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1. MDIC 

Articulação do MDIC com Banco Central beneficia marketplaces brasileiro 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Após articulação com setor produtivo, prazo para inclusão dos marketplaces na 
liquidação centralizada de pagamentos é adiado. Normas para subcredenciadores 
valem a partir de setembro de 2018 
 

O Banco Central (BC) prorrogou até 28 de setembro de 2018 o prazo para a 
inclusão dos "subcredenciadores" ou "subadquirentes" na liquidação centralizada de 
pagamentos. A prorrogação do prazo aconteceu após amplo debate promovido pela 
Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (MDIC), em parceria com a FecomércioSP, no qual o setor varejista, que 
atua por meio do modelo de marketplaces, apontou os principais impactos e ajustes 
operacionais necessários para a adequação das empresas à nova regulamentação. 

Em dezembro do ano passado, o Banco Central publicou a Circular nº 3.815 
que estabeleceu o prazo de 4 de setembro de 2017 para implantação da liquidação 
centralizada das ordens eletrônicas de débito e crédito por meio da Câmara 
Interbancária de Pagamentos (CIP). Conforme o BC, o objetivo da medida é “a 
modernização da infraestrutura utilizada para a liquidação dos pagamentos de varejo, 
em especial, aqueles associados aos arranjos baseados em cartão de pagamento, 
reduzindo riscos, aumentando a eficiência e proporcionando um ambiente mais 
competitivo”. 

A norma alcança algumas das empresas que operam como marketplaces – em 
alguns modelos de negócio, essas empresas atuam também como 
subcredenciadores, recebendo e repassando os pagamentos aos vendedores, sendo, 
portanto, sujeitas à nova regulamentação. 

Assim, desde junho de 2017, a Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC, 
em parceria com a FecomércioSP, incluiu o tema na agenda do Fórum de 
Competitividade do Varejo, com a realização de uma série de reuniões entre as partes 
envolvidas. Como resultado desse diálogo, foi encaminhando ao Banco Central 
documento informando os principais impactos trazidos pela liquidação centralizada e a 
importância de dilação do prazo inicialmente estabelecido pelo órgão regulador. 

“A nova regulamentação do BC é essencial para assegurar mais segurança ao 
sistema de pagamento brasileiro”, afirma o secretário de Comércio e Serviços do 
MDIC, Marcelo Maia. “Entretanto, se o prazo não fosse estendido, muitos 
marketplaces poderiam ter suas atividades suspensas. Nosso mercado precisa se 
preparar para atender à nova instrução normativa do Banco Central e estender o prazo 
foi fundamental pra isso”, ressalta. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2657 

 
Voltar ao índice  
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2.  Crédito e Financiamento 

BNDES quer ver oferta de crédito no patamar histórico de R$ 100 bi, diz 
Rabello 

02 de Agosto de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 

 
Para 2017, presidente do banco de fomento destaca que a estimativa é de R$ 
67 bilhões 
 

 O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, afirmou que o objetivo do banco é 
voltar a aproximar o volume de recursos destinados à oferta de crédito a um 
patamar histórico de R$ 100 bilhões anuais. Rabello destacou que o previsto 
para o ano de 2017 é da ordem de R$ 67 bilhões e afirmou que há a intenção 
de que esse montante aumente pela frente, mas não especificou o período 
para que isso ocorra. 

Durante seminário sobre financiamento a micro, pequenas e médias 
empresas na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) na capital paulista, Rabello considerou que o conjunto do crédito ainda 
está em processo de queda, refletindo uma piora na atividade econômica. 
Apesar disso, avaliou que já é possível ver "os primeiros sinais de alento para a 
retomada da produção industrial". 

O presidente do BNDES afirmou que há disposição para elevar o crédito 
a micro, pequenas e médias empresas. "Queríamos muito que ocorresse nos 
próximos doze meses aumento substancial nas operações de crédito do 
banco", declarou, acrescentando que essa fatia tem crescido. De acordo com 
Rabello, as micro, pequenas e médias empresas representavam 31% do 
crédito no banco no primeiro semestre de 2016 e passaram a representar 40% 
nos primeiros seis meses deste ano. 

Entre janeiro e junho, o conjunto de crédito disponibilizado pelo BNDES 
somou R$ 33,5 bilhões, segundo o presidente do banco de fomento. Rabello 
afirmou que o crescimento do crédito de volta aos patamares históricos de R$ 
100 bilhões anuais deve ocorrer com a oferta a micro pequenas e médias 
empresas. O presidente do BNDES considerou que esse é um "universo 
abandonado" de empresas na economia brasileira. 
 
http://www.dci.com.br/economia/bndes-quer-ver-oferta-de-credito-no-patamar-
historico-de-r$-100-bi,-diz-rabello-id642019.html 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Pedidos de recuperações judiciais caem 26,3% em um ano, revela Serasa 
Experian 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
No acumulado do ano, queda foi similar; micro e pequenas empresas 
continuam liderando pedidos. 
 

Em julho, foram requeridos 129 pedidos de recuperações judiciais, 
queda de 26,3% em relação a mesmo mês de 2016, segundo a Serasa 
Experian. 

Já em relação a junho deste ano, os pedidos aumentaram 16,2%. As 
micro e pequenas empresas lideraram os requerimentos de recuperação 
judicial em julho, com 70 pedidos, seguidas pelas médias (37) e pelas grandes 
empresas (22). 

