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1. Tributos 

Governo reduz reajuste de imposto sobre o etanol 

 
29 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Por decreto, o governo reduzirá a elevação na alíquota para o distribuidor de 
R$ 0,1964 para R$ 0,11 
 

O governo vai reduzir em R$ 0,08 o aumento da alíquota de PIS/Cofins 
que incide sobre o etanol. Segundo apurou o ‘Estadão/Broadcast’, a mudança 
fará o governo perder R$ 501,7 milhões na expectativa de arrecadação em 
2017 com a elevação do tributo sobre combustíveis (gasolina, diesel e etanol), 
que cairá de R$ 10,4 bilhões para R$ 9,9 bilhões.  

Com mais essa baixa de arrecadação, a equipe econômica terá de 
buscar novas receitas para garantir o cumprimento da meta fiscal, de déficit de 
até R$ 139 bilhões.  

Na semana passada, o governo anunciou que as alíquotas de 
PIS/Cofins sobre o etanol passariam de zero para R$ 0,1964 por litro nas 
usinas distribuidoras e de R$ 0,12 para R$ 0,1309 por litro nas usinas 
produtoras. Esses reajustes, segundo o Ministério da Fazenda, seriam os 
máximos permitidos pela legislação. No entanto, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, foi alertado pelo setor de que a mudança teria extrapolado 
os limites.  

Por decreto, o governo reduzirá a elevação na alíquota para o 
distribuidor de R$ 0,1964 para R$ 0,11. A alíquota do tributo para os produtores 
permanecerá em R$ 0,1309. 

A lei prevê que o teto da alíquota deve ser equivalente a 9,25% do preço 
médio da venda do combustível no varejo. Essa média é apurada de forma 
ponderada, conforme o volume comercializado em cada Estado e no Distrito 
Federal nos últimos 12 meses. O setor sucroenergético aponta que as 
alíquotas ultrapassaram esse teto 

O primeiro alerta para a revisão do aumento do tributo veio do juiz 
federal substituto da 20.ª Vara Federal do Distrito Federal, Renato Borelli. No 
início da semana, ele suspendeu liminarmente o reajuste do PIS/Cofins para o 
etanol e também para a gasolina. A decisão foi derrubada em segunda 
instância e o aumento foi mantido. 

Houve, no entanto, entendimento de que existia base legal em um dos 
pontos sustentados por Borelli, de que o repasse do PIS/Cofins no valor do 
etanol ao consumidor superou o teto previsto em lei, de 9,25% de reajuste. Em 
algumas regiões do Brasil onde o biocombustível é mais barato, o aumento 
chegou a 25%. Postos do interior paulista comercializavam o litro do hidratado 
a R$ 2 antes do aumento no tributo e passaram a vender a R$ 2,50 o litro. 

Segundo o presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, André 
Rocha, o recuo no aumento do PIS/Cofins garante o retorno da competitividade 
do biocombustível sobre a gasolina. "Ao definir isso, (o governo) entende que, 
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mais do que uma questão legal, seja reestabelecido esse diferencial 
competitivo para o etanol", disse. 

Segundo o conselheiro da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) 
e sócio da consultoria Canaplan, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o aumento do 
PIS/Cofins maior para a gasolina e menor para o etanol trouxe uma avaliação 
errônea de que o biocombustível tinha sido valorizado ante o combustível de 
petróleo. Mas cálculos apontam que os R$ 0,20 de diferença entre a alta do 
tributo cobrado pela gasolina pura nas refinarias e do etanol hidratado nos 
produtores e nas distribuidoras cairia, na prática, para R$ 0,10. 

Isso ocorre porque a gasolina vendida nos postos é uma mistura com 
até 27% de etanol anidro, fatia não tributada. Além disso, o álcool hidratado 
tem eficiência menor, em torno de 70% do combustível de petróleo.  

Ação 
O PT entrou com uma ação do Supremo Tribunal Federal para barrar o 

aumento de impostos. Ontem, a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, 
determinou que a decisão sobre o pedido do partido será tomada pela relatora 
do caso, ministra Rosa Weber, depois do período de férias. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/29/internas
_economia,613511/governo-reduz-reajuste-de-imposto-sobre-o-etanol.shtml 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio - Varejo 

Com consumidores cortando gastos, atacarejo foi o setor varejista que 
mais cresceu no ano, diz pesquisa 

 
29 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Dados fazem parte de uma pesquisa feita pelo CIP e Serasa; na ponta 
negativa, o segmento de materiais de construção teve o pior desempenho. 
 

