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1. Crédito e Financiamento 

Poupança tem melhor resultado para julho em três anos, diz Banco Central 

 
04 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

A poupança voltou a atrair recursos mesmo com a queda de juros 
 

Pelo terceiro mês seguido, os brasileiros depositaram mais do que sacaram na 
poupança. Em julho, a captação líquida (depósitos menos retiradas) somou R$ 2,3 
bilhões, informou hoje (4) o Banco Central. O valor é menor que a captação líquida 
registrada em junho (R$ 6,1 bilhões), mas foi o melhor resultado para meses de julho 
desde 2014, quando os depósitos tinham superado as retiradas em R$ 4 bilhões. 

Apesar do desempenho positivo nos três últimos meses, as retiradas 
continuam maiores que os depósitos em 2017. Nos sete primeiros meses do ano, a 
caderneta de poupança registrou saques líquidos de R$ 9,96 bilhões. Mesmo assim, 
esse foi o melhor resultado para o período de janeiro a julho desde 2014, quando a 
aplicação tinha registrado captações líquidas de R$ 13,6 bilhões. 

Até 2014, os brasileiros depositavam mais do que retiravam da poupança. 
Naquele ano, as captações líquidas chegaram a R$ 24 bilhões. Com o início da 
recessão econômica, em 2015, os investidores passaram a retirar dinheiro da 
caderneta para cobrirem dívidas, num cenário de queda da renda e de aumento de 
desemprego. Em 2015, R$ 53,5 bilhões foram sacados da poupança, a maior retirada 
líquida da história. Em 2016, os saques superaram os depósitos em R$ 40,7 bilhões. 

A poupança voltou a atrair recursos mesmo com a queda de juros. Isso porque 
o investimento voltou a garantir rendimentos acima da inflação, que está em queda. 
Nos 12 meses terminados em julho, a poupança rendeu 7,11%. O Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA)-15, que funciona como uma prévia da inflação oficial, 
acumula 2,78% no mesmo período, no menor nível para o período desde 1999. Na 
segunda-feira (6), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o 
IPCA cheio de julho.dos da poupança, a maior retirada líquida da história. Em 2016, os 
saques superaram os depósitos em R$ 40,7 bilhões. A poupança voltou a atrair 
recursos mesmo com a queda de juros. Isso porque o investimento voltou a garantir 
rendimentos acima da inflação, que está em queda. Nos 12 meses terminados em 
julho, a poupança rendeu 7,11%. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)-15, 
que funciona como uma prévia da inflação oficial, acumula 2,78% no mesmo período, 
no menor nível para o período desde 1999. Na segunda-feira (6), o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o IPCA cheio de julho. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/04/internas
_economia,615268/poupanca-tem-melhor-resultado-para-julho-em-tres-anos-
zdiz-banco-centr.shtml 
 
 
 
 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/04/internas_economia,615268/poupanca-tem-melhor-resultado-para-julho-em-tres-anos-zdiz-banco-centr.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/04/internas_economia,615268/poupanca-tem-melhor-resultado-para-julho-em-tres-anos-zdiz-banco-centr.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/04/internas_economia,615268/poupanca-tem-melhor-resultado-para-julho-em-tres-anos-zdiz-banco-centr.shtml
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Cooperativa é opção de crédito mais barato para os associados 

 
06 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Organizações formadas por grupos de pessoas com interesses comuns 
oferecem crédito, produtos e serviços mais em conta aos associados. Além de 
promover integração econômica, o modelo incentiva o desenvolvimento social 
das comunidades 
 

Acostumados a reclamar dos juros cobradas pelas instituições 
financeiras tradicionais, os brasileiros não procuram alternativas de crédito 
mais barato. Mas elas existem. Responsáveis por 2,18% do Sistema Financeiro 
Nacional, as cooperativas, por exemplo, oferecem taxas mais atrativas aos 
associados. No rotativo do cartão de crédito é possível encontrar bancos 
cooperativos que cobram 2,41% ao mês, enquanto a taxa mais baixas em 
bancos comerciais é de 11,72%, e a mais alta, de 19,18%. 

