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1. Crédito e Financiamento 

Corte de juros vai aumentar demanda por crédito, diz presidente do 

Bradesco 

27 de Julho de 2017 
Fonte:G1 

 
Luiz Trabuco afastou a turbulência política como causadora do desempenho 

mais fraco da carteira de crédito do banco, 1,8% menor no 2º trimestre. 
 

O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou nesta quinta-

feira (27) que o ciclo de queda dos juros na economia vai afetar positivamente 
a demanda por crédito no Brasil. Ele atribuiu à crise econômica, e não à 

turbulência política, o desempenho mais fraco da carteira de crédito do banco 
no segundo trimestre. 

As afirmações foram feitas em teleconferência para comentar o 

resultado do banco. O lucro líquido do Bradesco caiu 5,4% no segundo 
trimestre, para R$ 3,9 bilhões. 

Sobre o processo de redução dos juros no Brasil, Trabuco observou que 
após a crise de 2008, o afrouxamento monetário (corte das taxas) nos países 
afetados pela crise internacional evitou “verdadeiros processos de depressão 

econômica”. 
Na véspera, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central 

decidiu, por unanimidade, baixar os juros básicos de 10,25% para 9,25% ao 
ano. Foi o sétimo corte seguido na taxa Selic. 

“No Brasil, esse afrouxamento com base muito consciente vai afetar 

positivamente a demanda de crédito”, afirmou o presidente do Bradesco. Ele 
afirmou também não ver razão para pessimismo em relação ao futuro do Brasil. 

Na avaliação de Trabuco, a sucessao de eventos econômicos e políticos 
de grande impacto aumentou o sentimento de incerteza, contudo, os ativos 
brasileiros ainda são destaque entre os investidores globais. "É só perceber a 

curva de rentabilidade dos bonds [títulos de dívida] e ações das empresas que 
têm ido ao mercado", afirmou. 

Carteira de crédito menor 
A carteira expandida do Bradesco (para pessoas físicas e jurídicas) 

acumulou uma queda de 7,2% nos últimos doze meses. Frente aos três 

primeiros meses do ano, ela ficou 1,8% menor, totalizando R$ 493,6 bilhões. 
Essa queda pressionou a margem financeira do banco. 

Nesta manhã, o banco divulgou um lucro líquido 5,4% menor no 
segundo trimestre contra o mesmo período de 2016 de R$ 3,9 bilhões. 

Em teleconferência a jornalistas, Trabuco negou que o cenário de 

turbulência política afetou a carteira de crédito do banco no último trimestre, o 
principal foco dos negócios do banco. Ele atribuiu o desempenho mais fraco à 

crise econômica, que segundo o executivo deixa um “rastro de demandas 
reprimidas”. 

“É evidente que os eventos políticos criaram turbulência, mas o 

desempenho [do crédito] nos anos anteriores esteve mais condicionado ao 
processo recessivo da economia”, explicou Trabuco. 
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Queda da inadimplência 
Apesar do desempenho pior na carteira de crédito, o presidente do 

banco acredita que o pico de inadimplência ficou para trás. "A economia nos 
últimos anos não favoreceu a evolução das carteiras, mas já sentimos uma 
evolução no crédito". 

Segundo Trabuco, um ajuste benigno nas taxas terá "resultado imediato" 
na redução do custo do crédito. O banco passou a prever uma provisão 

(reserva para perdas por calotes) menor para 2017, indicando que espera uma 
melhora no cenário de inadimplência. 

O índice de inadimplência acima de 90 dias caiu a 4,9% frente ao 

trimestre anterior, embora ainda acima dos 4,6% de um ano antes. A despesa 
com provisão para inadimplência, de R$ 4,97 bilhões , foi 2,2% maior na 

comparação trimestral. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/corte-de-juros-no-brasil-vai-afetar-o-

credito-positivamente-diz-trabuco.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio - Supermercados 

Vendas nos supermercados crescem 0,95% no semestre 

 
27 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

As vendas em valores reais do setor de supermercados apresentaram alta de 
0,95% no primeiro semestre de 2017 na comparação com o mesmo período do ano 
passado. Segundo dados do Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), pesquisados pelo Departamento de Economia e Pesquisa da 
entidade, em junho as vendas aumentaram 0,59% com relação a maio e 2,71% ante 
junho do ano passado. 