O atacarejo foi o segmento do varejo que mais cresceu em 2016, 
seguido pelo setor de ótica e pelas farmácias. Os dados fazem parte de uma 
pesquisa feito pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP) em parceira com o 
Serasa com as 350 maiores empresas do setor. 

Enquanto isso, os segmentos de materiais de construção, vestuário e 
lojas de departamento tiveram os piores desempenhos – sendo que o primeiro 
foi o único que teve queda nas receitas. 

Os destaques positivos 
Considerado um meio termo entre o atacado e varejo, o atacarejo foi o 

grande destaque de 2016, segundo a pesquisa. Esse tipo de varejo oferece 
produtos a preços menores do que os supermercados tradicionais, em uma 
estrutura menos conveniente - em geral, as lojas de atacarejo ficam fora dos 
bairros centrais. 

Roberto Meir, presidente do Grupo Padrão, consultoria responsável pelo 
centro de pesquisas que realizou o estudo, explica que o dado é reflexo da 
própria crise, assim como o crescimento mais tímido das receitas dos 
hipermercados. 

“O boom dos atacarejos, que crescem dois dígitos todo santo ano, vem 
por conta de ser o lugar mais barato, ao mesmo tempo em que há perda de 
vantagem do hipermercado, que está entrando em desuso.” 

O segundo maior crescimento foi o setor de óticas, o que Meir credita ao 
aumento de produtividade das empresas do segmento. Isso porque, apesar de 
registrar o maior crescimento no número de lojas de todo o varejo, com 12%, o 
setor teve um crescimento de apenas 2,7% no número de funcionários no 
mesmo período. A produtividade por funcionário subiu 12,2%, e o setor também 
foi um dos poucos a reduzir seu endividamento. 

“No setor de óticas, a operação ficou mais ligeira, o que aumentou a 
produtividade e a rentabilidade deles”, resume Meir. 

A pesquisa mostra ainda que o setor de farmácias, perfumaria e 
cosméticos também se destacou positivamente no ano. Além dos 
medicamentos, que têm uma demanda menos sensível às crises, o setor 
também contou com bom desempenho nas vendas de produtos de beleza e 
higiene pessoal, mesmo em meio à recessão. 

Meir aponta uma questão cultural em relação à demanda dos brasileiros 
por esse tipo de produto. Segundo ele, os consumidores preferem trocar as 
marcas por outras mais baratas a ter que deixar de comprar itens de 
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perfumaria e higiene. “Isso é comportamental, tem coisas das quais o 
consumidor não abdica. Ocorre uma reestruturação dos perfis de compra”, diz 
ele, apontando ainda o recente crescimento do mercado de cosméticos voltado 
ao público masculino. 

Quem ficou para trás 
O levantamento indica que o grande destaque negativo do ano no setor 

de varejo foram os materiais de construção, os únicos a fecharem 2016 com 
queda nas vendas. Meir explica que o resultado se deu em meio à crise do 
setor imobiliário como um todo, o que acaba afetando toda a cadeia. 

“Os terrenos que tiveram grande investimento começaram a ser 
devolvidos, porque simplesmente não há poder aquisitivo para a compra de 
imóveis”, resume o especialista. 

O segundo pior desempenho foi o de vestuário e lojas de departamento, 
apontado por Meir como reflexo do corte de gastos considerados supérfluos 
pelos consumidores em meio à crise. “Isso está até dentro da ótica do 
consumidor moderno, que pensa: ‘para quê preciso comprar mais roupas hoje 
em dia?’. As pessoas deixam para depois. Então, é um setor que cresceu 
menos.” 

Mas, para Meir, “a grande decepção é o e-commerce”. “No Brasil, é um 
setor que continua inexistindo, não cresce em termos de relevância, continua 
endividado”, diz o especialista, destacando que o setor é fortemente impactado 
por fatores pontuais que afetem a logística, como o aumento do preço dos 
combustíveis e o fim do serviço e-Sedex, dos Correios. 