Recuperação judicial é quando a empresa entra com o pedido de 
recuperação em juízo, acompanhado da documentação prevista em lei, que 
será analisado pelo juiz. 

No acumulado de janeiro a julho, foram requeridos 814 pedidos de 
recuperações judiciais, queda de 25,9% ante mesmo período em 2016, quando 
foram 1.098 ocorrências. Em 2015 haviam sido 627. 

As micro e pequenas empresas tiveram 473 pedidos, seguidas pelas 
médias (216) e pelas grandes empresas (125). 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a redução da 
inflação e dos juros, a estabilização do dólar e a retomada, ainda que lenta, do 
crescimento da economia estão contribuindo para a redução dos pedidos de 
recuperações judiciais e de falências em 2017. 

Falências 
O número de pedidos de falência caiu de 189 em 2016 para 157 em 

julho deste ano - queda de 16,9%. Já na comparação com junho deste ano, 
houve aumento de 16,3%, com as MPEs também na frente com 94 
requerimentos, seguidas pelas médias empresas, com 29, e as grandes com 
34. 

De janeiro a julho, foram realizados 986 pedidos de falência em todo o 
país, queda de 6,8% em relação aos 1.058 requerimentos efetuados no mesmo 
período em 2016. Na comparação com janeiro a julho de 2015, o número de 
pedidos de falência subiu 1,54%. Dos 986 requerimentos de falência efetuados 
nos sete meses de 2017, 511 foram de micro e pequenas empresas, 219 
médias e 256 de grandes. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/pedidos-de-recuperacoes-judiciais-
caem-263-em-um-ano-revela-serasa-experian.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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4.  Comércio - Varejo 

Maiores varejistas do Brasil ganham mercado na recessão 

 
03 de Agosto de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

A crise levou a um aumento da concentração no varejo, com grandes 
redes ampliando sua participação nas vendas totais. Essas empresas, que 
operam com altas escalas e são mais geradoras de caixa, conseguiram 
avançar sobre o mercado de consumo - com o encolhimento do pequeno 
varejo - num movimento que deve se estender também em 2017. Há uma 
expectativa que a retomada do plano de abertura de lojas das cadeias neste 
ano aprofunde a concentração no curto prazo. 

De acordo com o levantamento "300 Maiores Empresas do Varejo 
Brasileiro", a participação das dez maior redes no faturamento total das 300 
companhias analisadas passou de 36,7% em 2015 para 37,6% no ano 
passado. O aumento de 0,9 ponto percentual equivale a pouco mais de R$ 5 
bilhões em vendas - correspondente ao tamanho da rede de supermercados 
Dia e maior que o McDonald's no país. As 300 empresas faturaram R$ 562,1 
bilhões em 2016. A pesquisa foi realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo (SBVC), com apoio técnico da BTR Consultoria, da Varese Retail e 
do Centro de Estudos e Pesquisas do Varejo (CEPEV-USP). 

Na comparação com todo o comércio brasileiro, com faturamento anual 
de R$ 1,5 trilhão em 2016, as dez maiores atingiram 15,7% das vendas totais 
em 2016, versus 15,4% em 2015 e 15,3% em 2014. 

Na avaliação de Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail, o 
processo de ganho de mercado dos grandes grupos avança neste ano por 
causa da retomada de investimentos em expansão orgânica. Em 2016, esse 
movimento ganhou força por outras razões. Houve encolhimento da operação 
das pequenas varejistas, que - em condições financeiras mais duras - sentiram 
fortemente a recessão. 

Em 2016, cerca de 108 mil lojas foram fechadas no país, 8% mais que 
em 2015. Pouco mais de 70% eram micro e pequenos varejistas, calculou a 
Confederação Nacional do Comércio. Para este ano, esse processo de 
encolhimento das pequenas redes ainda deve ocorrer, mas será menos 
intenso. 

"Na crise, as grandes empresas fizeram uma série de ajustes e entraram 
em 2017 menos alavancadas e gerando mais caixa. Estão em melhor situação 
financeira e isso deve ampliar mais os ganhos de 'share' que já tiveram em 
2016. Já há redes como Renner, Magazine Luiza, McDonald's e Panvel com 
planos mais agressivos de inaugurações", diz Serrentino. 

"Elas precisam voltar a ocupar novos mercados, e agora ainda 
conseguem aproveitar pontos com melhores preços", afirma. As 300 empresas 
incluem grupos de médio e grande porte, com receita bruta superior a R$ 200 
milhões. 

 



 

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.” 

 

Os dados mostram que essas grandes e médias redes abriram mais 
lojas do que fecharam. Uma amostra de 231 empresas (com informações sobre 
esse aspecto) mostra que a base de lojas aumentou 3,5% no ano passado. Em 
52% das empresas houve aumento, 32% manteve o número de pontos e 16% 
apresentou redução. "Há um saldo líquido positivo, entre fechamento  e 
aberturas, de 1,5 mil lojas em 2016, o que mostra que não tem sido um período 
de 'terra arrasada' como parece", disse Eduardo Terra, presidente da SBVC. 

Ao se analisar as 236 empresas que divulgaram seus próprios 
faturamentos em 2015 e 2016, o crescimento anual nas vendas foi de 8,6%, 
quase o dobro dos 4,5% do varejo como um todo (PMC/IBGE). As dez líderes 
do ranking tiveram uma expansão média maior, de 9,74% (contra 3,54% em 
2016). 

