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1. Crédito e Financiamento 

Crédito para PMEs deve ser retomado no 4º trimestre, diz presidente do 
Santander Brasil 

 
31 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Enquanto volume de empréstimos para pessoas físicas avançou, carteira para 
grandes empresas recuou no trimestre. 
 

O volume de crédito para pequenas e médias empresas “parou de cair” 
e deve começar a ter uma retomada no quarto trimestre deste ano, afirmou 
nesta segunda-feira (31) o presidente do Santander Brasil, Sergio Rial. 

No balanço do segundo trimestre, o banco mostrou uma melhora na sua 
carteira de crédito, puxada especialmente pelo segmento de pessoas físicas, 
que saltou 12,2% em 12 meses até junho. 

Já as PMEs responderam por um crescimento bem menor no portfólio 
do banco, de 0,3%, enquanto o volume destinado a grandes empresas caiu 
3,5% no acumulado de 12 meses. 

“O crédito para pequenas e médias empresas parou de cair e começará 
a ver mais uma retomada no quarto trimestre deste ano”, avalia Rial. 

Leia também: Banco digital será 'transformação cultural' na relação com 
clientes, diz presidente do Santander 

Grandes empresas 
No caso das grandes empresas, o presidente do Santander não 

descarta possíveis riscos, como o choque de commodities (preços do petróleo 
e minério de ferro) que possam afetar o volume do crédito nesse segmento. 

“Acho que vai ser um excelente ano para várias empresas que queiram 
se recapitalizar, mas será ainda muito concentrado em setores”, disse. 

No segundo trimestre deste ano, o banco divulgou um lucro líquido 
recorrente 29,3% maior frente ao mesmo período do ano anterior, de R$ 2,335 
bilhões, impulsionando o desempenho global do banco espanhol. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/credito-para-pmes-deve-ter-
retomada-no-4-trimestre-diz-presidente-do-santander-brasil.ghtml 
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2. Tributos 

Com alta de tributos sobre combustíveis, estimativa para inflação sobe para 
3,4% 

31 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O mercado financeiro ajustou pela segunda semana seguida a projeção para a 

inflação este ano, após o aumento da tributação sobre combustíveis. A projeção para 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,33% para 
3,40%. 

Há duas semanas, a estimativa estava na sétima redução seguida, em 3,29%. 
A  expectativa consta do boletim Focus, uma publicação elaborada todas as semanas 
pelo Banco Central, com projeções para os principais indicadores econômicos. O 
Focus é disponibilizado às segundas-feiras,em Brasília. 

No último dia 20, o governo anunciou o aumento das alíquotas do Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol, mas uma liminar derrubou a medida no 
dia 25 deste mês. Na última quinta-feira (26), o Tribunal Regional Federal (TRF-1), 
anulou a suspensão do aumento. 

O aumento dos tributos fez com que as instituições financeiras parassem de 
reduzir a estimativa para a inflação no próximo ano. Há duas semanas, a projeção 
para o IPCA é mantida de 4,20%. No boletim Focus, divulgado no dia 17, a estimativa 
estava na sexta queda seguida. 

Mesmo com o aumento na projeção para este ano e manutenção para 2018, os 
cálculos para a inflação permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, que deve ser 
perseguida pelo BC. Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6%. 

Taxa básica de juros 
Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de 

juros, a Selic, atualmente em 9,25% ao ano. Quando o Copom aumenta a Selic, a 
meta é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. 

Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a 
inflação. 

De acordo com a previsão do mercado financeiro, a Selic encerrará 2017 em 
8% ao ano. Para o fim de 2018, a expectativa caiu de 8% para 7,75% ao ano. 

A estimativa do mercado financeiro para a expansão do Produto Interno Bruto 
(PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país), foi mantida em 0,34% 
para este ano. Para 2018, a projeção segue em 2%. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-07/com-alta-de-tributos-sobre-
combustiveis-estimativa-para-inflacao-sobe-para 
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3.  Comércio – Atacado 

Serasa: maioria do setor atacadista espera crescimento real em 2017 

 
31 de Julho de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Por outro lado, 26% dos empresários consultados esperam que o resultado 
acompanhe a inflação, com crescimento real de 0%, e os demais 6% esperam 
queda real 
 

A maioria dos participantes do comércio atacadista projeta crescimento 
em 2017 acima da inflação em termos reais, aponta pesquisa realizada pela 
Serasa Experian. Conforme o levantamento, 29% avaliam que o desempenho 
do negócio deve ser até 5% superior em relação à inflação. Outros 25% 
projetam crescimento real entre 5% e 10%, enquanto 13% esperam registrar 
ganhos reais acima de 10% no ano. Por outro lado, 26% dos empresários 
consultados esperam que o resultado acompanhe a inflação, com crescimento 
real de 0%, e os demais 6% esperam queda real. 

