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1. Tributos 

Tribunal derruba decisão de juiz que proibiu e libera reajuste de 
combustíveis 

26 de Julho de 2017 
Fonte: G1 

 
Desembargador Hilton Queiroz, do TRF-1, analisou recurso do governo contra 
decisão que suspendeu decreto de elevação de tributo sobre gasolina, diesel e 
etanol. 
 

O desembargador Hilton Queiroz, presidente do Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região (TRF-1), derrubou nesta quarta-feira (26) a decisão 
judicial que havia suspendido o aumento no preço dos combustíveis. 

Com a decisão do desembargador, volta a valer o decreto do presidente 
Michel Temer que elevou a alíquota de PIS/Cofins sobre a gasolina, o diesel e 
o etanol. 

A tributação sobre a gasolina subiu R$ 0,41 por litro; a tributação sobre o 
diesel, R$ 0,21 por litro; e o imposto sobre o etanol, R$ 0,20 por litro. 

Hilton Queiroz atendeu a recurso da Advocacia Geral da União (AGU), 
que representa o governo federal no Judiciário. 

O órgão argumentou que, sem o aumento do imposto, o governo 
perderia R$ 78 milhões por dia, prejudicando o equilíbrio nas contas públicas e 
a retomada do crescimento econômico. 

"Trata-se de medida imprescindível para que seja viabilizada a 
arrecadação de aproximadamente R$ 10,4 bilhões de reais entre os meses de 
julho a dezembro de 2017", argumentou a AGU no recurso, acrescentando que 
a verba é importante para cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê déficit 
(despesas maiores que as receitas) de R$ 139 bilhões. 

Ao acolher o pedido da AGU, Hilton Queiroz afirmou que a decisão de 
Borelli era "duvidosa" e concordou com os argumentos do governo quanto às 
contas públicas. 

"No momento ora vivido pelo Brasil, de exacerbado desequilíbrio 
orçamentário, quando o governo trabalha com um bilionário déficit, decisões 
judiciais, como a que ora se analisa, só servem para agravar as dificuldades da 
manutenção dos serviços públicos e do funcionamento do aparelho estatal, 
abrindo brecha para um completo descontrole do país e até mesmo seu total 
desgoverno", escreveu o desembargador. 

O decreto de Temer 
O decreto sobre os combustíveis foi assinado pelo presidente Michel 

Temer na semana passada. 
Com a decisão, a tributação sobre a gasolina subiu R$ 0,41 por litro; a 

tributação sobre o diesel, R$ 0,21 por litro; e o imposto sobre o etanol, R$ 0,20 
por litro. 
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De acordo com a equipe econômica, o aumento da tributação sobre os 
combustíveis irá gerar, durante o restante do ano de 2017, receita adicional de 
R$ 10,4 bilhões para o governo. 

Suspensão da medida 
Nesta terça, o juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de 

Brasília (primeira instância), determinou a suspensão do decreto do governo, 
sob o argumento de que o reajuste nos impostos deveria ter sido proposto ao 
Congresso, para entrar em vigor somente 90 dias após aprovação. 

No recurso, a AGU alegou que a lei que regula os impostos prevê o 
reajuste das alíquotas do PIS/Confins por decreto. 
 
http://g1.globo.com/politica/noticia/tribunal-regional-federal-derruba-decisao-de-
juiz-e-revalida-reajuste-de-combustiveis.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/politica/noticia/tribunal-regional-federal-derruba-decisao-de-juiz-e-revalida-reajuste-de-combustiveis.ghtml
http://g1.globo.com/politica/noticia/tribunal-regional-federal-derruba-decisao-de-juiz-e-revalida-reajuste-de-combustiveis.ghtml
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2. Comércio 

Pesquisa mostra que cerca de 88% dos brasileiros pretendem comprar no Dia 
dos Pais 

25 de Julho de 2017 
Fonte: E-Commerce News 

 
Apesar do resultado negativo de 2016, os varejistas têm motivos para ficar 

otimistas com as vendas do Dia dos Pais deste ano. De acordo com pesquisa 
realizada junto aos clientes do Méliuz, cerca de 88% dos entrevistados pretendem 
presentear seus pais em 2017. Destes, 64,8% estão dispostos a gastar entre R$51 e 
R$200. Roupas (59%), acessórios e calçados (28,9%), perfumes e cosméticos 
(21,1%), eletrônicos e informática (19,4%) e celulares (12,1%) continuam sendo os 
preferidos entre os filhos na hora de presentear os pais. A pesquisa foi realizada entre 
os dias 3 e 10 de julho – 13.339 pessoas responderam às perguntas (material 
completo anexo). 

O resultado da pesquisa vai de encontro à previsão da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que projetou um crescimento de 
1,5% no volume de vendas em 2017. 