Uma comparação mostra com clareza as faixas de ganhos de 
produtividade no setor - as grandes vendem mais empregando o mesmo (ou 
até menos). Houve alta de 8,6% no faturamento geral das redes analisadas e 
de 2,3% em seu quadro de funcionários. Mas entre as 50 maiores, a venda 
cresceu 9,5% e o número de funcionários, 1,7% - ou seja, elas avançaram mais 
contratando menos que a média. No topo do ranking, entre as 10 maiores, a 
elevação nas vendas é de 11,3% para uma estabilidade no total de 
empregados (0,3%). 

Pelo estudo, cresceu o número de companhias com operações de 
comércio eletrônico - eram 119 vendendo pela internet em 2016, versus 104 
em 2015. A análise foi feita com base nos relatórios de resultados das 
empresas abertas e em números que as companhias de capital fechado 
informaram aos consultores. Redes que não relataram seus dados tiveram os 
números estimados. 

Chamou a atenção dos pesquisadores o alto número de varejistas de 
alimentos na amostra - apesar da queda sobre 2015. São 144 empresas do 
setor, versus 150 no ano anterior. "Isso mostra como o Brasil ainda tem um 
varejo voltado para a subsistência basicamente", diz Serrentino. 

Segundo a pesquisa, 133 empresas aparecem atuando em apenas um 
Estado no ano passado (só 85 estão em mais de 10 Estados) - o que mostra 
como o comércio no país ainda tem forte peso regional. 

Em relação à governança corporativa, o estudo mostra que 65 empresas 
têm conselhos de administração - eram 55 um ano antes. "Sinaliza um avanço. 
Mas nem sempre são conselhos que seguem o modelo dos grupos de capital 
aberto", diz Terra. 
 
http://www.valor.com.br/empresas/5065556/maiores-varejistas-do-brasil-
ganham-mercado-na-recessao 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços - Bancos 

Cielo: queda da receita reflete cenário e não maior concorrência, diz 
presidente 

 

02 de Agosto de 2017 
Fonte: Isto É 

 
O presidente da Cielo, Eduardo Gouveia, afirmou que a queda das 

receitas da companhia no segundo trimestre reflete mais o cenário 
macroeconômico do que uma maior concorrência no setor de cartões e ainda 
uma mudança de mix. Apesar das turbulências geradas no campo político com 
as delações da JBS, ele afirmou que a companhia espera recuperação gradual 
e lenta do cenário macroeconômico. 

“Esperamos recuperação gradual e lenta. Não há nada de ruptura. A 
recuperação vai acontecer, mas vamos continuar perdendo parque de POS 
(terminais de captura, na sigla em inglês). É natural, porque nascem menos 
empresas do que têm morrido”, avaliou Gouveia, em teleconferência com a 
imprensa, na manhã desta quarta-feira, 2. 

Sobre o mix que impactou o segundo trimestre, o executivo destacou 
que a Cielo teve uma maior captura de transações de débito do que crédito e 
ainda de grandes contas do que de clientes no varejo, o que afeta os ganhos 
da companhia. No entanto, reiterou que a adquirente está focada em lucro e 
rentabilidade e que market share é consequência. Não abriu a fatia de mercado 
da adquirente, mas admitiu queda em relação a dezembro. 

“Share é consequência não é foco. Se fizermos um bom trabalho com 
clientes, pode ser que ganharemos share”, disse o presidente da Cielo. 

Em termos de concorrência, Gouveia disse que as taxas de desconto 
aos lojistas (MDR, na sigla em inglês) da Cielo seguem “resilientes” e que entre 
os grandes players o foco é rentabilidade. Já sobre os novos médios e 
pequenos competidores, ele disse que há uma maior agressividade em preço e 
que a Cielo segue atenta às inovações no setor de cartões. 

Ao fazer uma análise de sua gestão à frente da Cielo, que completou 
sete meses, Gouveia afirmou que a companhia vem entregando sólidos 
resultados, com boa desempenho em geração de caixa. Disse ainda que a 
empresa está focada em controle de gastos, citando como exemplo a revisão 
de guidance anunciada na segunda-feira, dia 1º, que prevê menores despesas 
para 2017. 

“O mercado segue competitivo e reforço que o lucro líquido é uma meta 
compartilhada por 100% da companhia. Estamos muito confiantes da estratégia 
que estamos trabalhando nos últimos anos e como nossa oferta segmentada 
ajuda a diferenciar nossa atuação”, avaliou Gouveia, lembrando a recente 
campanha de marketing lançada pela companhia. 

Recebíveis 
A Cielo espera resultado positivo da antecipação de recebíveis (ARV) 

nos próximos trimestres a despeito da queda do produto no segundo trimestre. 
Gouveia confirmou na teleconferência que a companhia captou R$ 5 bilhões 
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em um Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), dos quais R$ 2 
bilhões foram junto a terceiros, para lastrear a operação de ARV, conforme 
antecipou a Coluna do Broadcast, do Grupo Estado, em junho último. 

No segundo trimestre, a aquisição de recebíveis, feita pela Cielo e o 
FIDC, caiu 11,2%, para R$ 574 milhões ante um ano antes. Como 
consequência, o indicador que mede a penetração do produto no volume 
financeiro de crédito foi a 18,7% em junho contra 20,3% ao final de março e 
20,4% em 12 meses. 