Em valores nominais, as vendas do setor apresentaram alta de 0,36% em 
relação ao mês de maio e, quando comparadas a junho de 2016, a alta é de 5,82%. 
No acumulado do ano, as vendas cresceram 5,26%. 

"O que sentimos é que a queda da inflação, o pequeno crescimento das 
contratações e o dinheiro do Fundo de Garantia na compra de eletrodomésticos e 
móveis fizeram o resultado ficar  positivo. Sabemos que sempre que ocorre queda de 
inflação há um grande poder aquisitivo, porque o consumidor ainda está com o salário 
que foi aumentado em uma inflação passada maior  do que a inflação presente", disse 
o presidente da Abras, João Sanzovo Neto. 

Segundo Sanzovo, diante do cenário econômico atual, a entidade revisou a 
projeção de vendas reais para o setor em 2017, que passou de 1,30% para 1,50%. 

"Essa foi uma reavaliação conservadora. Alguns indicadores podiam nos levar 
a uma avaliação mais forte, mas dada a instabilidade política do país, resolvemos 
escolher a opção mais conservadora. O setor é o último a sentir quando há recessão e 
um dos primeiros a reagir quando a economia volta a apresentar sinais de 
crescimento. Acho que isso já está acontecendo. Os números indicam que a economia 
começa a se descolar um pouco da política", afirmou 

No mês de junho, a cesta de produtos Abrasmercado, composta de 35 
produtos de largo consumo, pesquisada pela GfK e analisada pelo Departamento de 
Economia e Pesquisa da ABRAS, registrou queda de -0,67%, ao passar de R$467,62 
para R$467,47. Já no acumulado do ano, a cesta apresentou queda de -1,87%. 

Segundo a pesquisa, as maiores quedas de preço no mês de junho foram 
registradas em produtos como tomate (-13,68 %), batata (-13,20 %), cebola (-7,73 %) 
e pernil (-4,47 %). Já as maiores altas foram nos itens feijão (16,05 %), queijo 
mussarela (5,25 %), queijo prato (4,22 %) e farinha de mandioca (2,26 %). 

No mês de junho, as região Norte e Nordeste registraram alta nos preços 
(0,07% e 0,01 %). As demais registraram queda: Centro-Oeste (-1,69 %) , Sudeste (-
1,65 %) e Sul (-0,25 %) . 

Confiança 
De acordo com o Índice de Confiança do Supermercadista, os empresários do 

setor estão menos otimistas com relação aos próximos seis meses. Segundo a 
pesquisa, 46% dos entrevistados acreditam que suas empresas estarão melhores na 
comparação com o momento atual. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/vendas-do-setor-
supermercadista-crescem-095-no-semestre 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Cartão de Crédito 

Taxa de juros de pagamento mínimo do cartão cai para 230,4% em junho 

 
27 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito para quem paga o valor mínimo 
da fatura caiu em junho. A taxa chegou a 230,4% ao ano no mês passado, com 
redução de 28,1 pontos percentuais em relação a maio, de acordo com dados 
divulgados hoje (27) pelo Banco Central (BC). 

Já a taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o 
pagamento mínimo da fatura subiu 6,8 pontos, passando para 460,7% ao ano, em 
junho. Com isso, a taxa média da modalidade de crédito ficou em 378,3% ao ano, com 
alta de 0,4 ponto percentual em relação a maio. 

O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor 
integral da fatura do cartão. Desde abril, os consumidores que não conseguem pagar 
integralmente a fatura do cartão só podem ficar no crédito rotativo por 30 dias. A nova 
regra, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em janeiro, obrigou as 
instituições financeiras a transferirem para o crédito parcelado, que tem taxas 
menores. 

A taxa do crédito parcelado caiu 1,8 ponto percentual para 157,8% ao ano, em 
junho. 

Cheque especial 
A taxa de juros do cheque especial ficou em 322,6 % ao ano, em junho, com 

redução de 2,5 pontos percentuais em relação a maio. 
A taxa média de juros para as famílias caiu 1,2 ponto percentual e ficou em 

63,3% ao ano em junho. No caso das empresas, a taxa caiu 1,3 ponto percentual e foi 
para 24,8% ao ano. 