Baseado no pensamento de união por um ideal em comum, o 
cooperativismo está em expansão em todo o mundo. Além  de promover 
inclusão financeira, o modelo incentiva o desenvolvimento econômico e social 
da região no qual está instalado. No Brasil, os números ainda são tímidos se 
comparados a outros países, mas não deixam de ser significativos. Há 6,6 mil 
cooperativas espalhadas por todo o território nacional, que empregam 376 mil 
pessoas. 

Presente em mais de 100 países, o cooperativismo envolve, direta e 
indiretamente, mais de um bilhão de pessoas e é responsável por mais de 250 
milhões de empregos. “O cooperativismo foca em grupos de pessoas que têm 
um ideal em comum. Então, elas se organizam para se inserir no mercado ou 
para comprar algo com alguma vantagem”, explica a gerente Técnica e 
Econômica da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Clara Pedroso 
Maffia. 

Associar-se a uma cooperativa é como ser sócio de empresa. Os 
membros têm direito a voto nas assembleias e desfrutam dos serviços 
oferecidos, seja para comprar a casa própria, obter empréstimos ou ter crédito 
para a produção agropecuária. “As pessoas percebem que é mais fácil 
alcançar o objetivo juntos do que individualmente”, ressalta Clara. 

Não existem limite de associados. Cada cooperativa segue um estatuto 
e define os próprios critérios, baseados na legislação. Antes de se associar, é 
necessário que o interessado confira se a instituição está registrada no sistema 
da Organização de Cooperativas do estado e saiba como funciona o modelo. 
“É preciso conhecer deveres, direitos, legislação e responsabilidades 
específicas do ramo a que está se associando. Ser membro de uma 
cooperativa é como ser sócio de uma empresa, tem que entender o negócio”, 
aponta Remy Gorga Neto, superintendente do Sistema OCDF-Sescoop/DF 

De acordo com Clara Maffia, da OCB, as cooperativas têm impactos 
locais e sociais muito fortes, pois desenvolvem diversos setores, a 
infraestrutura e a educação de uma região. Existem municípios brasileiros nos 
quais a economia gira em torno de cooperativas, como São Roque de Minas 
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(MG). A cidade, que hoje atrai turistas pela produção de queijos especiais e 
pela beleza das cachoeiras, viveu anos difíceis quando o único banco da 
região, a MinasCaixa, foi liquidada pelo Banco Central no início dos anos 1990. 

Com pouco mais de 6 mil habitantes, a população viu a cidade se 
desfazer. Não havia oportunidades de emprego e educação, os filhos dos 
grandes pecuaristas se mudavam para a capital para estudar e nunca mais 
voltavam. Na época, a economia do município, baseada na produção leiteira, 
na renda dos aposentados e dos fundos da prefeitura, não conseguia 
movimentar recursos financeiros e os grandes bancos se recusaram a instalar 
uma agência por lá. 

Foi no cooperativismo de crédito que a economia da terra da nascente 
do Rio São Francisco renasceu. Hoje, o banco Sicoob Saromcredi tem dez 
unidades espalhadas pela região. “Os bancos alegavam que não éramos uma 
praça rentável, só tínhamos pobreza. Em dois anos, com a cooperativa, 
recuperamos tudo o que havíamos perdido”, lembra o presidente do Conselho 
de Administração do Sicoob Saromcredi,  João Carlos Leite. 

Com a ajuda da cooperativa, os produtores de leite melhoraram a 
qualidade do queijo, marca da cidade, e instalaram escolas que difundem as 
ideias do cooperativismo. “Somos autossuficientes na produção de milho, e os 
300 mil pés de café que tínhamos em 1991 se multiplicaram para 28 milhões. O 
país sofre com mais de 13 milhões de desempregados, mas, em São Roque 
falta mão de obra”, comemora Leite. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/08/06/interna_cid
adesdf,615457/quais-as-vantagens-de-se-associar-a-uma-cooperativa.shtml 
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Entenda o novo Refis, que permite regularização de débitos federais 

 
 07 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Com a publicação da Medida Provisória 783 abriu-se aos devedores do 
Fisco Federal, através do denominado Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT), também conhecido como Novo Refis (Programa de 
Recuperação Fiscal), que tem adesão aberta até dia 31 de agosto de 2017. 