Alavancagem 
A Cielo não vê necessidade de antecipar o pagamento da emissão de 

debêntures que vence no ano que vem, segundo Gouveia. Ao contrário, 
preferiu, em meio à sua forte geração de caixa, aumentar a distribuição de 
dividendos, que retornou ao patamar dos 70% após anos na casa dos 30% por 
conta da joint venture que fez com o Banco do Brasil para criar a Cateno. 

Além disso, em abril último, a Cielo realizou amortização parcial no 
montante R$ 1,7 bilhão de sua a 4ª emissão de debêntures simples, para 
distribuição pública. A emissão foi realizada no montante de R$ 4,6 bilhões, 
com data de vencimento em 13 de abril de 2018. 

Com isso, a adquirente encerrou o segundo trimestre com 
endividamento líquido em relação ao seu Ebitda em 0,7 vez, contra 0,8 vez ao 
término de março. 

ISS 
A mudança do local de cobrança da alíquota do ISS (Imposto Sobre 

Serviços) não deve trazer impacto material para a Cielo, de acordo com o 
presidente da adquirente. Com a derrubada de veto do presidente Michel 
Temer pelo Congresso, no último dia 30 de julho, o tributo passará a ser pago 
no local onde os portadores de cartões utilizam seus plásticos para fazer 
compras e não mais na cidade sede da credenciadora. 

“A mudança da derrubada de veto traz um grau de incerteza de como o 
negócio vai ser aplicado e executado. Há muita dúvida operacional e uma 
discussão forte de execução nos segmentos e como se dará a partir do ano 
que vem”, afirmou o Gouveia. 

De acordo com o executivo, a Cielo tem trabalhado junto à Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), mas alegou 
ainda ser cedo para fazer projeções do impacto. Até mesmo porque, conforme 
ele, a alíquota pode variar de 2% a 5%. “Não é material. Depende muito de 
qual será a alíquota em cada município”, acrescentou. 

Na outra vez que a mudança do ISS estava na pauta, a Cielo confirmou 
que a projeção de analistas do mercado, de que cada 1 ponto porcentual de 
aumento na alíquota impactaria entre 1% a 2% no lucro líquido da companhia, 
fazia sentido. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/cielo-queda-da-receita-reflete-cenario-e-nao-
maior-concorrencia-diz-presidente/ 
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6. Serviços – Turismo 

América do Sul é um dos destaques de levantamento da OMT 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Aumento do turismo internacional no continente supera a média mundial. Brasil e 
países vizinhos planejam promoção conjunta de destinos 
 

Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) confirmam a tendência de 
expansão do mercado internacional de viagens nas américas do Sul e Central. As 
duas regiões registraram crescimento de 7% nas chegadas de visitantes de janeiro a 
abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016, enquanto em todo o 
planeta a alta média foi de 6%. 

No total, conforme a OMT, 369 milhões de turistas internacionais viajaram pelo 
globo nos primeiros quatro meses de 2017, ou seja, 21 milhões a mais do que no ano 
passado. Os principais destaques foram o Oriente Médio, com um aumento de 10%, e 
a África, onde houve elevação de 8%. 

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, avalia que os resultados indicam boas 
perspectivas para a atração de viajantes ao Brasil e a destinos sul-americanos. “Os 
dados comprovam um crescente interesse pelo continente e seus variados atrativos. 
Além do Brasil + Turismo, pacote de medidas para fortalecer o setor de viagens, 
temos discutido com países vizinhos a promoção conjunta de destinos no exterior e a 
implementação de ações que facilitem a circulação de visitantes pelos países do 
Mercosul”, lembra. 

Os números da OMT revelam um crescimento de 6% do turismo internacional 
na Europa e na Ásia e Pacífico. Já as chegadas de visitantes na América do Norte 
aumentaram 3%, e no Caribe, 2%. Segundo especialistas ouvidos pela entidade, o 
próximo quadrimestre - de maio a agosto - apresenta as melhores perspectivas dos 
últimos 10 anos, principalmente pela esperada recuperação na Europa. 

O secretário-geral da OMT, Taleb Rifai, comemora as previsões e reforça a 
importância do turismo ao desenvolvimento global. “Destinos que foram afetados por 
eventos negativos durante 2016 estão mostrando sinais claros de recuperação em um 
período de tempo muito curto e esta é uma notícia muito acolhedora para todos”, 
comenta. 

AMÉRICA DO SUL INTEGRADA 
Em maio, na Argentina, a XVIII Reunião de Ministros do Turismo do Mercosul 

abordou assuntos como a promoção do bloco em mercados distantes, a exemplo de 
Japão, China, Coréia do Sul, Singapura, Nova Zelândia e Austrália. 

Outra ação seria a criação de circuitos integrados, como o roteiro jesuítico que 
integra Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. O caminho, baseado no 
percurso feito por padres na América do Sul, envolve ruínas, museus, igrejas e as 
Cataratas do Iguaçu. 

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8036-
am%C3%A9rica-do-sul-%C3%A9-um-dos-destaques-de-levantamento-da-
omt.html 
 

Voltar ao índice  
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7. Bem-Estar do Consumidor 

IPC de agosto deve ficar em 0,41% com combustíveis, diz André Chagas 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) deve fechar agosto com alta de 0,41% após os 
preços na capital paulista caírem marginalmente (-0,01%) em julho, conforme 
estimativa do coordenador do índice, André Chagas. Em junho, o indicador 
havia subido 0,05%. 