A inadimplência do crédito, considerados atrasos acima de 90 dias, para 
pessoas físicas, ficou em 5,8%, com redução de 0,1 ponto percentual em relação a 
maio. No caso das pessoas jurídicas, a taxa chegou a 5,3%, com queda de 0,7 ponto 
percentual. Esses dados são do crédito livre. em que os bancos têm autonomia para 
aplicar dinheiro o captado no mercado. 

No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras definidas pelo 
governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional, rural e de infraestrutura) 
a taxa de juros para as pessoas físicas caiu 0,5 ponto percentual, passando  para 
9,2% ao ano. A taxa cobrada das empresas subiu 0,4 ponto percentual para 11,7% ao 
ano. A inadimplência das famílias caiu 0,3 ponto percentual para 1,9 % e das 
empresas, ficou foi reduzida em 0,2 ponto percentual, chegando a 2%, em junho. 

O saldo de todas as operações de crédito concedido pelos bancos ficou em R$ 
3,078 trilhões, com alta de 0,4%, no mês. Em 12 meses, houve retração de 1,6%. Em 
relação a tudo o que o país produz – Produto Interno Bruto (PIB) , o volume 
correspondeu a 48,5%, com redução de 0,1 ponto percentual em relação a maio. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/taxa-de-juros-de-pagamento-
minimo-do-cartao-cai-para-2304-em-junho 

 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Meios de Pagamento 

Brasileiro acumula menos milhas no cartão de crédito 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: Estado de Minas 

 
Entre as explicações para essa queda acentuada está a valorização do dólar, 

que tem prejudicado a acumulação de pontos 
 

Os brasileiros têm acumulado cada vez menos milhas no cartão de 

crédito. O número total de pontos caiu 45% no ano passado e chegou ao 
menor patamar da história desse segmento. Na comparação com o auge dos 

programas de milhagem, em 2014, a queda é ainda mais representativa: 
passou de 304 bilhões para 137,6 bilhões, segundo levantamento do Banco 
Central. 

O extrato do cartão de crédito do advogado Eloy Fonseca Neto é um 
retrato disso. "Já cheguei a acumular 20 mil milhas em um único mês. 

O dólar abaixo de R$ 2 e os bons programas para acelerar pontos 
deixavam tudo mais fácil e interessante. Agora, consigo juntar, no máximo, 
cinco mil pontos por mês", conta o advogado, que conhece mais de 50 países, 

e já acumulou cerca de 500 mil pontos em um ano. 
Entre as explicações para essa queda acentuada está a valorização do 

dólar, que tem prejudicado a acumulação de pontos. No início da década, com 
a economia em crescimento e o real forte, os usuários de milhas viveram 
tempos áureos. 

No Brasil, a maioria dos programas oferece pontos atrelados à moeda 
americana - normalmente, US$ 1 gasto no cartão resulta em 1 milha. Em 2010, 

o dólar médio ficou em R$ 1,75. Com essa taxa, uma fatura do cartão de R$ 
1.000 resultava em 1.142 pontos no fim do mês. 

No ano passado, o câmbio médio ficou em R$ 3,48. Assim, a mesma 

fatura resultou em 574 pontos - queda de 50%. 
Além disso, o mercado conviveu com a segmentação dos cartões de 

crédito no início da década com o lançamento de categorias para a alta renda 
que geram ainda mais milhas. 

João Pimenta é um empresário de Florianópolis que abriu uma empresa 

para gerenciar milhas dos clientes. Para ele, a queda dos pontos no cartão não 
é surpresa e é explicada pela conjuntura. "O dólar mais alto dificulta a 

acumulação.  
Além disso, a crise diminuiu o consumo para muita gente e alguns 

cartões pioraram a taxa de conversão", diz o "personal miles". Pimenta dá 

como exemplo alguns cartões que reduziram as milhas em cerca de 10%: 
antes davam até 2,2 pontos por dólar e passaram a oferecer 2 pontos. 

Sem contar o contexto econômico, o indicador do BC mostra também 
que muitos brasileiros simplesmente perderam as milhas porque os pontos 
venceram: 50,4 bilhões de pontos do cartão de crédito expiraram no decorrer 

de 2016. Esse volume de milhas é suficiente para, por exemplo, emitir 1,3 
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milhão de passagens aéreas de ida e volta entre São Paulo e Buenos Aires na 
baixa temporada. 

