor deixa de ter o 
benefício da desoneração na folha de pagamento. "Para barrar o déficit 
público, em vez de elevar impostos, o governo precisa buscar novas receitas 
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de concessões e privatizações, investir em infraestrutura e seguir na 
modernização do Estado" diz ele, que completa: "Há também o risco de mais 
demissões no setor." 

De forma similar pensa o assessor técnico da Agência Nacional de 
Transporte de Cargas (ANTC), Lauro Valdívia. Segundo ele, o aumento do 
imposto do combustível pode gerar alta de até 4% no preço do frete. Além do 
impacto direto no custo dos alimentos para o consumidor, Lauro ressalta que 
os produtos ficarão mais caros no Norte e Nordeste, regiões mais distantes dos 
polos produtores no Sul e Sudeste. 

De acordo com a ANTC, o combustível representa 40% do custo de um 
frete. "O transportador não tem como não repassar. Ele está sem margem 
nenhuma. O frete cai desde 2014. Mesmo na época boa, a margem [de lucro] 
era de 5%, fica difícil segurar", disse. 

Além do mercado interno, o aumento pode impactar o mercado externo. 
Os caminhões que transportam carga para a exportação são maiores e o 
combustível ultrapassa a média de 40% do frete. 

A decisão do governo, que seu deu para elevar a arrecadação federal, 
fez com que a alíquota de PIS e Cofins passasse de R$ 0,3816 para R$ 0,7925 
para o litro da gasolina e de R$ 0,2480 para R$ 0,4615 para o diesel nas 
refinarias. 

"O setor recebeu esse aumento com preocupação. Estávamos 
pleiteando a desoneração do diesel justamente para equilibrar o valor do frete, 
que está abaixo da realidade", contou o porta-voz da Associação Brasileira dos 
Caminhoneiros (Abcam), Bolívar Lopes. 

Para ele, apesar da pressão no caminhoneiro, muitos ainda tentarão 
segurar o frete. "Nesse momento as negociações vão ser muito importantes, 
mas os contratos serão vistos com cautela." 
 
http://www.dci.com.br/servicos/reajuste-no-combustivel--deixa-ainda-mais-
distante-a-retomada--em-servicos-id640091.html 

 
Voltar ao índice  
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5.  Bem-Estar do Consumidor 

Confiança do consumidor recua em julho, diz FGV 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Em julho, houve piora tanto das avaliações sobre a situação presente quanto 
das expectativas em relação aos próximos meses. 
 

O índice de confiança do consumidor da Fundação Getulio Vargas caiu 
0,3 ponto em julho, para 82 pontos, consolidando a tendência de queda 
sinalizada com o recuo de 1,9 ponto no mês anterior. 

A queda do ICC em julho foi influenciada pela piora das perspectivas em 
relação à economia. O indicador que mede a variável recuou 2,2 pontos em 
relação ao mês anterior, para 106,9 pontos, o menor nível desde dezembro de 
2016 (102,2 pontos). A instabilidade política parece continuar contribuindo 
negativamente para o resultado, segundo a FGV. 

O recuo na confiança dos consumidores foi determinado pela 
continuidade da tendência de piora entre os consumidores com maior poder 
aquisitivo, enquanto nas faixas de renda mais baixas o resultado de julho 
caminhou no sentido oposto. Das sete capitais pesquisadas, houve queda da 
confiança em quatro. 

Em julho, houve piora tanto das avaliações sobre a situação presente 
quanto das expectativas em relação aos próximos meses. O índice de situação 
atual variou -0,4 ponto, ao passar de 70,1 para 69,7 pontos, na quarta queda 
consecutiva. Já o índice de expectativas recuou 0,3 ponto, para 91,4 pontos, 
sinalizando aumento do pessimismo em relação à recuperação econômica. 

O indicador que mede o grau de satisfação com a situação econômica 
atual caiu 0,4 ponto, para 77,1 pontos, o menor desde abril (76,9 pontos). 

“A calibragem da confiança dos consumidores tem sido realizada 
principalmente nos indicadores de expectativas. Enquanto a incerteza estiver 
elevada, o consumidor deverá permanecer cauteloso na hora de assumir novos 
gastos de consumo.“, afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da 
Sondagem do Consumidor. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-consumidor-recua-em-julho-
diz-fgv.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Maioria dos consumidores conectados já fez compras pela internet, diz 
pesquisa 

 
24 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Mais da metade dos consumidores brasileiros com acesso à internet (59 
%) já utilizou algum aplicativo em dispositivos móveis para comprar algo, sendo 
que 27% fazem isso cotidianamente, revela a pesquisa Consumo por meio de 
Aplicativos, feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

O levantamento estima que os aplicativos serão cada vez mais utilizados 
para compras e não apenas para a comunicação, pesquisa e comparação de 
preços durante o processo de compra. Foram ouvidos 673 internautas das 27 
capitais que fizeram compras pela internet no último ano. 