Segundo ele, as principais pressões neste mês devem vir de energia 
elétrica, com impacto altista de 0,22 ponto porcentual, e de combustíveis, que 
devem produzir efeito positivo de 0,17 ponto no índice. 

No caso de energia, a elevação estimada de 6,6% em agosto considera 
o reajuste de 5,5% anunciado pela Eletropaulo em julho, assim como a adoção 
da bandeira amarela no mês passado, que só são captados no IPC quando 
efetivamente aparecem nas contas dos consumidores. Há também impacto de 
0,03 ponto da revisão da alíquota de PIS/Cofins sobre as faturas de luz da 
Eletropaulo. 

A gasolina deve continuar o movimento de elevação já observado na 
última quadrissemana de julho, quando subiu 0,28%, de queda de 2,40% na 
terceira leitura do mês. "A política de revisão de preços da Petrobras não 
impediu a inflação da gasolina", disse Chagas. O etanol, contudo, continuou 
recuando (-1,14%, de 3,89% na terceira quadrissemana) mesmo com elevação 
do tributo, já que a cana de açúcar está no meio da safra, segundo o 
coordenador. 

A previsão dele é que ambos os combustíveis subam 5,97% em agosto, 
já considerando a redução de R$ 0,08 na alíquota o PIS/Cofins sobre o etanol 
nas distribuidoras. No dia 20 de julho, o governo havia anunciado o aumento de 
zero para R$ 0,1964 por litro, mas foi informado pelo setor que a alíquota havia 
extrapolado o limite máximo. Após a mudança, o valor cobrado é de R$ 0,1109 
por litro. 

Alimentação, por outro lado, deve continuar a segurar a inflação em 
agosto, pois deve seguir mostrando baixa de preços, embora em menor 
intensidade. Chagas estima queda de 0,19% para o grupo depois de recuo de 
0,26% em julho. Os principais itens a contribuir com a redução no segmento 
são os semielaborados, enquanto os industrializados e os in natura devem 
subir mais em agosto. 

Em julho, os semielaborados, subgrupo que compreende as proteínas 
animais, foi a principal surpresa de baixa do indicador, segundo Chagas. "As 
condições de exportações de carnes estão desfavoráveis depois da Operação 
Carne Fraca, além disso a safra recorde reduz o preço das rações para os 
animais, o que é repassado para o preço ao consumidor." 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

Por outro lado, o aumento dos planos de saúde foi maior que o esperado 
no grupo Saúde, que subiu 1,18% na última quadrissemana de julho, de 0,04% 
na anterior. ( - thais.barcellos@estadao.com) 

Índice anual 
A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para 2017 subiu para 3,03%, de 
2,96% anteriormente, segundo o coordenador. 

A mudança, explica ele, acontece devido ao impacto altista da elevação 
da alíquota do PIS/Cofins sobre os combustíveis anunciada no dia 20 do mês 
passado. Mas, por outro lado, Chagas reduziu algumas estimativas para outros 
grupos, como Alimentação e Despesas Pessoais, que estão surpreendendo 
para baixo. 

Em julho, quando o indicador teve baixa marginal de 0,01%, Alimentação 
(-0,26) e Despesas Diversas (0,03%) já ajudaram a segurar a alta 
proporcionada pelo aumento dos combustíveis. Segundo Chagas, a queda 
mais surpreendente foi de viagens e excursões (-2,70%), pois julho é um 
período de forte alta desses preços em função das férias escolares. 

Ele explica que, o setor até tentou aumentar os preços no mês, 
conforme se observa na variação da segunda quadrissemana, de alta de 
3,15%, mas teve de fazer uma "liquidação" a partir de então diante da ausência 
de demanda. "O ciclo econômico recessivo não está ajudando o setor de 
hotelaria." 

No acumulado em 12 meses até o mês passado, o IPC-Fipe acumulou 
2,10%, a taxa mais baixa desde novembro de 2006 (1,78%), segundo a 
instituição. "A recessão bastante extensa está provocando esse ajuste forte nos 
preços." 

O único índice que parece resistir é o de serviços destinados às famílias, 
nomeado de Índice Geral de Serviços (IGS) de serviços de trabalho intensivo, 
que compreende reparos no domicílio e alimentação fora de casa, por exemplo. 

Em julho, esse índice subiu 0,37%, de 0,29% em junho, apesar do IGS 
geral ter desacelerado para alta de 0,08%, de 0,68% no sexto mês do ano, por 
influência das quedas em administrados. "Não é uma taxa exorbitando (4,3% 
em 12 meses), mas considerando o que está acontecendo no resto da 
economia ainda é uma memória inflacionária forte e mais ou menos 
consistente." 

Os administrados, apesar da desaceleração no mês em virtude das 
contas de luz mais baratas sob incidência de bandeira verde, principalmente, 
preocupam Chagas. A ausência de chuvas atualmente aumenta o risco de a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acionar a bandeira vermelha 
patamar 2 na conta de luz, que adiciona R$ 3,50 a cada 100 quilowatt-hora, em 
setembro. "Isso pode carregar uma memória inflacionária ao longo do ano 
devido ao forte peso de energia", avalia. 
 
http://www.dci.com.br/economia/ipc-de-agosto-deve-ficar-em-0,41--com-
combustiveis,-diz-andre-chagas-id642081.html 
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8. Infraestrutura 

Após vitória na Câmara, governo prepara anúncio de novas concessões 

 
03 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 

Superada a votação na Câmara da denúncia contra o presidente Michel 
Temer por corrupção passiva, o governo prepara uma nova lista de concessões 
em infraestrutura para ser anunciada no fim deste mês. A estratégia do 
Planalto é aproveitar o período após essa votação e antes da chegada de uma 
eventual nova denúncia para mostrar resultados no campo econômico e com 
isso fortalecer a atual administração. 