Transferências 
Outro motivo para a queda das milhas do cartão é a transferência para 

outros programas de recompensa. Se no passado existiam apenas pontos nos 

cartões e nas próprias companhias aéreas, atualmente o mercado tem vários 
programas independentes que permitem acumular pontos em mais de um 

cartão de crédito e convertê-los em múltiplas empresas aéreas ou mercadorias 
e serviços. 

O presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de 

Fidelização, Roberto Medeiros, nota que há transferência crescente de pontos 
do cartão para esses programas independentes. Além disso, duas grandes 

operadoras do mercado - Banco do Brasil e Bradesco - criaram em 2016 um 
programa independente (Livelo) que acabou atraindo pontos acumulados pelos 
clientes dessas instituições. Nesse caso, o ponto deixa de estar no cartão e sai 

do indicador do BC que só monitora as instituições financeiras. 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/07/28/internas_economia,887
337/brasileiro-acumula-menos-milhas-no-cartao-de-credito.shtml 
 

 
Voltar ao índice 
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5.  Comércio Eletrônico 

Apesar de mais visitas em sites, vendas na internet estão estagnadas, diz 

pesquisa 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Apenas 1,61% das visitas em lojas online se convertem em compras, mesmo 
patamar registrado há um ano 
 

Apesar de o número de visitas nas lojas virtuais ter crescido no último 
ano, as vendas no varejo online continuam estagnadas.  É o que aponta a 

pesquisa inédita “Cenário do e-commerce no Brasil”, realizado pela Braspag, 
empresa do grupo Cielo. 

De acordo com o levantamento, o número de visitas no comércio 

eletrônico atingiu 1,77 bilhões em junho – ante 1,41 bilhões em julho do ano 
passado –, mas apenas 1,61% dessas visitas (cerca de 25 milhões) se 

converteram em compras confirmadas nos carrinhos, mesmo patamar 
registrado há um ano. 

A crise econômica e o elevado número de pessoas desempregadas no 

País são alguns dos motivos que ajudam a explicar a estagnação do setor. “O 
consumidor brasileiro está ainda mais sensível à variação de preços”, avalia 

Gastão Mattos, presidente da Braspag. 
Ele aponta que o uso de celulares contribuiu de forma significativa para 

o aumento nas visitas do e-commerce nos últimos anos, mas que, no Brasil, o 

consumidor ainda utiliza a internet mais para verificar os preços – e depois 
voltar à loja física e efetuar a compra. 

O estudo dividiu o e-commerce em três categorias distintas. O segmento 
“Serviços Online” (recarga de celular, aplicativos de transporte e entrega de 
comida, entre outros) apresenta a melhor taxa de conversão (transações 

efetivadas), com 4,25%. Em seguida aparece a categoria "Viagem" (passagens 
aéreas e hotéis), com 1,98%, e "Shopping" (lojas virtuais nacionais ou 

estrangeiras de games, moda e eletrônicos), com apenas 1,51%. 
Taxa de conversão 
Segundo Gastão, o e-commerce apresenta diferentes níveis de 

“maturidade”, muito por conta da variação da intenção de compra do 
consumidor de acordo com um determinado produto ou serviço. “As pessoas 

tendem muito mais a concluir a operação de comprar um ingresso para o teatro 
ou chamar um táxi, do que adquirir um novo eletrodoméstico”, explica. 

Hoje, o varejo online representa cerca de 3% do total de vendas no País. 

Há dez anos, o setor respondia por apenas 0,18% das transações. A 
expectativa da Ebit, empresa que mede a reputação das lojas virtuais há 17 

anos, é que o e-commerce cresça 12% neste ano, alcançando um faturamento 
de R$ 49,7 bilhões. 

Para Pedro Guasti, CEO da Ebit, a melhora nas vendas online está 

ligada à “qualidade” do público que é atraído para a loja virtual. “As empresas 
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de marketing têm aprimorado sua estratégia para sensibilizar e ter a 
abordagem adequada, no momento adequado, para atingir o consumidor 

certo”, explica Melhorar a taxa de conversão é, hoje, o maior desafio para os 
varejistas online. 