Importante oportunidade para regularização dos débitos empresariais 
(tributários e não tributários) junto à Receita Federal do Brasil (RFB) e à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) vencidos até 30 de abril de 
2017. 

O novo parcelamento não se trata de mera dilação do prazo para 
pagamento ou mesmo da possibilidade de utilização de créditos fiscais ou de 
prejuízo fiscal de Imposto de Renda para Pessoas Jurídicas (IRPJ) e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para quitação das dívidas 
fiscais, sendo mesmo um conjunto de alternativas com variadas fórmulas, o 
que aumenta o leque de aplicação para as empresas que se encontram na 
situação de devedoras. 

No que se refere aos valores não inscritos em dívida ativa, uma variável 
determinante é o pagamento “à vista” (na verdade, em cinco parcelas, de 
agosto a dezembro de 2017) de 20% da dívida consolidada, o que abre para os 
devedores as seguintes alternativas: 

a) Pagamento do saldo remanescente com prejuízos fiscais do IRPJ e 
da CSLL e de eventual saldo remanescente em até 60 parcelas adicionais, 
vencíveis a partir de janeiro de 2018; 

b) Pagamento do saldo remanescente em parcela única, com importante 
redução do passivo (90% dos juros de mora e 50% das multas de mora, de 
ofício ou isoladas); 

c) Pagamento do saldo em até 145 parcelas mensais, devidas a partir de 
janeiro de 2018, com redução de 80% dos juros de mora e 40% das multas de 
mora, de ofício ou isoladas; 

d) Pagamento do saldo em até 175 parcelas mensais, devidas a partir de 
janeiro de 2018, com redução de 50% dos juros de mora e 25% das multas de 
mora, de ofício ou isoladas, sendo que as parcelas, neste caso, serão 
determinadas com base em 1% sobre o faturamento do mês anterior ao do 
pagamento (não podendo ser inferior, entretanto, a cento e setenta e cinco 
avos do total da dívida consolidada). 

Em relação às modalidades de parcelamento vinculadas descritas nas 
letras “b”, “c” e “d” acima, observe-se que, se o valor da dívida consolidada for 
igual ou inferior a R$ 15 milhões, haverá uma redução do percentual de 
pagamento “à vista” para 7,5%, abrindo também a possibilidade de utilização 
de créditos fiscais e de prejuízo fiscal para quitar a dívida “após a aplicação das 
reduções de multas e juros”, quitando apenas o remanescente pelo número de 
parcelas previstas em cada modalidade. 

Por outro lado, nos casos em que não se opte por pelo pagamento inicial 
“dos 20%”, tem os devedores, à sua disposição, o parcelamento da dívida em 
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até 120 parcelas, sendo as mesmas gradualmente crescentes, isto é da 1ª à 
12ª prestação, 0,4% da dívida; da 13ª à 24ª prestação, 0,5% da dívida; da 25ª à 
36ª prestação, 0,6% da dívida; e da 37ª prestação em diante, o percentual 
correspondente ao saldo remanescente, em até 84 prestações mensais e 
sucessivas. 

Já em relação aos valores inscritos em dívida ativa, os modelos de 
parcelamento se replicam (inclusive quanto às benesses e reduções no caso 
de antecipação do pagamento de pelo menos 20%), com a exceção de que 
não é possível a utilização de qualquer crédito tributário ou prejuízo fiscal – 
para aqueles com dívidas igual ou inferior a R$15 milhões, haverá também 
redução para 7,5% do valor a ser recolhido “à vista”, sendo facultado a estes 
devedores a utilização da dação em pagamentos de bens imóveis. 

Nem tudo é positivo no âmbito do PERT. Com efeito, e ao contrário dos 
últimos programas de parcelamento de dívidas federais trazidos pela 
legislação, o programa não é tão benéfico no que se refere à redução dos 
encargos legais (inclusos honorários advocatícios), reduzindo-os apenas em 
25%. 