A entidade aponta que, diante de sinais de recuperação da economia e 
queda da inflação, a perspectiva de curto prazo é otimista entre participantes 
do setor. "A queda estrutural da inflação beneficia a capacidade de consumo da 
base da pirâmide social, sendo a população de baixa renda a grande 
consumidora dos postos de venda abastecidos pelo atacado", explica, em nota, 
o vice-presidente de Pessoa Jurídica da Serasa Experian, Victor Loyola.  

Investimento 
A expectativa de crescimento acima da inflação pela maioria dos 

consultados, entretanto, não se reflete nos planos de investimentos, indica a 
Serasa Experian. Mais da metade (51%) relata que a previsão é de 
investimentos apenas para preservação da operação, sem foco em expansão. 
Já outros 27% pretendem expandir os negócios; 11% vão destinar capital à 
modernização da empresa; e 1% projeta outros investimentos. A parcela de 
entrevistados que não farão nenhum aporte no negócio corresponde a 10% do 
total. 

"Isso acontece porque os atacadistas operaram com capacidade ociosa 
nos últimos anos, o que justifica a não necessidade de novos investimentos 
para expansão neste momento, mesmo frente a uma demanda maior", ressalta 
Loyola, na nota. Para a elaboração da pesquisa, a Serasa Experian consultou 
177 gestores de empresas do setor atacadista. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/07/31/internas
_economia,613891/serasa-maioria-do-setor-atacadista-espera-crescimento-
real-em-2017.shtml 
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4.  Comércio - Varejo 

IAV-IDV projeta continuidade da recuperação das vendas no varejo 

 
31 de Julho de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O IAV-IDV (Índice Antecedente de Vendas do Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo) de junho fechou com crescimento real (já 
descontada a inflação) de 2,4%, em comparação com o mesmo período de 
2016. Os varejistas estimam a continuidade do crescimento para os próximos 
meses, com alta nas vendas de 6,4% em julho, 6,8% em agosto e 6,4% em 
setembro, na comparação anual. Vale ressaltar a importância do IAV-IDV, que 
consegue antecipar de 30 a 40 dias a tendência de resultados da Pesquisa 
Mensal do Comércio, do IBGE. 

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte 
pelas vendas de super e hipermercados, foodservice, drogarias e perfumarias, 
apresentou estabilidade real de 0,01% nas vendas realizadas em junho, na 
comparação anual. Já as projeções para os próximos meses sinalizam 
crescimento real de 4,7% em julho, 5,5% em agosto e 4,7% em setembro. 

O setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, livrarias e 
artigos esportivos, apresentou, em junho, crescimento real de 0,9% na 
comparação anual. A expectativa para o segmento dentro do varejo nos 
próximos meses é positiva, com projeções de crescimento de 4,4% em julho, 
5,0% em agosto e 5,8% em setembro, sempre em relação aos mesmos 
períodos do ano anterior. 

O setor de bens duráveis teve, em junho, aumento real de 11,8%, em 
relação ao mesmo mês do ano anterior. A projeção dos associados para os 
próximos meses é de continuidade de crescimento, sendo 14,1% em julho, 
12,2% em agosto e 12,8% em setembro. 

A inflação acumulada dos segmentos em 12 meses, em junho de 2017, 
segundo o IBGE, foi de 0,47% para a categoria de bens não duráveis e de 
2,42% para a de semiduráveis. Já para os duráveis houve deflação de 1,20%. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/iav-idv-projeta-continuidade-da-
recuperacao-das-vendas-no-varejo/ 
 

 
Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/iav-idv-projeta-continuidade-da-recuperacao-das-vendas-no-varejo/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/iav-idv-projeta-continuidade-da-recuperacao-das-vendas-no-varejo/


 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

5.  Serviços 

Desinflação é difundida inclusive nos componentes de serviços, diz ata 
do Copom 

 
01 de Agosto de 2017 

Fonte :Diário Comércio Industria e Serviços  
  

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) retomaram na 
ata de seu último encontro, a ideia de que o comportamento dos preços segue 
favorável, com desinflação difundida inclusive nos itens da área de serviços, 
qualificados no documento como os "componentes mais sensíveis ao ciclo 
econômico e à política monetária". 