Ao que tudo indica, a internet vai continuar sendo o meio preferido dos 
consumidores na hora de comprar os presentes. De acordo com a pesquisa realizada 
pelo Méliuz, cerca de 39% dos entrevistados devem fazer suas compras pela rede. 
Segundo o E-bit, no Dia dos Pais do ano passado, o comércio eletrônico teve um 
crescimento nominal de 12% em comparação à mesma data em 2015. 

Em 2017, o Méliuz pretende aumentar em 21% o volume de vendas realizadas 
para os parceiros no Dia dos Pais. Com 1.600 lojas online, a empresa é hoje uma das 
principais ferramentas de aquisição para os varejistas. “As pessoas têm procurado 
alternativas para gastar menos. A internet acaba sendo a solução, pois permite ao 
consumidor pesquisar preços e, quase sempre, oferece melhores condições. Neste 
contexto, o Méliuz se torna uma forma de ganhar dinheiro e não só uma maneira de 
economizar”, explica Israel Salmen, CEO do Méliuz. 

Atuante no segmento de cashback – devolução em dinheiro de parte do valor 
gasto em compras -, o Méliuz lançou neste ano o cashback em lojas físicas. Assim, os 
usuários conseguem ser recompensados em todos os momentos de compra. Criado 
em 2011, a empresa já devolveu R$ 29,5 milhões aos clientes. Em 2016, o Méliuz 
alcançou a marca de R$ 1 bilhão em vendas e fechou o ano com um aumento de 
250% no volume de compras feitas através do site, em relação a 2015. 

A empresa acredita que a receita para os resultados positivos segue dois 
pontos: bom relacionamento e negociações vantajosas com as lojas parceiras. Para o 
Dia dos Pais, o Méliuz conseguiu fechar condições exclusivas com 10 das maiores 
lojas de e-commerce do Brasil, garantindo preços baixos e maior retorno, em dinheiro, 
para os consumidores. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-mostra-que-
cerca-de-88-dos-brasileiros-pretendem-comprar-no-dia-dos-pais 
 

 
Voltar ao índice 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-mostra-que-cerca-de-88-dos-brasileiros-pretendem-comprar-no-dia-dos-pais
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-mostra-que-cerca-de-88-dos-brasileiros-pretendem-comprar-no-dia-dos-pais
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3.  Serviços Públicos  

Receitas extraordinárias aliviarão contingenciamento de serviços, diz 
secretária 

26 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A entrada de cerca de R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões de receitas 

extraordinárias no segundo semestre aliviará o caixa de órgãos públicos 
obrigados a suspender serviços, disse hoje (26) a secretária do Tesouro 
Nacional, Ana Paula Vescovi. Segundo Ana Paula, esses recursos não foram 
registrados na programação financeira do governo por prudência, mas têm 
grandes chances de se realizarem nos próximos meses. 

Na semana passada, a equipe econômica promoveu o 
contingenciamento extra de R$ 5,9 bilhões, elevando para R$ 44,9 bilhões o 
total de verbas bloqueadas neste ano. O bloqueio é necessário para garantir o 
cumprimento da meta fiscal de déficit primário de R$ 139 bilhões para o 
Governo Central – Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – 
estabelecida para 2017. 

De acordo com a secretária, esses R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões vêm das 
seguintes fontes de recursos: receitas de concessões de infraestrutura que 
ainda não entraram na programação orçamentária; precatórios (títulos para 
pagar sentenças judiciais) não sacados que deveriam voltar para o Tesouro, 
mas ainda estão sendo auditados pelos bancos, e o pagamento de uma 
outorga pendente da decisão de uma agência reguladora. 

Ana Paula Vescovi disse que mais R$ 600 milhões de uma medida 
provisória que recupera pagamentos indevidos a pessoas falecidas podem 
entrar no caixa do Tesouro. Mesmo com a entrada prevista, a secretária cobrou 
dos ministérios e órgãos públicos o engajamento com a meta fiscal. 

“Esse dinheiro não elimina a conscientização dos ministérios em relação 
aos momentos restritivos que estamos passando. Os ministérios são nossos 
parceiros, tanto que a realização [das despesas] abaixo do programado vem da 
preocupação deles em se adequar a esse momento. A questão da meta fiscal é 
determinação da sociedade. Ela foi aprovada na lei. Por isso, estamos 
engajados no cumprimento dela”, declarou a secretária. 

Por causa das restrições orçamentárias, a emissão de passaportes ficou 
quase um mês suspensa. No início deste mês, a Polícia Rodoviária Federal 
suspendeu parte dos serviços e diminuiu os horários de fiscalização nas 
estradas. 

Leilões 
Parte das receitas extraordinárias previstas, no entanto, pode não se 

confirmar. Recentemente, o Tribunal de Contas da União (TCU) advertiu para a 
possibilidade de R$ 19,3 bilhões de leilões de concessões não entrarem no 
caixa do Tesouro antes do fim do ano. Desse total, cerca de R$ 11 bilhões 
referem-se a concessões de usinas hidrelétricas e R$ 8 bilhões dizem respeito 
a concessões de petróleo e gás. 
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No início de agosto, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação da 
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) que tenta barrar o leilão de 
uma hidrelétrica. Apesar do entrave jurídico, a secretária se disse confiante na 
realização dos leilões previstos a tempo de o dinheiro entrar nos cofres federais 
ainda em 2017. 