Ademais, não há previsão de inclusão de débitos objeto de retenção na 
fonte no PERT e também há na Medida Provisória restrição de que os débitos 
inseridos possam ser objeto de reparcelamento, ressalvado, entretanto, o que é 
tratado no art. 14-A da Lei nº 10.522/2002 (Parcelamento Simplificado com 
pagamento de “pedágio”). 

Portanto, a adesão ao PERT, que ainda carece de regulamentação 
administrativa, traz boas possibilidades para os devedores do fisco federal, 
mas merece adequada ponderação por parte desses contribuintes, e isso não 
só pelos pontos “negativos” citados acima, como também pela necessária 
ponderação da melhor alternativa no caso de opção, o que envolve variáveis 
que vão desde a existência de prejuízos fiscais à efetiva disponibilidade de 
fluxo de caixa. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/governo-aprova-novo-refis/ 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Com volta de imposto, LCI e LCA podem acabar 

 
06 de Agosto de 2017 

Fonte: Isto É 
 

A ideia do governo de acabar com a isenção de Imposto de Renda para 
investimentos de pessoas físicas em letras de crédito rural e imobiliário (LCA e 
LCI) está gerando uma série de questionamentos no mercado. A medida, que 
está sendo cogitada para elevar a arrecadação do governo em 2018, tem 
potencial para mexer com um mercado de cerca de R$ 360 bilhões hoje e pode 
extinguir os dois instrumentos, criados para fomentar o crédito nesses setores. 

LCA e LCI são papéis de renda fixa que têm a vantagem para o 
poupador da isenção IR, no caso das pessoas físicas. As empresas já pagam 
25% de IR nas aplicações. 

Não há informações, por enquanto, sobre como isso seria feito, mas já 
existem diversos questionamentos: o fim da isenção recairia sobre o estoque 
atual? Como seria financiado o setor imobiliário, por exemplo, com o estoque 
da poupança em rota decrescente? 

No cenário em que o estoque seja afetado, a reação seria de saques 
para amenizar as perdas, uma vez que o IR incide sobre o rendimento, previu 
um especialista. Por consequência, afirma, haveria chance de um 
descasamento entre ativos e passivos dos bancos, que já emprestaram esses 
recursos. 

Uma coisa é certa, na opinião de vários profissionais: as LCAs e as LCIs 
tendem a desaparecer, pois perderão eficiência aos bancos, uma vez que os 
recursos captados com a emissão desses papéis são direcionados, por lei, 
para o agronegócio e para o segmento imobiliário. “Sem a isenção, esses 
papéis passam a ser iguais aos Certificados de Depósito Bancário (CDBs), que 
têm a vantagem de terem uso livre”, comentou outro profissional que também 
não quis se identificar. 

A extinção dos dois instrumentos tende, por outro lado, a fomentar os 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Imobiliários (CRIs), e até 
as debêntures de infraestrutura. 

O problema é que, embora ofereçam benefício fiscal, não são tão 
palatáveis quanto as LCIs e LCAs ao investidor, por terem uma estrutura mais 
complexa e oferecerem mais risco do que os instrumentos bancários, que são 
considerados os de menor risco depois dos títulos do governo. Também para 
as empresas, o interesse pode ser limitado pelo custo ou tempo envolvido na 
estruturação dos CRAs e Cris. 

Para o investidor, o fim da isenção nas LCAs e LCIs pode passar 
despercebido, avaliam os profissionais. Ambos já vinham caindo na 
composição das carteiras, a favor dos CDBs, uma vez que a oferta desses 
papéis diminuiu, acompanhando a retração da atividade econômica e da oferta 
de crédito pelos bancos. 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

O governo tem até setembro para editar a volta do tributo se quiser que 
tenha efeito a partir de janeiro. 

Oferta caiu 
A captação de recursos dos bancos por meio de LCIs e LCAs foi 

intensificada desde 2013, com a introdução da isenção do imposto, o que fez 
os estoques subirem de R$ 70 bilhões para LCI e R$ 72 bilhões para LCA, em 
maio daquele ano, para R$ 200 bilhões e R$ 197 bilhões, respectivamente, em 
fevereiro de 2016. 