A nova lista inclui 18 empreendimentos na área portuária e, 
possivelmente, uma nova leva de aeroportos para entregar à administração 
privada. Entre eles, Viracopos, Cuiabá e Santos Dumont. 

Boa parte desses novos empreendimentos, como é o caso dos 
aeroportos, só deve ir a mercado no ano que vem. Mas haverá uma reunião do 
conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), no fim do mês, 
para formalizar a lista. Serão incluídas a terceira rodada de blocos de 
exploração de petróleo no pré-sal, com a qual o governo espera arrecadar pelo 
menos R$ 4,4 bilhões, e a usina de Jaguara, que será leiloada com outras três 
e pode render uma outorga mínima de R$ 11,05 bilhões. Ambos já estão com 
os leilões marcados, o primeiro em 27 de outubro e o segundo em 22 de 
setembro. 

O aeroporto de Cuiabá deverá ser leiloado num "pacote" no qual estão 
também os aeroportos de Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do 
Garças, todos em Mato Grosso. Juntos, eles mobilizarão investimentos de mais 
de R$ 2 bilhões. 

Ainda está em discussão se Santos Dumont será leiloado sozinho ou 
com outros aeroportos regionais próximos. Também está em aberto a formação 
do pacote de leilões do Nordeste. Uma proposta inicial coloca Recife, Maceió e 
outros da região num mesmo lote. 

O governo pretende conceder também o aeroporto de Congonhas (SP), 
como informou na semana passada o ministro dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, Maurício Quintella. Porém, dificilmente ele estará na próxima 
rodada. A avaliação é que sua transferência para a iniciativa privada nesse 
momento enfraqueceria a Infraero, estatal que hoje o administra. 

Viracopos, devolvido ao governo pela concessionária na semana 
passada, entrará na próxima rodada e será oferecido ao mercado sem a 
participação de 49% da Infraero. Há, porém, muitas dúvidas nesse processo, 
que ainda não está regulamentado. Não se sabe como, por exemplo, a antiga 
concessionária será indenizada pelos investimentos realizados. Tampouco 
estão claras as responsabilidades do novo concessionário. 

É possível que a nova lista inclua também a concessão do trecho da 
rodovia BR-153 em Goiás e Tocantins. O atual contrato será cassado nos 
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próximos dias, tornando-se o primeiro caso de caducidade (cancelamento) de 
concessão federal. A medida foi proposta pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) e já recebeu sinal verde do Ministério dos 
Transportes. O Planalto ainda trabalha na medida, mas a cassação já é uma 
decisão tomada. 

Portos 
Em portos, o governo espera anunciar a concessão de 13 terminais 

novos. Os outros cinco projetos no forno são prorrogações de contratos já 
existentes, em troca de investimentos. A ideia é que todo esse pacote ajude a 
movimentar a economia. No caso de alguns ativos, como aeroportos, 
hidrelétricas, áreas de exploração de petróleo e venda de empresas, ainda 
haverá o recolhimento de taxas ao Tesouro Nacional. Só com Santos Dumont, 
que deve ir a mercado no ano que vem, a expectativa é de reforçar o caixa em 
no mínimo R$ 2 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/apos-vitoria-na-camara,-governo-prepara-
anuncio-de-novas-concessoes-id642345.html 

 
Voltar ao índice  
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9. Mercado Imobiliário 

Preço médio do m² de imóveis residenciais reduz pelo 5°mês de 
consecutivo, diz FipeZap 

 
03 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 

No mês de julho, houve desvalorização de 0,15% ante junho; no acumulado do 
ano, recuo é de 0,38% 
 

O Índice FipeZap, pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisa Econômica (Fipe) em parceria com o ZAP Imóveis, registrou queda 
nominal de 0,15% em julho ante junho, representando a quinta desvalorização 
consecutiva no preço médio do metro quadrado (m²) de venda dos imóveis 
brasileiros. No acumulado de 2017, o recuo chega a 0,38%. 

A média nacional está em R$ 7.654 por m². As cidades com o valor mais 
caro são o Rio de Janeiro, com R$ 10.028, e São Paulo, que apresenta R$ 
8.680. As mais baratas, até o momento, são Contagem e Goiânia, registrando, 
respectivamente, R$ 3.529 e R$ 4.118. 

Entre junho e julho, o Rio de Janeiro, com queda de 0,53%, e o Distrito 
federal, com 0,47%, lideram as perdas no período. Florianópolis foi a cidade 
que teve a alta mais elevada, demonstrando 0,65% de aumento. 

Em 2017 (até julho), a cidade que mais se valorizou foi Belo Horizonte, 
com 3,22%, seguida por Florianópolis, que subiu 1,79%. Entre as baixas, 
Fortaleza e Niterói lideram, com 2,54% e 2,49%, respectivamente. 