Promoções. O consumidor também está cada vez mais atento para as 

promoções no comércio eletrônico. As compras online com cupons cresceram 
50% no primeiro semestre deste ano, de acordo com o presidente da empresa 

Cuponomia, Antonio Miranda. “Na crise, as pessoas estão comprando menos, 
mas o e-commerce também é um caminho para se fazer compras mais 
inteligentes”, aponta. 

Segundo dados da empresa, a taxa de conversão para as compras 
realizadas com cupons supera os 5%, com descontos que podem alcançar até 

40% do valor total do produto. “As pessoas estão descobrindo cada vez mais 
esses ‘vales’, o que os torna mais propensas a fechar o negócio”, afirma 
Miranda. Hoje, a Cuponomia disponibiliza em seu site 20 mil cupons de 

desconto, para mais de duas mil lojas. 
Uma nova ferramenta lançada pela Proteste na semana passada 

também deve ajudar o consumidor a economizar nas compras online. Trata-se 
do plugin “Mais Barato Proteste”, que pode ser baixado e instalado 
gratuitamente no navegador do usuário. Com ele, toda vez que o cliente entrar 

em uma loja virtual, o programa irá mostrar a variação histórica do preço 
daquele item, fará a comparação com preços de outras lojas, e testará 

automaticamente cupons disponibilizados pelo comerciante. 
“É possível que as lojas subam os preços e depois coloquem cupons 

aparentando um falso desconto. Isso é o que chamamos de ‘falso imperdível’”, 

alerta Henrique Lian, diretor da Proteste. Em monitoramentos periódicos 
realizados pela empresa – que atua em defesa dos consumidores - foi 

constatada a variação de até 45% nos preços de um item em diferentes lojas, e 
de até 20% de um dia para o outro. “A ferramenta aumenta o poder do 
consumidor, que sofre, na internet, com a intensa variação de preços”, explica 

Lian. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,apesar-de-mais-visitas-
em-sites-vendas-na-internet-estao-estagnadas,70001909547 
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6. Emprego 

No trimestre encerrado em junho, desocupação foi de 13,0%  

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: IBGE 

 
A taxa de desocupação do trimestre móvel abril / junho de 2017 (13,0%) 

recuou 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro / março de 2017 
(13,7%), embora mantendo-se 1,7 ponto percentual acima da taxa do mesmo 
trimestre móvel de 2016 (11,3%). Foi o primeiro recuo estatisticamente 

significativo dessa taxa desde o trimestre outubro / dezembro de 2014. A 
população desocupada (13,5 milhões de pessoas) recuou 4,9% (menos 690 mil 

desocupados) em relação ao trimestre móvel anterior, mas ficou 16,4% acima 
do contingente estimado no mesmo trimestre móvel de 2016. Foi a primeira 
redução da população desocupada desde o trimestre outubro / dezembro de 

2014. A população ocupada (90,2 milhões no trimestre) cresceu 1,4% (mais 1,3 
milhão de pessoas) em relação ao trimestre janeiro-março de 2017, mas 

recuou 0,6% (menos 562 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre móvel 
de 2016. O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população 
em idade de trabalhar) foi estimado em 53,7%, com alta de 0,6 ponto 

percentual frente ao trimestre janeiro-março de 2017, (53,1%) e queda de -0,9 
ponto percentual em relação ao mesmo trimestre móvel de 2016. O número de 

empregados com carteira de trabalho assinada (exclusive trabalhadores 
domésticos) foi de 33,3 milhões de pessoas, mantendo-se estável frente ao 
trimestre anterior (janeiro a março de 2017) e recuando -3,2% em relação ao 

mesmo trimestre móvel de 2016 (- 1,1 milhão de pessoas com carteira 
assinada). O rendimento médio real habitual das pessoas ocupadas (R$ 2.104) 

ficou estável frente ao trimestre janeiro / março de 2017 (R$ 2.125) e, também, 
em relação ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 2.043). A massa de rendimento 
real habitual das pessoas ocupadas (R$ 185,1 bilhões) ficou estável em ambas 

as comparações. 
A força de trabalho (pessoas ocupadas e desocupadas) no trimestre de 

abril a junho de 2017 foi estimada em 103,7 milhões de pessoas. Esta 
população cresceu 0,6% (mais 599 mil pessoas) comparada ao trimestre 
janeiro / março de 2017 e cresceu 1,3% (mais 1,3 milhão de pessoas) em 

relação ao mesmo trimestre de 2016. Já a população fora da força de trabalho 
(64,4 milhões de pessoas) manteve-se estável em ambas as comparações. 