“O e-commerce é um setor que depende 100% de logística. Mas como 
pode repassar qualquer aumento para o consumidor? Por isso, tem sofrido 
demais. Não se desenvolve, não consegue melhorar sua performance.” 

Além dos altos custos logísticos no Brasil de maneira geral, Meir 
também cita como dificuldade ao e-commerce as restrições ao crédito e 
mercado de capitais. “É o setor que mais sente essa dificuldade em poder girar 
a máquina.” 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/com-consumidores-cortando-
gastos-atacarejo-foi-o-setor-varejista-que-mais-cresceu-no-ano-diz-
pesquisa.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/com-consumidores-cortando-gastos-atacarejo-foi-o-setor-varejista-que-mais-cresceu-no-ano-diz-pesquisa.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/com-consumidores-cortando-gastos-atacarejo-foi-o-setor-varejista-que-mais-cresceu-no-ano-diz-pesquisa.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/com-consumidores-cortando-gastos-atacarejo-foi-o-setor-varejista-que-mais-cresceu-no-ano-diz-pesquisa.ghtml
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3.  Serviços 

Confiança de Serviços avança em julho e sugere tendência de melhora gradual 

 
31 de Julho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getulio Vargas avançou 
1,0 ponto em julho, para 82,9 pontos, recuperando parte da perda de 2,8 pontos 
observada no mês anterior. Na métrica de médias móveis, o índice manteve a 
tendência declinante, ao recuar 0,9 ponto. 

  “Os resultados da Sondagem de Serviços sugerem a retomada da tendência 
de melhora gradual nas avaliações sobre a situação corrente dos negócios e 
acomodação das expectativas, que haviam piorado muito no mês passado. A leitura 
mais favorável sobre a situação corrente parece se refletir no indicador que capta as 
perspectivas para o emprego no setor. O indicador de tendência de pessoal ocupado 
cresce pelo terceiro mês consecutivo, se aproxima dos 100 pontos e sinaliza uma 
transição entre fases de desmobilização e expansão do efetivo de mão de obra no 
setor”, avalia Silvio Sales, consultor da FGV/IBRE. 

 A alta do ICS em julho atingiu 9 das 13 atividades pesquisadas, contra apenas 
4 no mês anterior. O desempenho positivo decorreu de melhoras tanto nas avaliações 
sobre a situação atual quanto das expectativas. O Índice da Situação Atual (ISA-S) do 
setor subiu 1,1 ponto, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) avançou 0,9 ponto. 

 A principal influência para a alta do ISA-S em julho veio do indicador de 
Demanda Atual, que subiu 2,0 pontos para 78,8 pontos, o nível mais elevado desde 
fevereiro de 2015. A melhora das expectativas para a Demanda nos três meses 
seguintes exerceu a maior contribuição positiva para a alta do IE-S no mês. O 
indicador de Demanda prevista avançou1,1 ponto, para 85,8 pontos, após recuar 5,3 
pontos no mês anterior. 

 O NUCI do setor de serviços avançou 0,6 ponto percentual em julho, para  
82,1%,  retornando ao patamar de fevereiro passado, após atingir o menor nível 
histórico no mês anterior. 

 Redução da distância entre as expectativas e a situação atual 
Um traço que caracteriza a evolução do índice de confiança desde o início de 

2016 é o inédito afastamento entre a percepção das empresas quanto às condições 
futuras e atuais do setor. A reação, ainda que tímida, da confiança vinha sendo 
ancorada nas expectativas, mas a partir do início do segundo trimestre houve uma 
modificação neste padrão. Nos últimos meses, as expectativas do setor entraram 
numa fase de calibragem negativa, possivelmente influenciadas pela incerteza política. 
Concomitantemente, observa-se uma melhora moderada nas avaliações sobre a 
situação corrente. O resultado tem sido a redução da distância entre IE-S e ISA-S, o 
que torna a medida do ICS mais realista e alinhada à recuperação gradual do nível de 
atividade econômica. 

  
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3
&lumItemId=8A7C82C55D7ADCA4015D9838EE3E38A8 

 
 

Voltar ao índice  
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4.  Serviços – Publicidade e Propaganda 

Google e Facebook mostram poder de duopólio de anúncios enquanto 
rivais perdem força 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Os resultados trimestrais da Alphabet e do Facebook deram novas 
evidências esta semana de que o mercado de anúncios digitais se tornou 
efetivamente um duopólio, dinâmica com profundas implicações para os dois 
titãs do Vale do Silício. 