Das 20 cidades analisadas pela pesquisa, 12 registraram queda no mês 
de julho, no comparativo com junho. O Índice FipeZap acompanha o preço 
médio do m² de apartamentos prontos com base em anúncios na internet. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/preco-medio-do-m%C2%B2-de-imoveis-
residenciais-reduz-pelo-5%C2%B0mes-de-consecutivo,-diz-fipezap-
id642128.html 
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10. Logística  

Cade reprova compra da Alesat pela Ipiranga por unanimidade 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reprovou nesta 
quarta-feira, 2, a compra da rede Alesat pela Ipiranga, do Grupo Ultra. Todos 
os conselheiros votaram contra a operação. Foi o segundo caso relevante 
barrado pelo conselho neste ano – em junho, o Cade reprovou a compra da 
Estácio pela Kroton. 

A Ipiranga anunciou a compra da rede de postos combustíveis Ale em 
junho do ano passado, por R$ 2,17 bilhões. Como o Broadcast, serviço de 
notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou, a possibilidade de 
reprovação sempre foi considerada por fontes que acompanham o caso. 

O relator João Paulo Resende votou contra a operação por entender que 
o único remédio que garantiria a concorrência no mercado de combustíveis 
após a fusão seria a venda completa das operações da Ale em 12 Estados, o 
que não interessou às empresas. “A única possibilidade seria alienar todos os 
ativos relevantes da Alesat nos mercados problemáticos”, afirmou. 

Os outros conselheiros apresentaram discordâncias pontuais, mas todos 
votaram por barrar a fusão. “Não é qualquer operação que deve ser aprovada 
pelo Cade. Além disso, os remédios, além de precisarem ser ótimos, precisam 
ser eficazes ou com monitoramento fácil”, afirmou a conselheira Cristiane 
Alkmin. 

Voto 
Se a restrição aventada pelo relator fosse seguida, a Ipiranga teria que 

vender 65% das operações da Ale, o que, de acordo com Resende, não 
interessou às empresas durante as tentativas de acordo com o conselho. Na 
segunda-feira, as empresas apresentaram uma contraproposta de acordo, que 
o relator considerou insuficiente para sanar riscos concorrenciais. Segundo ele, 
o foco do texto era a revenda, e não a distribuição, que Resende avaliou ser o 
mais problemático. Para o relator, seria inócuo a venda apenas de contratos de 
distribuição, como propuseram as empresas, sem vender postos revendedores. 

Para a advogada da Ipiranga, Bárbara Rosenberg, a empresa propôs um 
acordo “forte” ao conselho e que seria “o acordo mais radical e intervencionista 
da história do Cade”. “Vai muito além das preocupações do Cade, mas 
decidimos propor para chegar a um consenso”, afirmou. 

No início do julgamento, o advogado Mário André de Cabral, da 
Refinaria de Manguinhos – concorrente da Ale e da Ipiranga -, defendeu que a 
operação fosse reprovada. Ele afirmou que o negócio é um risco para os 
postos de bandeira branca, já que a Alesat tem como parte de sua estratégia 
comercial o fornecimento de combustível a esses postos. 

“A Alesat tem presença nacional, marca posta e reputação estabelecida, 
com forma de se portar no mercado diferente, com preços mais agressivos e 
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contratos mais flexíveis. Se for aprovada, os níveis de rivalidade no mercado 
certamente serão afetados”, afirmou. 

Em junho, o relator João Paulo Resende havia pedido a prorrogação do 
processo para ter mais tempo para analisar remédios propostos pelas 
requerentes. Desde então, Cade e as partes vinham negociando um acordo, o 
que não foi alcançado. 

Em fevereiro deste ano, a superintendência geral do Cade deu um duro 
parecer sobre a operação em que concluiu que poderia resultar em elevação 
de preços dos combustíveis na distribuição e na revenda, decorrente de um 
aumento do poder de mercado da Ipiranga. Com isso, enviou a análise do caso 
para o plenário do Cade, que é a quem cabe a palavra final. 

Em seu parecer, a superintendência analisou que apenas quatro marcas 
são capazes de competir nacionalmente, entre elas a Ipiranga e a Ale, além de 
Petrobras e Raízen. “Desse modo, a operação resultaria na redução do número 
de marcas nacionais de quatro para três em um ambiente de mercado já 
concentrado”, afirma. 

O parecer ressaltou que existem diversas distribuidoras locais e 
regionais que se limitam a disputar a franja do mercado ou os fluxos locais. 
“Somente distribuidoras de alcance nacional, que atuam com grande escala e 
amplo acesso à infraestrutura, conseguem acessar um nível de competição 
inter-regional e estabelecer fortes bandeiras de revenda”, afirmou. 

No voto, no entanto, o relator fez a análise considerando os mercados 
estaduais, como defendiam as empresas. Ainda assim entendeu pela 
reprovação do negócio. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/cade-reprova-compra-da-alesat-pela-ipiranga-
por-unanimidade/ 
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11. Empreendedorismo 

Confiança do pequeno empresário sobe, mas 60% avaliam último 
semestre como 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
O dado faz parte do indicador que mede a confiança do empresariado de 
comércio e serviços 
 

Cerca de seis em cada 10 micro e pequenos empresários (59%) 
acreditam que a economia piorou nos últimos seis meses, aponta pesquisa do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). O dado faz parte do indicador que mede a 
confiança do empresariado de comércio e serviços. Ele é composto por 
percepções relacionadas ao último semestre – Indicador de Condições Gerais 
– e também de projeções dos próximos seis meses – Indicador de 
Expectativas. 