Ao mesmo tempo, o colegiado repetiu a avaliação, contida no 
comunicado publicado na quarta-feira passada, logo após a reunião, de que, 
"até o momento, os efeitos de curto prazo do aumento de incerteza quanto ao 
ritmo de implementação de reformas e ajustes na economia não se mostram 
inflacionários nem desinflacionários". 

O BC reconheceu, nos últimos meses, que a crise política, 
desencadeada por delações de executivos da JBS que atingem o presidente 
Michel Temer, aumentou a incerteza em relação ao andamento das reformas 
no Congresso - em especial, a da Previdência. No entanto, a instituição vinha 
alertando que o aumento da incerteza poderia ter efeitos de curto prazo 
inflacionários ou desinflacionários. 

Na ata divulgada nesta terça-feira, dia 1º, o BC indica que, até o 
momento, não há predominância de nenhum destes efeitos. 

Cenário internacional 
Os membros do Copom citaram, na ata de seu último encontro, "a 

evolução favorável recente da economia global, sem que isso venha 
pressionando as condições financeiras nas economias avançadas". 

De acordo com o colegiado, permanecem no cenário riscos associados 
ao processo de normalização da política monetária em economias centrais e 
aos rumos da economia chinesa, "com possíveis impactos sobre o apetite ao 
risco por ativos de economias emergentes". 

Apesar dos riscos descritos pelo Copom ao abordar o ambiente global, 
os membros do colegiado retomaram uma ideia contida em documentos 
anteriores: a de que "a economia brasileira apresenta hoje maior capacidade 
de absorver eventual revés no cenário internacional, devido à sua situação 
mais robusta de balanço de pagamentos e ao progresso no processo 
desinflacionário e na ancoragem das expectativas". 

O Copom diz ainda que o fato de a atividade global estar se recuperando 
gradualmente sem pressionar as economias avançadas "contribui para manter 
o apetite ao risco em relação a economias emergentes". "Além disso, houve 
arrefecimento na possibilidade de mudanças de política econômica em alguns 
países centrais", acrescentou o colegiado. 
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Recuperação gradual 
O BC avaliou, na ata, que o conjunto dos indicadores de atividade 

econômica permanece compatível com estabilização da economia brasileira no 
curto prazo e recuperação gradual. O BC não fala mais, porém, numa 
recuperação gradual ao longo do ano, como na ata de junho passado. 

No documento agora divulgado, o BC avalia que o recente aumento da 
incerteza quanto ao ritmo de implementação de reformas e ajustes na 
economia impactou negativamente índices de confiança dos agentes 
econômicos. Segundo o Banco Central, a informação disponível sugere que o 
impacto dessa queda de confiança na atividade tem sido, até o momento, 
limitado. 

A economia segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de 
produção, refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da indústria 
e, principalmente, na taxa de desemprego, avaliou o Copom. 
 
http://www.dci.com.br/economia/desinflacao-e-difundida-inclusive-nos-
componentes-de-servicos,-diz-ata-do-copom-id641697.html 
 

                                                                                                  Voltar ao índice  
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6.  Serviços - Bancos 

Copom sinaliza que pode manter ritmo de corte na taxa Selic 

 

1 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) 

sinalizou que vai manter o ritmo de corte na taxa básica de juros, a Selic. Na 
última reunião, o comitê cortou a Selic em 1 ponto percentual para 9,25% ao 
ano. 

A informação consta da ata da última reunião do comitê, divulgada hoje 
(1º), em Brasília. Segundo o documento, a manutenção do ritmo de corte vai 
depender da continuidade do cenário econômico e de estimativas de extensão 
do ciclo de redução da Selic. “De forma geral, a magnitude da flexibilização 
continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de 
riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das 
projeções e expectativas de inflação”, disse. 

Na ata, a diretoria do BC informa que discutiu sobre a importância de 
sinalizar os seus próximos passos, mas reiterou a “preferência por explicitar as 
condicionalidades sobre a evolução da política monetária, o que melhor 
transmite a racionalidade econômica que guia suas decisões”. “Isso contribui 
para aumentar a transparência e melhorar a comunicação do Copom”, 
acrescentou. 

Aumento de tributação 
Na ata, os membros do Copom avaliaram os impactos sobre a inflação 

do aumento da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre os 
combustíveis. 

A estimativa é que a inflação vai aumentar em 0,45 ponto percentual em 
julho e agosto, com maior concentração do efeito neste mês. “Parte desse 
impacto já estava contemplada nas projeções condicionais do Copom”, 
acrescentou. 