A Alphabet, dona do Google e do Youtube, e o Facebook, maior rede 
social do mundo, produziram cada um bilhões em lucros no último trimestre e 
aproveitaram acentuados aumentos de receitas, enquanto rivais menores, 
como a Snap e Twitter lutam para manter o crescimento e reduzir perdas. 

Este ano, as duas gigantes devem obter metade de toda a receita 
mundial de publicidade na internet e mais de 60 por cento nos EUA, de acordo 
com a empresa de pesquisas eMarketer. 

Os anunciantes estão correndo para o Facebook e o Google por 
alcançarem bilhões de pessoas, são ricos em dados e podem ser usados para 
marketing específico. 

Sua crescente dominância, porém, levanta questões sobre como usarão 
seus bilhões em lucros para manter o crescimento quando o mercado de 
publicidade como um todo está crescendo modestamente. 

"Os anúncios digitais em breve chegarão a um ponto de saturação, 
indicando que há limites para crescer, o que pode não ser totalmente 
considerado pela comunidade de investimentos", disse o analista sênior da 
Pivotal Research, Brian Wieser. 

O advento de um duopólio também levanta temores em relação a 
práticas de monopólio. O Google este mês reservou 2,7 bilhões de dólares 
para pagar multa antitruste recorde na União Europeia por ter favorecido seu 
serviço de compras nos resultados de buscas e enfrenta duas outras 
investigações na Europa. 

O Facebook não quis comentar. No passado, a empresa rejeitou a ideia 
de que faz parte de um duopólio, dizendo que compete contra mais de apenas 
plataformas digitais e detém menos de cinco por cento do mercado geral de 
anúncios. A Alphabet não respondeu a pedidos de comentários. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/google-e-facebook-mostram-poder-de-duopolio-
de-anuncios-enquanto-rivais-perdem-forca-id641156.html 
 

 
Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/servicos/google-e-facebook-mostram-poder-de-duopolio-de-anuncios-enquanto-rivais-perdem-forca-id641156.html
http://www.dci.com.br/servicos/google-e-facebook-mostram-poder-de-duopolio-de-anuncios-enquanto-rivais-perdem-forca-id641156.html
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5.  Bem-Estar do Consumidor 

Brasileiro está menos confiante em relação à inflação, emprego, renda e 
consumo 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O consumidor brasileiro está menos confiante com relação à inflação do 
país, às expectativas de emprego, renda e de compra de bens de maior valor, 
segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo 
com a entidade, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), 
divulgado hoje (28), caiu para 99,5 pontos em julho, valor 1% inferior ao de 
junho; 1,7% menor do que o registrado em julho de 2016; e 8,2% abaixo da 
média histórica (108,4 pontos). 

O Inec é um indicador criado pela CNI para ajudar as empresas a 
anteciparem variações na atividade econômica e, em especial, identificar as 
tendências dos consumidores para os próximos seis meses. 

De acordo com a CNI, “todos os componentes dos indicadores que 
apontam as expectativas dos brasileiros para os próximos seis meses pioraram 
em julho”. A entidade aponta como sendo a maior queda a relativa às 
expectativas sobre o mercado de trabalho. 

O recuo do índice que avalia a expectativa de desemprego recuou 5,2%, 
na comparação com junho. Na comparação com julho de 2016, o recuo ficou 
em 5,3%. A CNI esclarece que quanto menor o índice, maior é a expectativa de 
desemprego. 

Já o índice que mede a expectativa com relação à inflação, foi registrado 
uma queda de 1,5% em julho, na comparação com junho; e de 1,3% na 
comparação com julho do ano passado. 

Houve também queda nos índices relativos às expectativas de renda 
pessoal (-0,7% na comparação com junho; e -2% na comparação com julho de 
2016), e da expectativa de compras de bens de maior valor (-1,7% na 
comparação com junho; e -2,6% na comparação com julho de 2016. 