Segundo os dados, os aplicativos mais utilizados são aqueles 
relacionados à compra e venda de produtos usados, como o Mercado Livre, 
Enjoei, OLX e outros (46 %), seguidos dos serviços de motorista particular ou 
táxi (45 %), lojas varejistas nacionais (42 %) , aplicativos de ofertas e 
descontos, como Peixe Urbano e Groupon (31 %), serviços de streaming, como 
o Netflix, Spotify (31 %), lojas varejistas internacionais (30 %) e compras de 
comidas com entrega em casa (29 %) . 

O estudo também mostrou que 94% dos entrevistados utilizam os 
aplicativos para fazer operações e consultas bancárias (68 %), geolocalização 
ou GPS, como Waze e Google Maps (67%, aumentando para 79% nas classes 
A e B), comparar preços (49%) e organizar as finanças (20%). Ao justificar as 
compras feitas através de aplicativos, 35% mencionam a facilidade de acesso, 
enquanto 27% julgam ser mais prático e 14% argumentam que, deste modo, 
encontram os melhores preços e ofertas do mercado. 

“O mobile já é visto como tendência irreversível no consumo. É preciso, 
portanto, desenvolver experiências que cativem os consumidores e facilitem o 
engajamento, pensando ainda no uso das redes sociais. Tudo mostra que a 
consolidação dos dispositivos móveis será o caminho a seguir no comércio 
eletrônico nos próximos anos”, disse o presidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro. 

WhatsApp 
Segundo o levantamento do SPC Brasil e da CNDL, 39% dos 

internautas já utilizaram o WhatsApp para se comunicar com a loja ou 
vendedor no processo de compras. 

Cinco em cada dez (52%) consumidores que usam WhatsApp para 
compras foram respondidos todas as vezes que entraram em contato com uma 
loja ou vendedor pelo aplicativo e 59% já realizaram algum tipo de compra pelo 
aplicativo. Entre eles, 15% disseram ter feito a compra principalmente por se 
sentirem mais seguros ao entrar em contato com o vendedor; 15% fizeram por 
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não precisar sair de casa e 14% porque podem receber imagens e vídeos dos 
produtos antes da compra. 

Os produtos mais comprados com auxílio do aplicativo são: comida 
entregue em casa (23 %), roupas, calçados e acessórios (22 %) e cosméticos e 
perfumes (15 %) . 

“A essência do aplicativo é facilitar a comunicação entre as pessoas e 
isso acabou por se estender ao ambiente profissional. É natural que varejistas 
e prestadores de serviços tenham percebido o potencial da ferramenta para 
abordar e ser abordado por clientes, sanar dúvidas, divulgar novidades, gerar 
interesse e, consequentemente, concretizar mais vendas”, afirmou o presidente 
do SPC Brasil. 

A pesquisa apontou ainda que entre os 61% que nunca utilizaram o 
WhatsApp para compras, 40% disseram que o principal motivo é a falta de 
oferta deste canal de comunicação por parte das lojas e vendedores, seguido 
da resolução no site ou aplicativo da empresa (32 %) . A disponibilização do 
aplicativo como meio de comunicação no processo de compra foi citada por 
42% e o aplicativo foi classificado como o favorito entre o consumidor e o 
vendedor por 45% dos entrevistados. 

Para Pellizzaro, a lógica básica das relações de consumo não mudou, 
embora a tecnologia exija capacidade de adaptação. 

“Ninguém gosta de ser mal atendido, ficar sem resposta ou ter dúvidas e 
não ter a quem perguntar quando está em busca de um produto ou serviço. 
Portanto, dependendo do segmento de atuação, ignorar as pessoas que 
desejam comunicar-se por essa ferramenta é perder a oportunidade de fidelizar 
clientes, vender mais ou aprimorar o processo de pós- venda, por exemplo”, 
afirmou. 

Pellizzaro ressaltou ainda que o lojista ou vendedor precisa preparar-se 
para prestar o serviço adequadamente, por meio de treinamento e 
acompanhamento constante. “Do contrário, terá de lidar com clientes 
insatisfeitos e comentários negativos sobre a empresa, o que pode ser 
desastroso para qualquer negócio”. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/maioria-dos-
consumidores-conectados-ja-fez-compras-pela-internet-diz 
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Pouco conhecido, chargeback prevê reembolso de compras em casos de 
fraude 

25 de Julho de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Diferente do direito de arrependimento previsto pelo Código de Defesa do 
Consumidor, processo dificulta vendas eletrônicas e revela descompasso entre 
lojistas, credenciadoras e bancos 
 

Prática bastante comum no comércio eletrônico, o chargeback é o 
cancelamento de uma compra incluindo a devolução do valor pago. 
Geralmente, ele ocorre quando o dono de um cartão não reconhece uma 
aquisição, seja porque ela não condiz com as condições apresentadas ou 
porque o usuário foi vítima de uma fraude ou despesa não autorizada. Nesses 
casos, basta acionar o banco emissor para pedir a devolução do valor pago na 
fatura, o que não implica restituição do produto. 