O Copom também avaliou o efeito da mudança da bandeira tarifária de 
energia elétrica de verde para amarela sobre a inflação do mês de julho, cuja 
estimativa de impacto é 0,15 ponto percentual. 

“Todos [os membros do Copom] concluíram que essas oscilações 
pontuais – em particular dos reajustes de preços de combustíveis e de energia 
elétrica, que têm sido mais voláteis – não têm implicação relevante para a 
condução da política monetária [definição sobre a taxa Selic]”, diz a ata. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/copom-sinaliza-que-
pode-manter-ritmo-de-corte-na-selic 
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7.  Serviços – Transporte Rodoviário 

Caminhoneiros prometem parar rodovias hoje 

 
1 de Agosto de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Motoristas vão protestar contra o aumento, há uma semana, da alíquota do 
PIS/Cofins, que elevou o preço do óleo diesel 
 

Os caminhoneiros se preparam para fechar hoje algumas das principais 
rodovias do País contra o aumento do PIS/Cofins anunciado há pouco mais de 
uma semana pelo governo federal. O movimento está sendo organizado nas 
redes sociais e em grupos de WhatsApp, afirma o presidente da União 
Nacional dos Caminhoneiros (Unican), José Araújo Silva, o China. “E, pelo que 
estamos vendo até agora, é um movimento bastante forte.” 

Ele explicou que não foi feito um levantamento para saber quantas 
rodovias serão paralisadas. Mas os profissionais do Acre e do Espírito Santo, 
por exemplo, já anunciaram que vão fechar as rodovias dos respectivos 
Estados, diz China. Na página da entidade sindical na internet, há relatos de 
que os caminhoneiros estão se mobilizando para interditar as BRs 158 e 070 
em Barra do Garças, em Mato Grosso. 

A manifestação deverá ser estendida para as cidades de Água Boa, 
Nova Xavantina, Ribeirão Cascalheira e Confresa, também no Estado. A região 
tem uma alta concentração de caminhoneiros por causa da safra de grãos. 
“Sabemos que começa amanhã, mas não tem data para acabar”, diz China. Ele 
afirma que os caminhoneiros estão indignados com o aumento dos impostos 
sobre o óleo diesel, que representou R$ 0,46 por litro. “Imagina numa viagem 
longa o que significa esse aumento para o caminhoneiro. Esse aumento foi a 
gota d’água.” 

Manutenção. Além do aumento dos impostos sobre os combustíveis, os 
motoristas também reclamam da redução dos investimentos na melhoria das 
estradas. Com a delicada situação fiscal do País, o governo fez um corte 
radical nos investimentos, especialmente da área de infraestrutura. Dos R$ 
36,1 bilhões previstos na Lei Orçamentária para este ano no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) apenas R$ 19,7 bilhões estão disponíveis. A 
redução total, após dois sucessivos bloqueios, chega a 45,4%. 

O setor de transportes perdeu R$ 1,1 bilhão, só no último corte. Para os 
caminhoneiros, a redução dos investimentos aumenta a insegurança nas 
estradas, já que a manutenção é reduzida, ou praticamente eliminada por falta 
de verba. Outra reclamação envolve a segurança pública nas rodovias, que 
também teria piorado. “Vamos apoiar essa manifestação, não temos como ficar 
em cima do muro.” 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,caminhoneiros-prometem-parar-
rodovias-hoje,70001917639 

Voltar ao índice 
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8. Serviços – Turismo 

Cresce índice de satisfação de viajantes com aeroportos brasileiros 

 
31 de Julho de 2017 
Fonte: Portal Brasil  

 
 Pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil revela que 92% das pessoas 
classificam os terminais como bons ou muito bons 
 

Passageiros que passam pelos 15 principais aeroportos brasileiros estão 
mais satisfeitos com os serviços prestados, de acordo com a Pesquisa 
Permanente de Satisfação do Passageiro, realizada pela Secretaria Nacional 
de Aviação Civil. 

Medido de abril a junho, o índice mostrou que 92% dos viajantes 
avaliaram os terminais como "bons" ou "muito bons", superando o número do 
trimestre anterior, que foi de 91%. Com isso, o índice de satisfação geral teve 
nota 4,39, numa escala de 1 a 5. 

No segundo trimestre, foram entrevistados 13,1 mil passageiros, sendo 
que quase metade dos viajantes (49%) deu notas 5 (muito bom) para o 
indicador de satisfação geral avaliado na pesquisa. 