O contingente de empregados no setor privado com carteira de trabalho 
assinada (exclusive trabalhadores domésticos), estimado em 33,3 milhões de 
pessoas, ficou estável frente ao trimestre anterior (janeiro a março de 2017). 

No confronto com o trimestre de abril a junho de 2016 houve queda de 3,2% 
(menos 1,1 milhão de pessoas). 

O número de empregados sem carteira de trabalho assinada (10,6 
milhões de pessoas) cresceu 4,3% no trimestre (mais 442 mil pessoas) e subiu 
5,4% (mais 540 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2016. 
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O número de trabalhadores por conta própria (22,5 milhões de pessoas) 
cresceu 1,8% na comparação com o trimestre anterior (mais 396 mil pessoas) 

e recuou 1,8% em relação a 2016 (menos 415 mil pessoas). 
O número de empregadores (4,2 milhões de pessoas) ficou estável 

frente ao trimestre imediatamente anterior e cresceu 13,1% (mais 484 mil 

pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2016. Já entre os trabalhadores 
domésticos (6,1 milhões de pessoas) a ocupação ficou estável em ambos os 

trimestres comparativos. 
Considerando-se os ocupados nos grupamentos de atividade em relação 

ao trimestre de janeiro a março de 2017, houve aumento nas categorias: 

Indústria Geral (3,3% ou mais 375 mil pessoas), Transporte, Armazenagem e 
Correio (2,9%, ou mais 131 mil pessoas), Administração pública, defesa, 

seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (3,2% ou mais 
485 mil pessoas) e em Outros serviços (5,6% ou mais 238 mil pessoas). Os 
demais grupamentos ficaram estáveis. 

Em relação ao mesmo trimestre de 2016, houve reduções nos 
grupamentos da Construção (-9,2% ou - 683 mil pessoas), e da Agricultura, 

Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura (-8,1% ou - 765 mil pessoas) 
e altas em Alojamento e Alimentação (12,9% ou mais 579 mil pessoas) e em 
Outros serviços (7,8% ou mais 323 mil pessoas). Nos demais grupamentos não 

ocorreram variações significativas. 
O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos 

pelas pessoas ocupadas foi estimado em R$ 2.104 no trimestre de abril a junho 
de 2017, mostrando estabilidade tanto frente ao trimestre de janeiro / março de 
2017 (R$ 2.125) quanto em relação ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 2.043). 

Houve estabilidade em todas as categorias de ocupação na comparação 
com o trimestre janeiro-março de 2017. Já em relação ao mesmo trimestre de 

2016, o rendimento médio real habitual cresceu apenas para os Empregados 
no setor privado com carteira assinada (3,6%), permanecendo estável para as 
demais categorias de posição na ocupação. 

Em relação ao mesmo trimestre de 2016, o rendimento médio real 
habitual ficou estável em todos os grupamentos de atividade, exceto no da 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que teve alta de 
13,6%. Na comparação com o trimestre janeiro-março de 2017, houve 
estabilidade em todos os grupamentos de atividade. 

A massa de rendimento real habitualmente recebido em todos os 
trabalhos pelas pessoas ocupadas foi estimada em R$ 185,1 bilhões para o 

trimestre abril / junho de 2017 e ficou estável em ambas as comparações. 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3484&b

usca=1 
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7.  Infraestrutura 

Com contigenciamento, PAC reduz 45% do orçamento para 2017 

 
27 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
Com o novo contingenciamento, dessa vez de R$ 7,487 bilhões, o 

orçamento para 2017 do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
inicialmente de R$ R$ 36,071 bilhões, vai encolher para R$ 19,686 bilhões, 
queda de 45,3%. Em março, o Ministério do Planejamento já havia anunciado o 

congelamento de R$ R$ 10,5 bilhões no principal programa na área de 
infraestrutura do país. 