“Definimos o cronograma de realização dos leilões, em setembro e 
outubro. Estamos acompanhando e observando que o mercado está 
interessado. Temos indícios fortes de que questões judiciais, como a liminar a 
favor da Cemig, serão superadas no Supremo. Não temos nenhum movimento 
para desacreditar nos leilões”, ressaltou. 

Rio de Janeiro 
Em relação ao acordo de auxílio financeiro ao estado do Rio de Janeiro, 

a secretária negou atraso no envio ao Palácio do Planalto do decreto que 
regulamenta a ajuda. Segundo Ana Paula, o texto ainda não foi enviado ao 
Palácio do Planalto porque técnicos do Tesouro e da Casa Civil estão 
resolvendo, em conjunto, as pendências jurídicas do acordo. 

De acordo com a secretária, o decreto será publicado logo depois de o 
Ministério da Fazenda enviar o texto ao Planalto. Há duas semanas, o 
governador Luiz Fernando Pezão disse que tinha expectativa de assinar o 
acordo até 1º de agosto. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/receitas-
extraordinarias-aliviarao-contingenciamento-de-servicos-diz 
 

 
Voltar ao índice  
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4.  Serviços - Bancos 

Na 7ª queda seguida, juro básico da economia recua para 9,25% ao ano 

 

26 de Julho de 2017 
Fonte: G1 

 
Essa é a 1ª vez desde o final de 2013 que a taxa Selic cai para um patamar 
abaixo de 10% ao ano. Mercado financeiro vê juro básico em 8% ao ano no fim 
de 2017. 
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta 
quarta-feira (26), por unanimidade, baixar os juros básicos da economia 
brasileira de 10,25% para 9,25% ao ano. Foi o sétimo corte seguido na taxa 
Selic. 

Com a decisão, que confirmou a expectativa dos economistas do 
mercado financeiro, o BC manteve o ritmo de redução de um ponto percentual 
verificado na última reunião, realizada no fim de maio. 

Em 9,25% ao ano, os juros recuam ao patamar de um dígito, algo que 
não acontecia desde o final de 2013, ou seja, em quase quatro anos. 

A previsão dos economistas das instituições financeiras é de que a taxa 
básica de juros continue a recuar nos próximos meses e chegue a 8% ao ano 
no final de 2017, permanecendo neste patamar até 2021. 

Como as decisões são tomadas 
A definição da taxa de juros pelo BC tem como foco o cumprimento da 

meta de inflação, que é fixada todos os anos pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). 

A meta central é de 4,5% para 2017 e 2018, podendo a inflação oscilar 
entre 3% e 6% nestes anos sem que o objetivo seja formalmente descumprido. 

Normalmente, quando a inflação está em alta o BC eleva a Selic na 
expectativa de que o encarecimento do crédito freie o consumo e, com isso, a 
inflação caia. Essa medida, porém, afeta a economia e gera desemprego. 

Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas 
predeterminadas pelo CMN, o BC reduz os juros. É o que está acontecendo 
agora. 

Em razão do fraco nível de atividade, a inflação está bem comportada. 
No primeiro semestre deste ano, segundo o IBGE, a inflação oficial (IPCA) 
ficou em 1,18%. Para 2017, o mercado financeiro prevê que a inflação deve 
ficar em 3,33%, abaixo da meta de 4,5%. 

O que diz o Banco Central 
O Banco Central informou nesta quarta-feira que, para a próxima reunião 

do Copom, marcada para o começo de setembro, a manutenção deste ritmo de 
corte de juros, de um ponto percentual, "dependerá da permanência das 
condições descritas no cenário básico do Copom e de estimativas da extensão 
do ciclo." 

"O ritmo de flexibilização continuará dependendo da evolução da 
atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação", 
acrescentou a autoridade monetária. 

A instituição informou ainda que, no cenário com trajetórias para as 
taxas de juros e câmbio extraídas da pesquisa Focus, suas projeções de 
inflação recuaram para em torno de 3,6% para 2017 e 4,3% para 2018. Esse 
cenário supõe trajetória de juros que alcança 8,0% ao final de 2017 e mantém-
se nesse patamar até o final de 2018. 

"O Comitê entende que a convergência da inflação para a meta de 4,5% 
no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui o ano-
calendário de 2018, é compatível com o processo de flexibilização monetária 
[corte de juros]", acrescentou, indicando que o processo de redução da taxa 
Selic deverá ter continuidade nos próximos meses. 