De lá para cá, a oferta desses papéis caiu, diante da crise e de 
mudanças regulatórias nas LCAs, prevendo o direcionamento do funding 
somente para o agronegócio. Em junho deste ano, o estoque de LCAs somava 
R$ 160 bilhões e de LCIs, R$ 199 bilhões. O estoque de CDBs estava em R$ 
605 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/com-volta-de-imposto-lci-e-lca-podem-acabar/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istoedinheiro.com.br/com-volta-de-imposto-lci-e-lca-podem-acabar/
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Tribunal suspende liminar que proibia aumento de impostos em 
combustíveis 

 
04 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
O objetivo do governo é arrecadar R$ 10,4 bilhões neste ano como forma de 
evitar que o deficit público supere o teto previsto de R$ 139 bilhões 
 

Os consumidores vão continuar sentindo no bolso o preço da gasolina. 
O vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2º região, desembargador 
federal Guilherme Couto de Castro, no exercício da Presidência, derrubou a 
liminar da Justiça Federal em Macaé que anulava, imediatamente, os efeitos do 
decreto de aumento da alíquota do PIS e da Cofins, que incidem na venda de 
combustíveis. 

O pedido de suspensão de liminar foi apresentado pela União, por meio 
de recurso elaborado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no início 
da tarde. Em sua decisão, o desembargador entendeu que a decisão do juízo 
de primeiro grau “permite multiplicar, em lesão à ordem administrativa, ações 
populares distribuídas em outros recantos do país, já noticiadas e já suspensas 
por outros Tribunais Regionais, contra a regra legal pertinente (artigo 5º e 
parágrafos da Lei 4.717)”. 

A decisão liminar do juiz Ubiratan Cruz Rodrigues foi baseada em uma 
ação popular movida pelo professor e advogado Décio Machado Borba Netto, 
de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, que questionou o aumento dos 
impostos ter sido instituído por meio de um decreto e não por um projeto de lei 
aprovado no Congresso Nacional, sem respeitar o prazo de 90 dias para entrar 
em vigor, como prevê a Constituição Brasileira. 

Ainda em sua decisão, o vice-presidente do TRF2 lembrou que a medida 
da primeira instância poderia causar prejuízo à ordem pública, “tendo em vista 
o evidente impacto na arrecadação e no equilíbrio nas contas públicas”. O 
objetivo inicial do governo era arrecadar R$ 10,4 bilhões neste ano como forma 
de evitar que o deficit público supere o teto previsto de R$ 139 bilhões. Mas a 
elevação dos tributos não será suficiente para evitar a mudança da meta fiscal.  

A liminar da Justiça Federal no Rio foi a terceira tentativa de bloquear os 
efeitos do decreto assinado pelo Presidente da República, Michel Temer, que 
elevou as alíquotas do PIS e da Cofins em R$ 0,41 na gasolina e R$ 0,22 no 
diesel. As decisões da Justiça Federal em Brasília e a Justiça da Paraíba 
também foram derrubadas após recursos da AGU. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/04/internas
_economia,615313/tribunal-suspende-liminar-que-proibia-aumento-de-
impostos-em-combustiv.shtml 
 
 
 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/04/internas_economia,615313/tribunal-suspende-liminar-que-proibia-aumento-de-impostos-em-combustiv.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/04/internas_economia,615313/tribunal-suspende-liminar-que-proibia-aumento-de-impostos-em-combustiv.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/04/internas_economia,615313/tribunal-suspende-liminar-que-proibia-aumento-de-impostos-em-combustiv.shtml
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Com queda dos juros, taxas corroem rentabilidade dos planos de 
previdência 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: EM 
 

A queda da Selic, a taxa básica de juros, já começou a espremer a 
rentabilidade de aplicações financeiras, incluindo a dos fundos de previdência. 
O momento, porém, pode favorecer o investidor na busca por aplicações com 
tarifas mais atrativas. 