O processo é diferente do direito de arrependimento previsto no artigo 
49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a desistência da 
compra em até sete dias após a assinatura ou recebimento do produto ou 
serviço sem apresentação de maiores motivos. 

Porém, por conta da facilidade de abertura do chargeback e das 
condições estabelecidas entre comércio, credenciadoras e administradoras, o 
benefício ao consumidor pode tornar-se um pesadelo para os lojistas 
brasileiros, que arcam com o ônus da operação. 

“Não podemos afirmar que é uma zona cinzenta, uma vez que a lei 
prevê que as partes poderão estabelecer livres condições. No entanto, o 
comerciante fica em posição desfavorável, uma vez que a administradora 
impõe a ele todo o prejuízo e, sabemos, não há espaço para negociação desse 
tipo de contrato. Falamos de um mercado bem concentrado”, analisa a 
especialista em Direito Digital da Peixoto & Cury Advogados, Poliana Banqueri. 

Na opinião do diretor jurídico da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm), Márcio Cots, existe um desequilíbrio na relação 
comercial estabelecida que prevê o chargeback. “Há processos na Justiça 
questionando se o comércio deveria de fato arcar com todo o risco. Todos os 
elementos estão envolvidos, mas apenas um deles assume a pior parte.” 

O advogado afirma que não há uma legislação específica para esses 
casos e que todas as transações são pautadas pelas administradoras em uma 
espécie de contrato de adesão. “É uma queda de braço onde o lojista não tem 
muita margem de negociação. Quando a venda é concluída com sucesso, 
todos lucram. Mas, quando não é, o comércio sai perdendo”, diz. 

Perdas. As instituições financeiras não divulgam o volume de abertura 
de processos de chargeback, mas o gerente de risco da Moip, Fidel Beraldi, 
aponta que 60% das fraudes feitas em cartões de crédito no Brasil são 
realizados pelo comércio eletrônico. A empresa, responsável pelo intermédio 
de pagamentos online, estima que a cada mil transações feitas no ano 
passado, 15 sofreram chargeback. 
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“Parece pouco, mas no final acaba sendo um processo bastante 
oneroso, uma vez que a maioria das fraudes envolve itens de valor elevado 
como eletrônicos”, explica Beraldi. 

A pesquisa Global Online Fraud Panorama, realizada pelo grupo 
Ingenico, empresa responsável pelo intermédio de pagamentos online, analisou 
como esses negócios ocorrem em 12 países. O Brasil surge com o maior 
índice de fraudes no comércio eletrônico, ultrapassando China, Estados 
Unidos, México, Rússia, entre outros. 

Um dos caminhos encontrados por comerciantes para evitar os pedidos 
de chargeback é a contratação de serviços de segurança digital, que 
desenvolvem programas sofisticados para evitar fraudes e roubos de dados. 

O CEO da Moip, Igor Senra, cobra maior discussão sobre o problema 
entre os envolvidos no negócio como solução. “Se está ocorrendo tantos 
casos, precisamos pensar em sistemas melhores de verificação. Os lados 
precisam estar mais alinhados e dispostos a, cada um de uma vez, dar um 
passo para acabar com essa queda de braço”, opina. 

Procurados, Elo, Mastercard e os bancos Itaú e Santander recusaram 
comentar o assunto. 

COMO SOLICITAR O CHARGEBACK 
De acordo com a Moip, qualquer pessoa que tenha feito uma compra 

online pode pedir abertura do processo de chargeback em até 180 dias após a 
última parcela da compra.  

Apesar da possibilidade de solicitar a devolução do dinheiro diretamente 
com a loja, o correto é procurar o banco emissor do cartão utilizado na compra. 
Nesse caso, é provável que a instituição financeira solicite alguns documentos 
pessoais que comprovem a propriedade do plástico e a realização, ou não, da 
aquisição. Após análise, comprovação e liberação, basta aguardar o estorno do 
valor na fatura seguinte. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pouco-conhecido-chargeback-
preve-reembolso-de-compras-em-casos-de-fraude,70001903119 
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7.  Mercado Imobiliário 

Preço médio do m² de imóveis comerciais no País cai 0,10% em junho, 
aponta FipeZap 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Espaço encerrou o mês custando R$ 9.882, em média, e em contratos de 
locação, R$ 42,02 
 

O preço médio nominal do metro quadrado (m²) dos imóveis comercias 
brasileiros registrou queda no mês de junho ante maio, tanto em vendas 
(0,10%), para R$ 9.882, quanto em locação (0,47%), para R$ 42,02. 