Ranking mundial de juros reais 
Com a redução de juros promovida pelo Copom nesta quarta-feira, o 

Brasil caiu do segundo para o terceiro lugar no ranking mundial de juros reais 
(calculados com abatimento da inflação prevista para os próximos 12 meses), 
compilado pelo MoneYou e pela Infinity Asset Management. 

Com os juros básicos em 9,25% ao ano, a taxa real do Brasil soma 
3,71% ao ano, atrás da Rússia, com juros reais de 4,59% ao ano, e da Turquia 
(3,93%). Nas 40 economias pesquisadas, a taxa média está negativa em 0,2% 
ao ano. 

Rendimento da poupança 
De acordo com cálculos da Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), com a redução dos juros 
para 9,25% ao ano, os fundos de renda fixa "começam a perder 
competitividade frente às cadernetas de poupança principalmente nas 
aplicações de baixo valor." 

Nesses casos, observa a Anefac, os fundos têm taxas de administração 
mais elevadas. "Assim sendo, a caderneta de poupança vai continuar sendo 
uma excelente opção de investimento, principalmente sobre os fundos cujas 
taxas de administração sejam superiores a 1% ao ano", acrescentou a 
entidade. 

Isso ocorre porque o rendimento dos fundos de renda fixa sobe junto 
com a Selic. Já o rendimento das cadernetas, quando a taxa de juros está 
acima de 8,5% ao ano, como atualmente, está limitado em 6,17% ao ano mais 
a variação da Taxa Referencial (TR). 

Analistas avaliam que o Tesouro Direto, programa que permite que 
pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet, via banco ou corretora, 
sem necessidade de aplicar em um fundo de investimentos, também pode ser 
uma boa opção para os investidores. O programa tem atraído a atenção de 
aplicadores nos últimos anos. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/na-7-queda-seguida-juro-basico-da-
economia-recua-para-925-ao-ano.ghtml 

Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Cartão de Crédito 

Pesquisa revela que 39% dos brasileiros já pediram 'nome emprestado' 
para fazer compras 

26 de Julho de 2017 
Fonte: O GLOBO 

 
Modalidades mais utilizadas para a prática são cartão de crédito, cartão de loja 
e crediário 
 

Os brasileiros sempre dão “um jeitinho” na hora de comprar os produtos 
que desejam e 39% dos consumidores já adquiriram produtos e serviços 
pedindo “emprestado” o nome de terceiros. As modalidades mais utilizadas 
para a prática são cartão de crédito (26%), cartão de loja (9%) e crediário (9%). 
Essa ajuda é solicitada principalmente para comprar roupas, calçados e 
acessórios, seguidos dos celulares e eletrônicos em geral. Os dados são de 
uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 

Segundo os entrevistados, os principais motivos para o empréstimo de 
nome foram os imprevistos (27%) e já estar com o nome sujo (25%). As 
principais pessoas que costumam emprestar cartões e assumir crediários são 
os pais (27%), o cônjuge (22%) e os irmãos (19%). A maioria dos entrevistados 
(85%) garantem ter avisado o quanto seria gasto antes de pedir o crédito, 
porém, 8% não informaram. 

Nove em cada dez entrevistados que pediram o nome de alguém 
emprestado já pagaram ou estão pagando a dívida em dia. Ainda de acordo 
com a pesquisa, apenas 19% dos clientes tiveram alguma dificuldade imposta 
pelas lojas para fazer a compra no nome de outra pessoa. 

Para a economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), Ione Amorim, a prática de emprestar o nome é bem polêmica, pois 
muitas vezes, além da relação monetária envolve a questão da confiança, 
vínculo de parentesco e afetivo. 

- Isso dificulta a pessoa que está sendo requisitada a dizer que não irá 
emprestar o nome ou o cartão de crédito. O constrangimento e o medo de 
fragilizar a relação acabam sendo o fator de decisão, um aspecto emocional 
que não avalia os riscos. De acordo com a pesquisa é possível observar como 
esse processo é forte, porque se fosse racional, a pessoa que emprestou 
pensaria nas condições que o solicitante já apresenta, como nome sujo e 
incapacidade de pagamento e o potencial risco de não ter condições de pagar. 

Sobre o imprevisto, a economista do Idec afirma que seria justificável se 
fosse pagar uma despesa vinculada a sobrevivência como alimento, 
medicamento, um aluguel em atraso para evitar uma multa, um descontrole 
pontual. Mas, como indicado no estudo, comprar roupas, calçados, celulares e 
eletrônicos não são necessidades básicas e urgentes. 

Ione aconselha que, para não ficar numa situação de constrangimento 
em dizer não, a pessoa deve expor esse raciocínio e ser firme ao dizer que não 
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terá  condições de assumir com aquela dívida, caso a pessoa que pediu o 
nome ou o cartão emprestado não consiga pagar: 

- Pode ser que a relação fique afetada temporariamente, mas se for 
amigo de verdade irá superar. Se não tiver coragem de dizer não, e o outro não 
pagar, a relação ficará muito pior e com dívidas. 