Ao divulgar hoje (27) o novo bloqueio orçamentário, o ministro do 
Planejamento,  Dyogo Oliveira, disse que a redução dos recursos destinados 
para o PAC não provocará a paralisação de obras. “Em princípio, isso não deve 

implicar na suspensão imediata de obra nenhuma, uma vez que há a 
perspectiva de que haja uma recomposição desses recursos ainda no decorrer 

do ano”, disse. 
O ministro ponderou, no entanto, que o desbloqueio orçamentário 

depende da recuperação das contas públicas. “Com esse contingenciamento 

temporário haverá um atraso no empenho, mas isso poderá ser recuperado se 
conseguirmos reaver as receitas e desfazer, mesmo que parcialmente, esse 

contingenciamento”. 
A redução dos repasses para o programa impactou, principalmente, o 

Ministério das Cidades, órgão responsável pela maioria das obras do 

programa. A pasta teve corte de R$ 3,476 bilhões, o maior da Esplanada. Em 
seguida, aparecem os ministérios da Defesa (R$ 1,358 bilhões), Transportes 

(R$ 1.168 bilhõe), Educação (R$ 550 milhões), e Integração Nacional (R$ 400 
milhões). Os outros ministérios atingido pelo novo contingenciamento são: 
Cultura, Desenvolvimento Social e Agrário, Ciência, Tecnologia, Esporte, Minas 

e Energia, Planejamento e Presidência da República. 
Ao todo, o novo contingenciamento será de R$ 5,951 bilhões. Com isso, 

chega a R$ 44,9 bilhões o total de verbas bloqueadas para 2017 para o 
cumprimento da meta fiscal deste ano, que prevê um déficit de R$ 139 bilhões. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/com-
contigenciamento-pac-perde-45-do-orcamento-para-2017 

 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

8.  Logística – Transporte Ferroviário 

Projeto de ferrovia no Pará pode ligar Norte-Sul a porto 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 

 
Enquanto a Ferrovia Norte-Sul não deslancha, o governo do Pará 

adianta-se para viabilizar a Ferrovia Paraense, pensada para ser uma futura 
concessão à iniciativa privada para melhorar o cenário do transporte e 
escoamento de cargas nas regiões Norte e Centro-Oeste. Visto também como 

estratégico para o desenvolvimento econômico do Pará, o empreendimento 
corta a porção oriental do Estado de Sul a Norte em 1.316 quilômetros, num 

traçado paralelo à Norte-Sul com possibilidade de coligação entre as duas 
estradas de ferro até o Porto de Barcarena, na região metropolitana de Belém, 
que tem amplas saídas para China, Europa e Estados Unidos. 

Na primeira semana deste mês o governo paraense aprovou o Estudo 
de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) da ferrovia e definiu os 

próximos passos do processo licitatório. Reuniões técnicas e audiências 
públicas estão agendadas para agosto em São Paulo, Brasília e no Pará, o 
edital será lançado em novembro e o leilão está previsto para fevereiro de 

2018. O custo do projeto é estimado em R$ 14 bilhões, considerando 
investimentos na construção da própria ferrovia e de entrepostos de carga e 

ampliação portuária. 
De acordo com o consultor Frederico Bussinger, do Instituto de 

Desenvolvimento, Logística, Transporte e Meio Ambiente (Idelt), o projeto 

ferroviário estadual está mais adiantado que o federal porque seu trajeto foi 
concebido para passar apenas por território produtivo, evitando áreas 

indígenas, quilombolas, de florestas e assentamentos; o licenciamento 
ambiental já está sendo conduzido por órgãos estaduais, com chance de o 
vencedor do certame assinar o contrato de concessão com a licença em mãos; 

já existe mapeamento de desapropriações de 1,7 mil imóveis ao longo da 
ferrovia. 