Com relação à expectativa de endividamento, houve um aumento de 2% 
na comparação com o mês anterior, e uma queda de 0,3% na comparação com 
o mesmo mês de 2016. Já o índice de condições financeiras aumentou 1,1%, 
na comparação com o mês anterior, e 2,1% na comparação com julho do ano 
passado. No caso desses índices, a comparação é feita com os três meses 
anteriores, o que, segundo a CNI, indica que os consumidores perceberam 
alguma melhora. 

Feita em parceria com o Ibope Inteligência, a pesquisa ouviu 2 mil 
pessoas em 125 municípios entre os dias 13 e 16 de julho. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/brasileiro-esta-
menos-confiante-em-relacao-inflacao-emprego-renda-e-consumo 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Banco Central prorroga data para regulamentação dos marketplaces 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil 
 

O Banco Central atendeu ao pedido da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e prorrogou 
a data para regulamentação dos marketplaces para 28 de setembro de 2018. O 
prazo de 4 de setembro de 2017, estabelecido pela Circular nº 3.815, de 2016, 
continua valendo para os demais integrantes do setor.  

Após o entendimento do Banco Central do Brasil (BC) de que as 
empresas de comércio de bens e prestação de serviços via internet estavam 
sujeitas às circulares nº 3.682/2013 e nº 3.815/2016, que, respectivamente, 
disciplinam a prestação de serviço de quitação no âmbito dos arranjos de 
pagamentos integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e 
estabelecem prazos para tal, a FecomercioSP, por meio de seu Conselho de 
Comércio Eletrônico, assumiu o papel de esclarecer ao BC do Brasil o impacto 
de tais medidas ao setor varejista e de prestação de serviços via internet e, por 
consequência, em milhares de empresas de pequeno porte integradas nos 
diversos modelos de marketplaces existentes no Brasil. 

O Conselho de Comércio Eletrônico da Federação criou um grupo de 
trabalho, composto por dez das principais empresas representantes do varejo e 
da prestação de serviços via internet nacional – que integram o conselho –, e 
firmou parceria com a Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), com o objetivo de estabelecer 
um canal de comunicação de forma institucional com o Banco Central, visando 
a esclarecer e adaptar as medidas de caráter prudencial do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro à realidade do setor de comércio de bens e prestação 
de serviços. 

Uma das primeiras conquistas do grupo se refere à proposta de revisão 
do prazo, inicialmente estabelecido para entrar em vigor em 4 setembro de 
2017, conforme a Circular nº 3.815/ 2016, data na qual todos os participantes 
dos referidos arranjos (emissores, credenciadores, subcredenciadores e 
instituições domicílio) ficariam impossibilitados de liquidar suas transações fora 
do sistema de compensação e de liquidação escolhido pelo instituidor do 
arranjo de pagamentos. Com a edição da Circular nº 3.842/2017, no fim desta 
quinta-feira (27), o prazo para os subcrendenciadores passa a ser 28 de 
setembro de 2018. 

No documento, produzido pelo grupo de trabalho, a Federação sugeriu 
ao BC o prazo de até o fim do terceiro trimestre de 2018 para adaptação, 
contemplando, assim, a segurança jurídica e a capacidade para operacionalizar 
e validar os sistemas necessários às medidas editadas pelo órgão regulador 
brasileiro. A FecomercioSP estima que ao menos 25 mil empresas (sellers), 
sobretudo as pequenas, seriam impactadas diretamente pela medida, caso o 
pedido não fosse aceito. O que, na prática, seria como “desligar” essas 
empresas que usam os marketplaces para vender os seus produtos e serviços. 
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Segundo o presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da 
FecomercioSP e CEO da Ebit, Pedro Guasti, estender o prazo foi uma vitória 
para que os varejistas e os prestadores de serviços via internet possam se 
preparar adequadamente para a regulamentação. “Conseguimos algo inédito, 
que foi engajar todos os atores envolvidos de forma enérgica e muito eficaz, e 
desenvolvemos, em tempo recorde, um documento que contempla as 
principais demandas dos varejistas e prestadores de serviços sobre o tema. O 
objetivo é que o próprio mercado apresente de forma clara suas alternativas, os 
produtos disponíveis, qual o custo envolvido e o tempo necessário para a 
implementação.” 