O outro lado da moeda  
Uma pesquisa divulgada em abril deste ano, também pelo SPC Brasil e 

CNDL, mostra que muitos amigos e parentes acabam prejudicados pela 
prática, já que 17% dos consumidores inadimplentes ficaram com o nome sujo 
após emprestarem dados, cartões ou cheques para terceiros. A pesquisa foi 
realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Em média, os 
consumidores que tiveram que arcar com a dívidas feitas em seu nome 
gastaram R$ 1.215,24 para honrar os compromissos. 

O levantamento mostrou que a principal justificativa de quem não 
devolveu a quantia que pegou emprestado é a falta de dinheiro, usada por 33% 
das pessoas. Além disso, em 19% dos casos, a pessoa desapareceu e não tem 
como ser cobrada. A relação pessoal ficou abalada em pelo menos 69% 
desses casos. 
 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/pesquisa-revela-que-
39-dos-brasileiros-ja-pediram-nome-emprestado-para-fazer-compras-21633016 
 

 
Voltar ao índice 
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6.  Comércio Eletrônico 

Machine Learning: novo aliado contra fraudes no e-commerce 

 
25 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce News 
 

Se existe uma ameaça real e difícil de combater no varejo online, ela se 
chama fraude online. Todos os dias, milhões de transações fraudulentas são 
aprovadas, pois passam despercebidas pela análise manual feita pelas 
operações de e-commerce. Resultado? Milhões de reais em prejuízo. 
Atualmente, essa tendência tem crescido de forma significativa e muitas 
empresas têm aplicado novas tecnologia para combatê-la. 

Em meio às tentativas de barrar a ação de fraudadores no comércio 
eletrônico, surgiu o Machine Learning. Essa tecnologia permite que os 
softwares analisem uma grande quantidade de dados especialmente sobre 
comportamento de navegação e compra do cliente na loja. 

Com base nas características dos clientes de um e-commerce, do 
histórico de fraudes daquela loja e de diversos outros fatores (incluindo o “feijão 
com arroz” da análise de risco, o cruzamento de CPF e número de cartão de 
crédito), é possível detectar padrões de comportamento de usuários em um site 
e identificar uma fraude no momento em que o pedido é realizado. 

O co-fundador da Konduto, Tom Canabarro, assinala que, com isso, o 
lojista obtém respostas em tempo real, aprova mais pedidos, tem menos custos 
de revisão manual e barra somente as transações realmente suspeitas. “O 
machine learning aplicado à análise de risco permite uma redução considerável 
de custos e, consequentemente, um aumento de lucro”, completa. 

O antifraude com sistemas de machine learning da Konduto, por 
exemplo, obteve resultados satisfatórios em comparação às demais solução de 
risco vigente no e-commerce. O Grupo Marcyn e Casa das Cuecas, tiveram 
uma redução de 77% de falsos-positivos (pedidos legítimos que eram barrados 
por suspeita equivocada de fraude) e um aumento de conversão de 6%, ao 
mesmo tempo em que a taxa de fraudes caiu de 0,5% para menos de 0,1% 
após o uso do sistema anti-fraude da Konduto. 

Um ponto de fundamental importância no uso desse tipo de tecnologia é 
ensinar o software a entender quais comportamentos são suspeitos ou não. 
“Estes sistemas permitem extensas análises de dados, reconhecimento de 
padrões imperceptíveis ao cérebro humano, cruzamento de informações e 
geração de insights – tudo isso em frações de segundos e em altíssima 
escala”, completa Canabarro. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/tendencias/machine-learning-novo-
aliado-contra-fraudes-no-e-commerce 

 
Voltar ao índice  
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7.  Franquias 

Repasse de unidades torna-se estratégica para franqueadoras 

 
27 de Julho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Há cerca de dois anos, quando a franquia do Big X Picanha começou a 
operar no Shopping Nova América, no Rio de Janeiro, a economia já dava 
sinais negativos. E o que era temido virou realidade. O fluxo de público ficou 
abaixo do esperado, o prazo de retorno do investimento aumentou e as dívidas 
se multiplicaram. No acumulado, a franqueada devia ao shopping em torno de 
R$ 450 mil. A saída encontrada foi devolver a unidade e dar um basta na bola 
de neve. "Nós tentamos de todo jeito ajudar na melhoria da performance, no 
ajuste da gestão, mas nada atendia as expectativas da franqueada", diz Rita 
Poli, diretora de franquia da Big X Picanha. "Foram sete meses nessa tentativa 
até que em abril ela optou pela devolução". 

Foi a própria franqueada, contudo, que encontrou um interessado em 
assumir as dívidas e a franquia. Para facilitar o processo, a franqueadora pulou 
algumas etapas e enviou ao Rio de Janeiro uma equipe de treinamento. O 
novo franqueado, por sua vez, colocou a mão na massa de verdade e seguiu 
os manuais e os padrões à risca. "No segundo mês à frente da unidade ele já 
registrava um faturamento 20% superior à média da rede e no terceiro mês 
alcançou 30%", afirma Rita. "Foi uma mudança surpreendente, pois em 
decorrência da crise ninguém vinha registrando crescimento, a rede estava 
estabilizada". 