O resultado foi a maior porcentagem registrada na série histórica desde 
o início da coleta de dados, em 2013. Outros 43% avaliaram com notas 4 
(bom), 7% com notas 3 (regular) e apenas 1% com notas 2 (ruim). Melhorias  

Além disso, entre os 15 terminais avaliados, 14 tiveram nota acima de 4 
–média estipulada pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias 
(Conaero). Todos eles apresentaram melhoria em relação a si mesmo na 
comparação com o segundo trimestre de 2016. 

Para o secretário Nacional de Aviação Civil, Dario Lopes, os resultados 
comprovam o esforço do setor em aprimorar a gestão e entregar um serviço 
cada vez melhor ao passageiro. "Temos trabalhado junto com os nossos 
parceiros para identificar e atuar nas melhorias, e isso tem funcionado, como 
comprova a Pesquisa”, pontuou. 

Viracopos e Cuiabá 
No ranking geral, o terminal de Viracopos, em Campinas (SP), teve a 

maior nota (4,90), com um crescimento de 13,1% em relação ao mesmo 
período de 2016, seguido por Curitiba (4,74) e Brasília (4,58). 

A menor nota foi do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, em Salvador (BA), com 3,86, que, embora seja o único aeroporto 
abaixo da meta estipulada pela Conaero, apresentou melhoria de 2,5% na 
comparação com o mesmo período do ano anterior. 

Pela segunda vez consecutiva, o Aeroporto Internacional Marechal 
Rondon, em Cuiabá (MT), apresentou a maior evolução no índice de satisfação 
geral de um aeroporto em relação a si próprio. O crescimento foi de 21,1%, 
considerando o segundo trimestre de 2016 e de 2017. Na primeira avaliação 
deste ano, o terminal mato-grossense tinha apresentado um aumento de 23% 
na comparação com o ano anterior. 
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Com o resultado, a nota do aeroporto passou de 3,36, em 2016, para 
4,07, em 2017. Agora, o terminal acumula crescimento por cinco rodadas 
consecutivas no indicador de satisfação geral do passageiro. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/07/cresce-indice-de-satisfacao-de-
viajantes-com-aeroportos-brasileiros 
 
 

 
Voltar ao índice  
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9. Bem-Estar do Consumidor 

“Infelicidade econômica” do brasileiro sofre forte queda 

 
1 de Agosto de 2017 

Fonte: Exame  
 

 O índice de “miséria” ou “infelicidade” (a soma das taxas de desemprego e 
inflação) está em queda há meses, mostra relatório do Banco Fibra 
 

O índice de “miséria” ou “infelicidade” (a soma das taxas de desemprego 
e inflação), também chamado de “taxa de desconforto”, recuou bastante nos 
últimos meses no Brasil. 

A avaliação foi feita em um relatório divulgado ontem pelo Banco Fibra e 
assinado por seu economista-chefe Cristiano Oliveira, confirmando uma 
previsão feita no começo do ano. 

Os dois componentes do índice estão em recuo, mas a queda da 
inflação veio antes e de forma mais intensa. 

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos 12 
meses até junho está em 3%. No mesmo mês de 2016, a inflação acumulada 
em 12 meses chegava a 8,84%. 

O aumento dos impostos sobre combustíveis elevou um pouco a 
previsão da inflação até o final do ano, mas sem mudar a trajetória e ainda com 
folga dentro da meta do governo (que é de 4,5% com tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para baixo). 

O outro elemento do índice, o desemprego, subiu de forma acentuada 
com o agravamento da crise econômica a partir do final de 2014. 

A alta foi inclusive mais intensa do que o esperado em uma comparação 
histórica, segundo estudo recente de economistas da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). 

Mas o desemprego já está dando sinais de queda: os últimos números 
divulgados pelo IBGE mostram que a taxa foi de 13,7% no primeiro trimestre 
para 13% no segundo trimestre. 

A maior parte da melhora vem por enquanto de empregos informais ou 
trabalho por conta própria, e os economistas dizem que é cedo para falar em 
uma reversão definitiva da trajetória. 

Mas é notável que o processo já tenha sido iniciado em um cenário de 
forte incerteza política diante das denúncias contra o presidente Michel Temer 
disparadas pela delação da JBS. 

O desemprego é descrito como o “último vagão do trem” por reagir de 
forma atrasada às mudanças dos ciclos econômicos. 