Engajamento 
Para o secretário de Comércio e Serviços do MDIC, Marcelo Maia, o 

engajamento entre a FecomercioSP, seus parceiros e o Ministério foi 
fundamental para os avanços no diálogo com o Banco Central. “Foi um divisor 
de águas para o setor, em que conseguimos ter uma reunião tripartite, 
estabelecendo todas as condições necessárias para que possamos adaptar 
nosso mercado à nova instrução normativa do Banco Central, um verdadeiro 
exemplo, pois, assim, conseguimos avançar nas pautas dentro do governo.” 

O texto encaminhado ao Banco Central também reitera a necessidade 
de as regras estarem claramente definidas por todos os envolvidos na 
regulamentação (emissores, credenciadores, subcredenciadores e instituições 
domicílios), pois ainda existem pontos importantes pendentes que sofrerão 
alteração em curto prazo e que são imprescindíveis para o atendimento das 
novas medidas impostas pelo BC. 

A diretora-executiva do IDV, entidade que integra o Grupo de Trabalho 
da FecomercioSP, Fabíola Xavier, explica que as mudanças necessárias para 
implementar as novas regras são bastante complexas do ponto de vista 
operacional, uma vez que englobam diversos atores, que terão que rever todos 
os contratos envolvidos no processo. “Entendemos a necessidade de extinguir 
qualquer risco sistêmico e apoiamos totalmente a nova regulamentação, mas 
nossos esforços agora se concentram na interlocução com o BC para explicitar 
as etapas que devem ser percorridas, demonstrando a total abrangência da 
medida e o que ela acarreta para o mercado.” 

Vale destacar que, além das entidades mencionadas, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (FecomércioPR) e a 
Confederação Nacional do Comércio (CNC) somam esforços para que as 
medidas sejam esclarecidas de forma objetiva e com segurança jurídica para 
todos os envolvidos. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/banco-central-prorroga-data-para-
regulamentacao-dos-marketplaces/ 
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7.  Logística – Portos e Navegação 

Governo prorroga contrato de arrendamento do terminal portuário de 
Santa Catarina 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Estão previstos investimentos de R$ 141,2 milhões nos quatro primeiros anos 
 

O Porto de São Francisco do Sul (SC) teve o contrato de arrendamento 
prorrogado até maio de 2046. Estão previstos investimentos de R$ 141,2 
milhões nos quatro primeiros anos. O projeto é o primeiro de sete, da segunda 
rodada do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), a ser assinado.  

Em março, o Terminal Portuário de Santa Catarina (TESC) foi 
qualificado na lista de empreendimentos públicos federais para ter a 
prorrogação antecipada do contrato. 

Para o ministro Maurício Quintella, a renovação antecipada é 
fundamental para o desenvolvimento econômico e captação, além da melhoria 
da infraestrutura e serviços de logística do País.  

Localizado estrategicamente no Porto de São Francisco do Sul, a 
proximidade com a rodovia BR-101 permite rápido acesso aos principais 
grandes centros do Mercosul, conferindo agilidade no fluxo de cargas de 
importação e exportação.  

A assinatura da prorrogação do contrato ocorreu nessa quinta-feira (27), 
com a participação do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 
Maurício Quintella, de representantes do PPI, da Secretaria Nacional de Portos 
(SNP), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e de diretores 
do TESC. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/07/governo-prorroga-contrato-de-
arrendamento-do-terminal-portuario-de-santa-catarina 
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8. Logística – Transporte Aéreo 

Anac assina contrato de concessão de aeroportos leiloados em março 

 
28 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Aeroportos de Florianópolis, Salvador, Porto Alegre e Fortaleza vão ser 
administrados por grupos estrangeiros. Grandes investimentos podem começar 
em até 18 meses. 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que assinou nesta 
sexta-feira (28) os contratos de concessão dos aeroportos de Porto Alegre, 
Salvador, Florianópolis e Fortaleza, leiloados em março. 

Os contratos foram assinados com a francesa Vinci (Salvador), a alemã 
Fraport (Porto Alegre e Fortaleza) e a suíça Zurich (Florianópolis). 

De acordo com a agência, com a assinatura dos contratos as empresas 
têm até o final do dia para depositar R$ 1,46 bilhão. O valor corresponde a 25% 
da outorga, acrescido do ágio ofertado por elas no leilão. 