Tornar públicas histórias como esta da Big X Picanha, rede com 47 
unidades e um faturamento estimado de R$ 53 milhões para este ano, até 
pouco tempo atrás era praticamente impossível. O mercado enxergava o 
repasse de unidades como um mico, sinônimo de fracasso. As franqueadoras, 
por sua vez, evitavam falar no assunto. Hoje, como acontece nos Estados 
Unidos, o repasse já é visto como uma ferramenta estratégica, um instrumento 
para oxigenar as redes. "Mais do que isso, os franqueadores estão assumindo 
que essa decisão deve ser tomada em conjunto", diz Ana Vecchi, da Vecchi & 
Ancona Consult. "Há um consenso de que se trata de uma troca de benefícios, 
não de favores". 

O que a consultora quer dizer com isso? Que ao contrário de um 
passado recente, hoje muitas franqueadoras já flexibilizam as negociações de 
repasse, muitas vezes abrem mão da taxa de franquia, aumentam os prazos de 
isenção de royalties, permitindo que o novo franqueado alinhe a operação e 
toda a rede seja beneficiada. 

Na prática, existem três situações de repasse. A primeira gerada por 
motivos externos ao negócio, como mudança de cidade, questões de saúde, 
divórcios e ausência de sucessores, por exemplo. O segundo ligado 
diretamente à performance da unidade, que não atinge às expectativas ou da 
franqueadora ou do próprio franqueado e, por fim, a gerada pela dificuldade 
com o ponto. "No primeiro modelo a procura é grande, muita gente quer investir 
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com índice de risco menor e faz questão de enxergar números reais", afirma 
Marcus Cordeiro, sócio-diretor da consultoria ba-Stockeller. "No segundo caso, 
gestores profissionais são os mais interessados, porque entendem de gestão e 
conhecem o potencial do negócio". Mas, se o problema for o ponto, nem 
franqueado profissional resolve. 

O processo, segundo Adriana Auriemo, sócia da Nutty Bavarian, torna-se 
mais complicado quando a operação envolve shopping center. "As 
administradoras cobram uma taxa muito alta para a troca de operador, em torno 
do valor de dez aluguéis, e ninguém quer pagar essa conta", afirma. "Nosso 
caso, com operação enxuta e pequena, o valor acaba sendo igual ou maior ao 
da taxa de franquia". A média de aluguel de um quiosque em shopping center 
consolidado é de R$ 7 mil. Gasta-se cerca de R$ 70 mil só com a taxa de 
repasse, o que torna a transação inviável. "O candidato tem de pagar este valor 
e mais cerca de R$ 80 mil de taxa de franquia", diz Adriana. "O retorno do 
investimento fica inviável. Isso precisa ser repensado, principalmente em 
tempos de crise". 

Mesmo com alto grau de dificuldade há interesse dos investidores em 
unidades colocadas para repasse. "Tem crescido o número de investidores 
interessados em adquirir unidades em funcionamento, porque os números são 
reais, comprovam a capacidade do negócio", diz Alex Quezada, diretor de 
franquias da 5aSec, rede de lavanderias com 439 unidades, 6% da base 
disponível para repasse. "Como a rede é madura, o repasse também permite a 
compra de uma franquia em uma área que não estaria disponível para uma 
nova unidade". Um movimento que também é forte no exterior. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=40291315 
 

 
Voltar ao índice 
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8. Infraestrutura 

Cidades, Transportes e Integração terão cortes maiores no Orçamento 

 
27 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Segundo informou um integrante da equipe econômica, o governo vai revisar 
todos os itens de despesa para 2018 e também 2017 para traçar um plano 
emergencial 
 

Os cortes de despesas que o governo deve anunciar nesta quinta-feira 
(27/7) vão atingir mais fortemente os Ministérios da Integração, das Cidades e 
dos Transportes. Segundo apurou a reportagem, o bloqueio adicional não 
afetará todos os órgãos na mesma proporção do orçamento destinado a cada 
um. A equipe econômica, que ainda tenta reverter parte desse 
contingenciamento extra, enfrenta dificuldade em garantir o cumprimento da 
meta fiscal, que prevê um déficit de no máximo R$ 139 bilhões. 

Segundo informou um integrante da equipe econômica, o governo vai 
revisar todos os itens de despesa para 2018 e também 2017 para traçar um 
plano emergencial. Os números do Tesouro divulgados ontem mostraram um 
quadro dramático. O rombo acumulado em 12 meses até junho alcançou R$ 
182,8 bilhões, um déficit R$ 43,8 bilhões maior do que a meta de 2017. 
Economistas apontam que a meta pode estourar em R$ 20 bilhões, exigindo do 
governo ações ainda mais duras para evitar ter de pedir ao Congresso 
autorização para aumentar o déficit. As cúpulas das áreas política e econômica 
do governo se reúnem hoje pela manhã no Ministério da Fazenda para discutir 
medidas. 