O Fibra prevê crescimento da economia brasileira de 0,5% em 2017 e 
2,5% em 2018, acima do esperado pelo mercado, com o desemprego 
chegando a uma média anual de 10,9% no final de 2018. 

“Mantemos a opinião de que, se nossa estimativa estiver correta, 
cœteris paribus, a popularidade do governo Temer pode melhorar com relação 
ao nível atual em 2018, ano eleitoral”, diz o texto. 
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Segundo pesquisa do CNI/Ibope, apenas 5% consideram o governo do 

presidente ótimo ou bom, a avaliação positiva mais baixa desde a 
redemocratização. 

Índice 
O “índice de infelicidade” (misery index, em inglês) foi criado nos anos 

60 pelo economista americano Arthur Okon, que chefiou o Conselho 
Econômico da Presidência na administração de Lyndon Johnson. 

Estudos posteriores mostraram uma correlação forte entre o índice de 
infelicidade e a popularidade de presidentes. Um trabalho de Chor Foon Tang e 
Hooi Hooi Lean encontrou uma relação também com aumento da 
criminalidade. 

Roberto Barro, um economista de Harvard, fez uma nova versão do 
índice em 1999, incluindo taxas de juros e o desvio do crescimento do PIB 
(positivo ou negativo) em relação a taxa média. 

Em 2001, Rafael Di Tella, Robert J. MacCulloch e Andrew J. Oswald se 
basearam em pesquisas de felicidade em 12 países europeus e os EUA para 
concluir que as pessoas se incomodam mais com o desemprego do que com a 
inflação. 

“As estimativas sugerem que as pessoas trocariam um aumento de 1 
ponto percentual na taxa de desemprego por um aumento de 1,7% na taxa de 
inflação”, escrevem. 
 
http://exame.abril.com.br/economia/infelicidade-economica-do-brasileiro-sofre-
forte-queda/ 
 

 
Voltar ao índice  
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10. Curtas 

Inflação pelo IPC-S apresenta variação positiva na última semana de julho 

 
01 de Agosto de 2017 

Fonte: Postal IBRE FGV 
 

O IPC-S de 31 de julho de 2017 apresentou variação de 0,38%1, 0,29 ponto 
percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 2,19%, no ano e, 3,45%, nos últimos 12 meses. 

 Nesta apuração, seis das oito classes de despesa componentes do índice 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Habitação (0,58% para 1,15%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 2,24% 
para 5,95%. 

 Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Transportes (-0,47% para 0,40%), Comunicação (0,34% para 0,58%), Alimentação (-
0,27% para -0,22%), Vestuário (-0,14% para -0,08%) e Despesas Diversas (0,12% 
para 0,18%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: 
gasolina            (-1,75% para 2,61%), pacotes de telefonia fixa e internet (0,88% para 
1,70%), restaurantes(0,07% para 0,21%), acessórios do vestuário (0,71% para 1,00%) 
e cartão de telefone(0,00% para 1,24%), respectivamente. 

 Em contrapartida, os grupos: Educação, Leitura e Recreação (0,49% para 
0,19%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,34% para 0,32%) apresentaram decréscimo 
em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições 
partiram dos itens: excursão e tour (-0,06% para -2,67%) e medicamentos em geral 
(0,07% para 0,02%), respectivamente. 

 Percentual de endividados no país cresce para 57,1% entre junho e julho 

 
 31 de Julho de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
O percentual de famílias endividadas no país cresceu de 56,4% em junho para 

57,1% em julho deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor, divulgados hoje (31), no Rio de Janeiro, pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Apesar 
disso, o percentual caiu na comparação com julho de 2016 (57,7%).  

O percentual de inadimplentes, isto é, aqueles que têm contas ou dívidas em 
atraso, chegou a 24,2% em julho deste ano, proporção inferior a junho (24,3%), mas 
superior a julho de 2016 (22,9%). Ainda segundo a CNC, as famílias que não terão 
condições de pagar suas dívidas ficaram em 9,4%, abaixo do total de junho (9,6%),  
mas acima de julho de 2016 (8,7%).  

A maior parte das dívidas dos brasileiros é com cartão de crédito (76,8%), 
seguido por carnês (15,4%), crédito pessoal (11%), financiamento de carro (10,1%) e 
financiamento de casa (8%). O tempo médio de atraso nos pagamentos é de 63,1 
dias. 

 
 

Voltar ao índice  
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11. 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 
 
08/08/2017 até 10/08/2017 – TECNOCARNE 
Setor: Agronegócio 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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