Os planos ou fundos de previdência privada são aplicações financeiras 
oferecidas por bancos e seguradoras para poupar dinheiro para a 
aposentadoria. São eles o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), Vida 
Gerador de Benefício Livre (VGBL), Fundo de Aposentadoria Programada 
Individual (Fapi) e fundos de pensão - estes ofertados por empresas a seus 
funcionários. Cada modalidade tem benefícios distintos, como abatimento no 
Imposto de Renda (IR) ou facilidade maior para planejar a transmissão de 
recursos a herdeiros. 

No primeiro semestre, um em cada quatro fundos de previdência que 
aplicam em renda fixa tiveram um rendimento abaixo do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), taxa que baliza investimentos conservadores. 

O levantamento foi feito pelo Estado com base nos dados da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), 
consolidados até o dia 9 de junho. Considerando o CDI acumulado no ano até 
a mesma data - que foi de 5,04% -, a rentabilidade de 125 entre 491 fundos 
desse tipo ficou abaixo da marca. Entre os multimercados, que têm mais 
liberdade para aplicar recursos inclusive no exterior, o desempenho desde o 
início do ano foi ligeiramente melhor: de 551 fundos analisados, 104 não 
bateram o CDI - cerca de 19%. 

No universo dos fundos, a taxa de administração é paga sobre o total de 
recursos aplicados e acaba corroendo parte dos rendimentos da aplicação. 
"Conforme a rentabilidade cai, essa taxa vai ficando mais pesada", explica 
Mauro Calil, consultor de investimentos do banco Ourinvest. 

Comparação 
No levantamento feito pela reportagem, por exemplo, há fundos de 

previdência de renda fixa que cobram taxa acima de 2% e que renderam 
abaixo de 3% no período (o resultado já traz a tarifa descontada). No caso dos 
multimercados, essa taxa é geralmente mais alta por conta da promessa de um 
resultado melhor. Mesmo assim, há fundos nessa categoria em que os mesmos 
3% de rendimento foram entregues a taxas de administração entre 3% e 5%. 

Além da taxa de administração, alguns fundos também possuem taxas 
de carregamento, cobradas a cada aporte feito. Esse é outro custo que deve 
ser levado em conta nas aplicações. 

A possibilidade de portar recursos entre fundos de um mesmo banco ou 
seguradora, ou ainda de migrar para outras instituições, facilita a busca por 
tarifas mais favoráveis. 

É preciso, porém, avaliar condições além da rentabilidade e dos custos. 
"No caso de planos muito antigos, migrar pode não valer a pena por conta das 
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características desses produtos. Eles podem oferecer, por exemplo, um retorno 
maior do que planos mais novos. A conversão em renda vitalícia também pode 
ter um critério mais favorável", explica José Faria Junior, planejador financeiro 
certificado pela Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar). 

É necessário ainda atentar ao tipo de aplicação e ao regime de 
tributação do plano. "Não é possível sair de um regime regressivo para um 
progressivo, ou vice-versa. Também não é possível trocar um PGBL por um 
VGBL", diz Calil (entenda acima). 

Idade 
Para quem pensa em sair dos planos de previdência, Faria Junior diz 

que a idade do investidor é uma questão central. "Quem é jovem geralmente 
está disposto a arriscar mais em troca de uma rentabilidade maior. Daí é 
possível pensar em outros investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda 
variável", diz. O planejador recomenda mesclar inclusive aplicações em 
diferentes tipos de previdência privada para usufruir de seus diferentes 
benefícios. 

Porém, quem já tem algum patrimônio acumulado deve colocar na ponta 
do lápis os custos, tanto de sacar quanto de manter o dinheiro aplicado. "Não 
vale a pena resgatar tudo pensando apenas na queda dos juros. Assim, como 
também não vale seguir pagando altas taxas de administração por um 
rendimento que não vem sendo atrativo em um período mais longo. Cada caso 
tem de ser analisado à parte", diz Faria Junior. As informações são do jornal. 