O presidente Michel Temer foi aconselhado a jogar mais duro com o 
corporativismo do funcionalismo público federal e vai autorizar o adiamento do 
reajuste de várias categorias de servidores em 2018. O assunto entrou em 
pauta e outras possíveis medidas estarão sendo discutidas a partir de hoje, 
disse a fonte da equipe econômica. 

Até agora, a área econômica espera conseguir resgatar mais R$ 1 bilhão 
em precatórios não sacados que estão depositados na Caixa Ontem, a 
Petrobrás anunciou que aderiu ao Refis e vai pagar à vista R$ 1,3 bilhão neste 
ano de uma dívida de R$ 4,3 bilhões que está sendo renegociada. O restante 
será pago em 145 prestações a partir de janeiro de 2018. Caso haja o ingresso 
dessas receitas, o corte adicional no Orçamento, programado em R$ 5,9 
bilhões, pode ficar menor. O valor, no entanto, ainda é insuficiente para impedir 
que haja novo aperto nas contas. O corte atualmente em vigor é de R$ 39 
bilhões. 

O governo precisa divulgar até o fim do mês a programação 
orçamentária, onde vai especificar quais órgãos serão afetados pelo corte. Os 
três principais ministérios afetados são responsáveis por importantes 
programas, como a obra de transposição do Rio São Francisco (Integração), 
Minha Casa Minha Vida (Cidades) e as concessões de rodovias, portos e 
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aeroportos e ferrovias à iniciativa privada (Transportes). A área econômica está 
trabalhando na distribuição do corte e enfrenta pressão dos ministérios. 

Para evitar um colapso da máquina administrativa, a secretária do 
Tesouro, Ana Paula Vescovi, informou que com o corte o governo fará um 
remanejamento das despesas de uma rubrica para outra para garantir o 
atendimento de serviços essenciais à população. "Isso não elimina a 
necessidade de conscientização dos ministérios do momento restritivo que 
passamos", afirmou. 

Recentemente, as polícias Federal e Rodoviária Federal suspenderam a 
prestação de serviços, como a emissão de passaportes e patrulha das 
rodovias. 

Rombo 
Pelos cálculos do professor da Escola de economia da Fundação Getúlio 

Vargas Márcio Holland, os números divulgados ontem apontam um rombo 
acima de R$ 20 bilhões em relação à meta. Segundo ele, dois terços desse 
adicional do déficit são decorrentes do aumento de despesas com pessoal e 
um terço, são gastos para pagamento dos benefícios da Previdência. "O déficit 
deve passar de R$ 160 bilhões este ano e já jogando contra um déficit menor 
no próximo ano", disse Holland, ex-secretário de política econômica. Em 2018, 
a meta é não ultrapassar um rombo de R$ 129 bilhões.   
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/27/internas
_economia,612874/cidades-transportes-e-integracao-terao-cortes-maiores-no-
orcamento.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/27/internas_economia,612874/cidades-transportes-e-integracao-terao-cortes-maiores-no-orcamento.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/27/internas_economia,612874/cidades-transportes-e-integracao-terao-cortes-maiores-no-orcamento.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/27/internas_economia,612874/cidades-transportes-e-integracao-terao-cortes-maiores-no-orcamento.shtml
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BNDES divulga condições para financiar investimentos públicos em 
saneamento 

26 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

anunciou hoje (26) a aprovação de condições para financiamento de 
investimentos públicos a serem selecionados este ano e em 2018 pelo 
Programa Avançar Cidades – Saneamento, do Ministério das Cidades. 

Os investimentos deverão ter como foco a implantação, expansão ou 
modernização da infraestrutura de saneamento básico do País, envolvendo 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, 
manejo de águas pluviais, redução e controle de perdas. 

Os empréstimos terão custo equivalente à Taxa de Juros de Longo 
Prazo (TJLP), praticada pelo banco em suas operações e atualmente da ordem 
de 7% ao ano, em até 80% do valor do projeto, incluindo a aquisição de 
máquinas e equipamentos. Pelo menos 20% do financiamento terão de ser 
contrapartida do tomador do crédito. Os financiamentos superiores a R$ 20 
milhões poderão ser obtidos diretamente com o banco ou por meio de sua rede 
de agentes bancários credenciada. Já os empréstimos de valor inferior a R$ 20 
milhões poderão ter apoio da linha BNDES Automático, mas somente por meio 
de instituições financeiras. 

O prazo de financiamento, incluindo o período de carência, é de 20 anos 
para projetos de água e esgoto, e de 15 anos para os demais projetos. 
Segundo informou a assessoria de imprensa do BNDES, os recursos poderão 
ser utilizados para empreendimentos de estados, Distrito Federal, municípios e 
prestadores de serviços de saneamento. 