Na composição geral, que considera os dois indicadores, houve melhora 
no índice. O Indicador de Confiança da Micro e Pequena Empresa chegou a 49 
pontos, um acréscimo de 2,1 pontos percentuais na comparação com junho. 
Apesar da alta, no entanto, a pontuação segue em patamar de desconfiança 
com os negócios. O indicador varia de zero a 100, sendo que acima de 50 
pontos reflete confiança. Em relação a julho do ano passado, a alta é de 4,3 
pontos percentuais. 

Na avaliação do presidente da CNDL, Honório Pinheiro, a oscilação 
positiva mostra que a “tímida melhora do cenário econômico, com a queda da 
inflação e das taxas de juros, pode em alguma medida criar boas expectativas 
no empresariado”. Ele acrescenta, como mecanismos que contribuem para 
“injetar ânimo” nas empresas, a liberação dos recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e a recuperação do crédito no primeiro semestre. 
“Impediram, por ora, que as incertezas políticas tivessem impacto maior na 
confiança", avaliou Pinheiro. 

Composição 
O Indicador de Condições Gerais subiu de 32,2 pontos em junho para 

37,3 pontos em julho deste ano. No mesmo mês do ano passado, o índice 
estava em 25,5 pontos. Segundo o SPC Brasil e a CNDL, a pontuação 
“permanece abaixo do nível neutro de 50 pontos, significa que para a maioria 
dos micro e pequenos empresários a situação econômica do país e de suas 
empresas vem piorando com o passar do tempo, embora em ritmo menos 
acelerado como no auge da crise”. 

De acordo com as entidades responsáveis pela sondagem, a queda nas 
vendas é o sintoma mais perceptível para os que relatam piora nos negócios, 
tendo sido citada por 70% dos empresários. O aumento dos preços aparece 
em segundo lugar (14%) , “mesmo com a inflação bem controlada”, destacam 
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os pesquisadores. O aumento da inadimplência como causa dos problemas é 
citado por 5% dos micro e pequenos empresários consultados. 

O Indicador de Expectativas, por sua vez, apresentou recuo de 0,2 ponto 
percentual, passando de 58 em junho para 57,8 pontos em julho. No mesmo 
mês do ano passado, o índice maraca 59,1 pontos. “Desde o início da série, a 
avaliação acerca do passado tem ficado abaixo das expectativas para o futuro. 
Porém, com os resultados do último mês, a diferença entre os dois 
componentes do Indicador de Confiança reduziu-se ao seu menor valor”, diz 
nota de divulgação da pesquisa. 

O levantamento mostra que 37% dos micro e pequenos empresários 
estão confiantes no futuro da economia. Os pessimistas somam 26%. Quando 
essa análise considera apenas a realidade da própria empresa do entrevistado, 
o índice chega a 55%. Os que manifestaram uma expectativa pessimista ao 
futuro dos seus negócios totaliza 15%. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/02/internas
_economia,614690/confianca-do-pequeno-empresario-sobe-mas-60-avaliam-
ultimo-semestre.shtml 

 
Voltar ao índice 
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12. Curtas 

Caminhoneiros voltam a protestar contra aumento nos combustíveis  

 
03 de Agosto de 2017 

Fonte: Jornal do Comércio 
 

No segundo dia de protestos nacionais dos caminhoneiros contra o 
aumento de PIS/Confins sobre os combustíveis, a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou bloqueios e manifestações em diferentes estradas gaúchas. O 
caso mais grave ocorreu em Carazinho, onde um caminhoneiro teve o veículo 
apedrejado. O motorista sofreu ferimentos na cabeça, atingido por pedras, 
após discutir com os manifestantes para tentar seguir viagem.  

Em Frederico Westphalen (BR-386, km 36) e Camaquã (BR-116, km 
397), os protestos resultaram em engarrafamentos ao longo do dia, dissipados, 
em parte, no início da noite, quando a chuva atingiu algumas regiões. A PRF 
registrou, ao todo, ações em 11 rodovias federais no Estado até o final da 
tarde.  

Até as 17h30min havia protestos em Uruguaiana (BR-290, km 720), São 
Luiz Gonzaga (BR-285, km 569), Pelotas (BR-392, km 66), Cruz Alta (BR-158, 
km 193), São Sepé (BR-392, km 297), Santa Maria (BR-392, km 350), Ijuí (BR-
285, km 461), Palmeira das Missões (BR-468, km 0) e Cristal (BR-116, km 
427). 

Capacidade instalada de eletricidade cresce em junho 

 
02 de Agosto de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Dados mostram que energia com origem nas usinas hidrelétricas representa a 
maior parte da reserva 
 

Em junho, a capacidade instalada de geração de energia elétrica 
cresceu de 7.865 megawatts, na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, para 152.980 megawatts. Os dados foram divulgados nesta quarta-
feira (2), pelo Ministério de Minas e Energia. 

De acordo com a pasta, 5.118 megawatts são de fonte hidráulica, 1.679 
megawatts de fonte eólica, 946 megawatts de fonte térmica e 122 megawatts 
de fonte solar. 

Com isso, as usinas hidrelétricas, maior fonte de geração do País, 
representam 72,3% da capacidade instalada de geração de energia. 
 

Voltar ao índice  
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13. 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 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