 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/07/internas_economia,889
845/com-queda-dos-juros-taxas-corroem-rentabilidade-dos-planos-de-
previde.shtml  
 

Voltar ao índice  

 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/07/internas_economia,889845/com-queda-dos-juros-taxas-corroem-rentabilidade-dos-planos-de-previde.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/07/internas_economia,889845/com-queda-dos-juros-taxas-corroem-rentabilidade-dos-planos-de-previde.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/07/internas_economia,889845/com-queda-dos-juros-taxas-corroem-rentabilidade-dos-planos-de-previde.shtml
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3. Comércio - Varejo 

4 preocupações do varejo físico na era do e-commerce 

 
04 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Segundo estimativa da Ebit, o e-commerce brasileiro deve crescer até 
15% e faturar perto de R$ 50 bilhões em 2017. Mesmo que em uma avaliação 
do varejo nacional as vendas pela internet estejam longe de representar 10% 
do total movimentado, é impossível negar que o comércio virtual mudou em 
definitivo a forma como se compra e vende mercadorias hoje em dia – e vai 
mudar ainda mais no futuro. 

Esta é a avaliação de Claudio Correra, sócio-fundador da MPP 
Marketing (www.mppmarketingintel.com), consultoria de inovação em negócios 
com 30 anos de experiência. “Nunca foi tão urgente analisar o comportamento 
do consumidor e investir para que ele tenha uma experiência agradável. Na 
maior parte dos casos, ele poderia comprar pela internet, então, se decidiu sair 
de casa, é obrigação da marca garantir que seja inesquecível”, diz o 
especialista, que enumera quatro preocupações-chave para o varejo físico se 
manter relevante na era do e-commerce: 

1 – Ler o consumidor 
É essencial trazer para o comércio tradicional a facilidade com que o 

mundo on-line conversa com a indústria e gera informações que permitem 
aprimorar produtos. “O e-commerce tem acesso direto aos dados de consumo 
dos clientes. A tendência é que as lojas físicas comecem a fazer isso também, 
com dispositivos que fazem o foot tracking e permitem entender e analisar o 
caminho que os consumidores fazem dentro de uma loja”, explica Correra, que 
completa: “Num futuro próximo, os PDVs farão sugestões de produtos para 
seus clientes de maneira semelhante à que a internet mostra anúncios 
segmentados. Para isso, também serão utilizadas etiquetas RFID, espelhos 
inteligentes, apps sincronizados, cadastro universal, entre outras estratégias”. 

2 – Experiência é mais que consumo 
Experiências relevantes são o futuro do varejo físico. Nesse contexto, 

lojas segmentadas se tornam hubs de encontro para consumidores de 
determinados nichos, pop-up storesoferecem coleções exclusivas e 
experimentação de produtos, e shoppings podem ser reconfigurados para 
acentuar ainda mais o seu atrativo como destino de lazer, com o comércio 
como complemento. 

3 – Integração entre canais 
Todos os canais de venda precisam estar conectados e 

complementarem um ao outro, com a possibilidade de trocas nas unidades 
físicas de compras feitas no e-commerce, por exemplo, ou a implementação de 
conceitos como “click and collect” e “pick-up in store”, que permitem recolher na 
loja uma mercadoria adquirida na internet. 

4 – Tecnologia é só um suporte 
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Varejistas bem-sucedidos usam a tecnologia para potencializar o 
elemento humano central do varejo, e não substituí-lo. Inovações devem ajudar 
os vendedores e gerentes no dia a dia, mas o essencial é ter apenas o 
suficiente para incentivar os clientes a olharem, tocarem, experimentarem e 
comprarem mais. “A tecnologia deve ser um facilitador e nunca uma distração 
da experiência da loja física”, explica o sócio da MPP. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/4-preocupacoes-do-varejo-fisico-
na-era-do-e-commerce 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Mesmo com crise, brasileiros trocam celular de crédito por conta 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: R7 
 
Linhas pós-pagas cresceram quase 10% em um ano 
 

O número de linhas de telefone móvel pós-pagas vem crescendo nos últimos 
anos, mesmo no auge da crise econômica, entre 2015 e 2016. 

É o que revela um levantamento feito pelo R7 com dados da Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) dos últimos oito anos. 