O Ministério das Cidades iniciou esta semana o primeiro cronograma 
para seleção de projetos. O segundo está previsto para começar em 13 de 
novembro próximo. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/bndes-divulga-
condicoes-para-financiar-investimentos-publicos-em-saneamento 
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9. Mercado Imobiliário 

Crédito imobiliário cai 9,1% no 1º semestre e Abecip vê 2017 no vermelho 

 
26 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Volume para compra e construção de imóveis somou R$ 20,6 bilhões de 
janeiro a junho; entidade esperava recuperação. 
 

O financiamento imobiliário com recursos da poupança caiu no primeiro 
semestre, refletindo a contínua fraqueza da economia brasileira, o que levou a 
entidade do setor a prever outro ano negativo em 2017. 

O crédito para compra e construção de imóveis por meio do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somou R$ 20,6 bilhões de 
janeiro a junho, queda de 9,1% em relação ao mesmo período de 2016, 
informou a Abecip. 

Embora os números tenham apontado uma diminuição do ritmo de 
queda – em 2016, o recuo foi de cerca de 40% – também frustraram a Abecip, 
que passou a prever queda de 3,5% para o crédito imobiliário em 2017, contra 
previsão anterior de alta de 5%. 

"A gente esperava uma recuperação já no primeiro semestre, mas isso 
atrasou", disse o presidente da Abecip, Gilberto de Abreu Filho. 

Mantida a previsão atual, os bancos devem conceder R$ 45 bilhões pelo 
SBPE em 2017, o que seria o pior nível desde os R$ 40 bilhões apurados em 
2008. 

Financiamentos do FGTS e Selic 
No conjunto, o desempenho do crédito para habitação só não será pior 

por causa de maiores financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), que devem crescer 4,1% este ano, para cerca de 
R$ 72 bilhões, de acordo com a Abecip. 

Para Abreu Filho, entre os fatores que devem contribuir para uma 
retomada das concessões de crédito pelo SBPE estão a queda da Selic e a 
gradual retomada dos níveis de confiança de empresários e consumidores. 

"Com a Selic provavelmente caindo para um dígito, a tendência é que a 
caderneta de poupança volte a ter captação líquida e que outras fontes de 
recursos para o setor imobiliário ganhem força", disse o executivo a jornalistas. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/credito-imobiliario-cai-91-no-1-semestre-
e-abecip-ve-2017-no-vermelho.ghtml 
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10.  Curtas 

CNI: redução dos juros para um dígito vai incentivar consumo e investimento 

26 de Julho de 2017 
Fonte: R7 

 
O corte de um ponto porcentual nos juros básicos anunciado no início da noite 

desta quarta-feira, 26, pelo Banco Central vai ajudar a estimular o consumo e os 
investimentos, abrindo caminho para a retomada do crescimento, avalia a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) em nota assinada pelo presidente da 
entidade, Robson Braga de Andrade, e enviada à imprensa após a decisão do Comitê 
de Política Monetária (Copom). 

A CNI destaca que, com a forte desaceleração dos preços, a decisão do Banco 
Central diminui a diferença entre as taxas de juros nominal e real da economia. "Isso 
favorecerá a recuperação das condições financeiras das famílias, o que é essencial 
para a recuperação da atividade e do emprego", destaca a nota, que também defende 
a aprovação das reformas estruturais, como a da Previdência. 

 

Caixa Econômica começa a pagar hoje abono do PIS/Pasep 

 
27 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Caixa Econômica Federal inicia hoje (27) o pagamento do Abono Salarial 
calendário 2017/2018, ano-base 2016. Os pagamentos serão efetuados conforme o 
mês de nascimento do trabalhador, começando com os nascidos em julho. Os 
beneficiários deste mês, titulares de conta individual na Caixa com saldo acima de R$ 
1,00 e movimentação, terão crédito automático no dia 25 de julho. 

Os valores do benefício variam de R$ 79 a R$ 937, de acordo com o tempo de 
trabalho durante o ano de 2016. Os recursos ficarão disponíveis ao trabalhador até 29 
de junho de 2018. 

Tem direito ao benefício quem está inscrito no Programa de Integração Social 
(PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo 
menos cinco anos, que trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2016, com 
remuneração mensal média de até dois salários mínimos. 

Os trabalhadores que não sacaram até dia 30 de junho o Abono Salarial 
calendário 2016/2017, ano-base 2015, também terão nova oportunidade para receber 
o benefício. Para eles, o valor estará disponível para saque de 27 de julho a 28 de 
dezembro de 2017. 

O trabalhador interessado em saber se tem direito ao abono salarial ano base 
2015 pode acessar: http://verificasd.mtb.gov.br/abono/. Informações também podem 
ser obtidas pelo telefone 158 da Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do 
Trabalho. 
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11. 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 
 
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 
 
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 
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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 
 
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 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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