Os dados são do Índice FipeZap Comercial, realizado pela Fundação 
instituto de Pesquisa Econômica (Fipe), em parceria com o Zap Imóveis. A 
pesquisa acompanha o preço médio de conjuntos e salas comerciais de até 
200 m², com bases em anúncios na internet. 

A variação acumulada no ano, até junho, foi de recuo de 2,17% no preço 
médio das vendas e queda de 1,93% em aluguel. Já nos últimos 12 meses, 
houve desvalorização de 4,34% e 5,5%, respectivamente. 

O levantamento possui dados de São Paulo, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte. A capital fluminense registrou queda de 0,97%, 
resultado negativo mais acentuado do grupo. Porto Alegre liderou no sentido 
oposto, com inflação de 0,22%. 

Em relação aos preços de venda, a capital fluminense tem o m² mais 
caro, com R$ 10.831, e Belo Horizonte, com R$ 7.529, é a mais barata. 

No quesito de locação, apenas a capital gaúcha teve valorização 0,19%. 
Belo Horizonte, com queda de 0,93%, registrou o maior recuo. São Paulo tem o 
m² mais caro, com preço de R$ 45,03, e Porto Alegre o mais barato, com R$ 
31,35. 

Anual 
Em 2017, o Rio de Janeiro teve a maior queda no preço médio do m² 

para a venda, de 3,90%. Belo Horizonte, única alta no período, registrou 
0,93%. 

Na locação, todas as cidades tiveram desvalorização, com o Rio de 
Janeiro liderando a lista (2,59%). 
 
http://www.dci.com.br/servicos/preco-medio-do-m%C2%B2-de-imoveis-
comerciais-no-pais-cai-0,10--em-junho,-aponta-fipezap-id640042.html 
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8. Curtas 

Confiança do empresário do comércio recua 0,9% entre junho e julho 

 
24 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) recuou 0,9% entre 
junho e julho deste ano, segundo dados divulgados hoje (24) pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na comparação com julho 
do ano passado, no entanto, o indicador teve aumento de 16,7%. 

Apesar da queda de 0,9%, os empresários do comércio estão mais otimistas 
em relação ao futuro do que no mês passado. As expectativas cresceram 1,1% entre 
junho e julho, puxadas por melhores avaliações sobre o futuro da economia (1,3 %) , 
do setor (1,3 %) e de sua própria empresa (0,8 %) . 

Os empresários também estão mais confiantes em relação ao presente (0,2 
%), resultado puxado pela melhora da avaliação sobre a situação de suas empresas 
(1,7 %) . As avaliações sobre a situação atual pioraram em relação à economia (-1,1 
%) e ao setor (-0,6 %) . 

A queda de 0,9% entre junho e julho (101,5 pontos, em uma escala de zero a 
200 pontos) foi puxada pelas intenções de investimentos, que recuaram 1,2% no 
período. Os empresários prevêem contratar menos empregados (-2,1 %) e investir 
menos na empresa (-0,8 %) , além de terem uma pior avaliação sobre seus estoques 
(-0,4 %) . 

TV paga registra perda de 262 mil assinantes em 12 meses 

 
24 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O Brasil registrou uma diminuição de 262.565 assinantes de TV paga entre 
maio de 2016 e o mesmo mês de 2017. Os números divulgados hoje (24) pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apontam uma redução de 1,39%: na 
época, o país somava 18.905.098 de assinantes e em maio deste ano foram 
registrados 18.642.533. 

Na comparação mensal, abril e maio de 2017, a Anatel registrou uma 
diminuição de 136.787 assinantes (-0,73 %). A redução foi registrada em todas as 
modalidades de TV por assinatura oferecidas, sendo a maior queda da tecnologia 
micro-ondas (-3,51 %). As assinaturas dos clientes de satélite aparecem logo em 
seguida com (-0,76 %) . Depois vem fibra ótica (-0,73 %) e TV a cabo (-0,69). 

Os dados também mostram que quase todos os estados brasileiros 
apresentaram redução no número de assinantes de TV paga. As exceções são 
Maranhão, que apresentou um crescimento de 0,45%, Piauí, com alta de 0,41%, Rio 
Grande do Sul, com 0,08%, e Tocantins, com 0,01%. 

No entanto, na comparação entre maio deste ano e maio de 2016, Piauí lidera 
o crescimento do número de assinantes, com alta de 9,14 %. Na sequência aparecem 
Maranhão (+7,68%), Rio Grande do Norte (+5,21%) e Pará (+4,84%). 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – HOUSE & GIFT FAIR 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – CHRISTMAS FAIR 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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