Outorga é um bônus que empresas oferecem ao governo pelo direito de 
explorar um bem público. 

Os outros 75% da outorga serão pagos em parcelas anuais, durante a 
concessão. No total, o governo arrecadou R$ 3,72 bilhões com o leilão. 

Fase de transição 
Com a assinatura dos contratos, tem início a fase de transição. Só 

depois desse período, que no total pode durar até 18 meses, é que as 
concessionárias assumem os aeroportos. 

Durante a transição, a Infraero vai operar ou supervisionar a 
administração dos aeroportos pelos novos concessionários. 

Uma parte dos investimentos obrigatórios começa já durante a fase de 
transição, como melhoria nos banheiros e oferta de wi-fi gratuito para os 
passageiros. 

Os investimentos em obras de infraestrutura, como a ampliação de 
terminais de passageiros e reforma de pistas, só começam depois da fase de 
transição. 

Os contratos assinados nesta sexta preveem concessão de 30 anos, 
prorrogáveis por mais 5 anos. A exceção é o terminal de Porto Alegre, com 
prazo de concessão de 25 anos, também prorrogável por mais 5. 

O investimento mínimo projetado para os quatro aeroportos juntos é de 
R$ 6,61 bilhões ao longo da duração dos contratos. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/anac-assina-contrato-de-concessao-de-
aeroportos-leiloados-em-marco.ghtml 
 

 
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.” 

 

9.  Curtas 

Termina hoje prazo para sacar FGTS de contas inativas 

 
31 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Hoje (31) é o último dia para sacar os valores disponíveis nas contas 
inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Quem perder o 
prazo, só poderá usar os recursos nos casos previstos anteriormente, como a 
compra da casa própria, aposentadoria, em caso de demissão sem justa 
causa, quando a conta permanecer sem depósitos por três anos ou no caso de 
algumas doenças. 

No entanto, quem comprovar que estava impossibilitado de sacar no 
período estabelecido pelo governo, como no caso de presos e de doenças 
graves, poderá retirar o recurso até o dia 31 de dezembro de 2018. 

Nessa etapa, o saque está liberado para todos os trabalhadores que têm 
direito ao benefício, não importa a data de nascimento. Pode fazer o saque 
quem teve contrato de trabalho encerrado sem justa causa até 31 de dezembro 
de 2015. 

"A Caixa ressalta que o prazo de saque das contas inativas do FGTS 
não sofreu alteração. O prazo encerra na segunda-feira (31/07) para todos os 
trabalhadores, exceto os casos que serão contemplados pelo decreto”, 
informou o banco, em nota. 

Caixa criou em seu site uma página especial e um serviço telefônico 
para tratar das contas inativas. O banco orienta os trabalhadores a acessar o 
endereço ou ligar para  0800-726-2017, para que possam saber o valor, a data 
e o local mais convenientes para os saques. Os beneficiários também podem 
acessar o aplicativo FGTS para saber se têm saldo em contas inativas. 

Câmbio para fim de 2017 permanece em R$ 3,30, diz Focus 

 
31 de Julho de 2017 
Fonte: Istoé Dinheiro 

 
O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 30, pelo 

Banco Central, mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no 
fim de 2017 seguiu em R$ 3,30. Há um mês, estava em R$ 3,35. O câmbio 
médio de 2017 permaneceu em R$ 3,22, ante R$ 3,26 de um mês antes. 

No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 
3,43. Quatro semanas antes, estava em R$ 3,40. Já a projeção para o câmbio 
médio no próximo ano foi de R$ 3,38 para R$ 3,37, ante R$ 3,40 de quatro 
semanas atrás. 
 
 

Voltar ao índice  
 



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“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.” 

 

10. Feiras 

 
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 
 
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 
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05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO – SP 
 
07/08/2017 até 09/08/2017 – ENACAB 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convenction Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
08/08/2017 até 10/08/2017 – HIGH DESIGN - HOME & OFFICE EXPO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
08/08/2017 até 08/08/2017 – BRAZTOA CENTRO-OESTE 2017 
Setor: Turismo 
Local: Pousada do Rio Quente 
Cidade: Rio Quente - GO 
 
08/08/2017 até 10/08/2017 – HIGIEXPO 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Expor Center Norte - Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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