"Além disso, o estudo de demanda identifica centenas de potenciais 
usuários, com foco nos grandes embarcadores de carga. O Estado já está 
firmando compromissos de movimentação futura de carga que vão evoluir para 

contratos clássicos take or pay, em que o concessionário se compromete a 
movimentar quantidade combinada de carga antes da ferrovia ficar pronta", 

explica Bussinger. 
Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Pará, 

Adnan Demachki, a possibilidade de coligação da Paraense com a Norte-Sul, 

num trajeto de apenas 58 quilômetros entre Rondon do Pará (PA) e Açailândia 
(MA) - trecho final da Norte-Sul - abrindo caminho para uma nova alternativa de 

escoamento de carga em um porto paraense, é um atrativos do projeto para a 
iniciativa privada. Demachki conta que mapeou interesse de empresas de 
transporte e logística da Rússia, China e Coreia do Sul, enquanto analistas 

citam fundos soberanos e investidores institucionais. 
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Demachki diz ainda que o BNDES deve participar do financiamento e 

que o governo federal foi "muito receptivo" à ideia de interligar as duas 
ferrovias, dando mais capacidade de transporte de carga à Norte-Sul, que só 
chega no porto de Itaqui, no Norte do Maranhão, após conexão com a Ferrovia 

dos Carajás, da Vale, em Açailândia. 
Diferente da Norte-Sul, a Ferrovia Paraense não está credenciada no 

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) por ser uma iniciativa estadual. 
Mas fontes do próprio PPI confirmam que projeto foi apresentado ao governo 
por intermédio do BNDES e que há "um entendimento de não lançar no PPI o 

trecho Açailândia-Barcarena da Norte-Sul caso a ferrovia paraense logre êxito", 
o que é interpretado pelo mercado como sinal verde para a integração das 

duas ferrovias. 
"O sistema portuário da Baía do Guajará, onde está Barcarena, será 

fatalmente o maior entreposto exportador de soja do mundo, mas depende de 

resoluções logísticas. A Ferrovia Paraense será bem sucedida e rentável para 
o investidor desde que esteja conectada com a Norte-Sul e outros modais. Há 

muita demanda [de carga] na região e vários projetos em desenvolvimento de 
mineração e agronegócio", diz Luiz Antônio Fayet, consultor de infraestrutura e 
logística da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). 

Renato Sucupira, presidente da BF Capital, responsável pela 
estruturação financeira da Ferrovia Paraense, argumenta que trata-se de um 

projeto viável e atrativo, "mas que depende das condicionantes carga e 
escoamento". "É muita negociação e conversa para fechar isso. Os portos 
precisam de ampliação. As cargas estão identificadas mas não garantidas, 

dependem da entrada em operação de uma mina ou outros negócios. A mina 
viabiliza a ferrovia e vice-versa." 

Ferrovia Paraense cruzará 16 cadeias produtivas. O potencial disso 
resume-se a 55 produtos para exportações e um volume de mais de 100 
milhões de toneladas. 

 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=40323774 
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9.  Curtas 

'Inflação do aluguel' cai 0,72% em julho após deflação de 0,67% em junho 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Usado como base para o reajuste de aluguéis, o IGP-M em 12 meses ampliou 

a retração para 1,66%, taxa mais baixa nessa base de comparação desde 
dezembro de 2009 
 

O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), indicador que é usado 
como referência para o reajuste dos aluguéis, teve a quarta deflação mensal 

consecutiva ao registrar queda de 0,72% em julho após retração de 0,67% em 
junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro do 
intervalo de expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast, que variava de 

recuo de 0,85% a de 0,51%, mas caiu mais que a mediana, que era negativa 
em 0,63%.  

Em 12 meses, o indicador ampliou a retração alcançada em junho para 
1,66%, a taxa mais baixa nessa base de comparação desde dezembro de 2009 
(-1,72%). No ano, a deflação já alcança 2,65%. 

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M reduziu 
levemente a deflação, ao sair de -1,22% em junho para -1,16% em julho. Já o 

IPC-M voltou a ter inflação, embora bem leve, de 0,04%, após cair 0,08% no 
mês passado. Na mesma base de comparação, o INCC-M desacelerou de 
forma relevante para 0,22%, de alta de 1,36% no mês anterior. 

Decreto antecipa abono anual de 2017 para aposentados e pensionistas 

 

28 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 

O Diário Oficial da União publica hoje (28) decreto presidencial que 
antecipa o abono anual (13º salário) de 2017 para aposentados e pensionistas 

da Previdência Social. O benefício será pago em duas parcelas. A primeira em 
agosto e a segunda em novembro. 

Segundo o decreto, a primeira parcela corresponderá “a até 50% do 

valor do benefício correspondente ao mês de agosto”, junto com o benefício a 
ser concedido no mês. O restante será pago em novembro. 
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10. 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 

 
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 

 
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 
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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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