Os celulares pós-pagos, aqueles em que o cliente recebe uma conta mensal, 
cresceram 9,7% em junho, na comparação com o mesmo mês de 2016. 

Nos últimos dois anos, aumentou em 10,8 milhões o número de linhas pós-
pagas, de acordo com a Anatel. 

De outro lado, os telefones pré-pagos, em que o usuário tem que colocar 
crédito para ligar, reduzem participação no total de linhas ativas (veja gráfico abaixo). 

Os pré-pagos representavam 74,8% do total de linhas no País há dois anos. No 
entanto, atualmente esse patamar está em 66,1%. 

O número de linhas pré-pagas começou a cair em meados de 2015 — após 
ficar praticamente estável desde 2012 — e manteve essa trajetória até hoje. 

A quantidade de linhas pré hoje é praticamente a mesma que havia em outubro 
de 2010 (160,1 milhões). O pico foi de 213,4 milhões. 

O número de linhas no geral caiu. Somente no primeiro semestre, foram 1,3 
milhão a menos (-0,53%). E o pré-pago puxa essa queda. 

O diretor do Sinditelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de 
Serviços Móvel Celular e Pessoal), Sérgio Kern, explica uma das razões. 

"É um enxugamento da base em consequência dessa questão de você não ter 
o uso intensivo de vários chips. Outro ponto é que os aplicativos de mensagens 
ficaram tão populares e para dispor disso basta ter internet e uma operadora só. Ficou 
muito mais econômica a comunicação", diz. 

Kern ainda ressalta que a migração ocorre principalmente pela franquia de 
internet.  

“A gente entende que essa questão está muito associada ao perfil de consumo 
dos usuários. O pré-pago se caracterizava basicamente para receber mensagens e 
chamadas de voz. Atualmente, está tendo uma demanda enorme por dados. Os 
pacotes pós-pagos são muito mais atraentes. Então tem uma migração natural para 
uso de dados”. 

A TIM incentiva a migração por meio dos planos controle, uma espécie de 
mistura entre as duas modalidades e considerados pela empresa a “porta de entrada” 
para o pós-pago. 

"Acabamos de reformular os planos neste segmento [controle], fornecendo 
mais internet pelo mesmo valor e, pela primeira vez, ligações ilimitadas", diz a 
operadora em nota, destacando o fato de possuir pacotes com 3 GB de dados por R$ 
54,99 mensais. 

A Oi "aposta em planos com minutos de voz ilimitados", segundo o diretor de 
produtos, mobilidade e conteúdo, Roberto Guenzburger. "O cliente só precisa escolher 
a franquia da sua internet", diz. 

Regiões 
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O Sudeste é a região onde o percentual de linhas pré e pós mais se 
aproximam: 57% e 43%, respectivamente. 

Esse patamar é ligeiramente mais alto em São Paulo, maior mercado de 
telefonia do País. Houve um salto de 15,6% do pós-pago no último ano no Estado. 

A Vivo foi a primeira operadora paulista a superar o número de clientes pós-
pagos em relação aos pré. 

A empresa tinha em junho do ano passado praticamente o mesmo número de 
linhas nas duas modalidades: 10,6 milhões em cada. Neste ano, passou para 12,2 
milhões no pós e 9,6 milhões no pré. 

Nenhum porta-voz da Vivo estava disponível para comentar os números. No 
entanto, a empresa disse, por nota, que esse tipo de migração é “normal”. 

“Isso deve-se a dois motivos. O primeiro é a migração de clientes pré-pagos 
para planos controle, que dão aos usuários o controle de gastos proporcionado pelo 
pré-pago, aliado à comodidade do pós-pago, que dispensa a necessidade de fazer 
recargas. O segundo impulsionador dessa migração é a política de desconexão de 
clientes pré-pagos inativos, dentro dos critérios da Anatel”, disse a nota. 

A Claro caminha na mesma direção. Saltou de 6,5 milhões para 7,5 milhões de 
pós-pagos nos últimos 12 meses. Já os pré-pagos encolheram de 9,9 milhões para 8,6 
milhões no mesmo período. 

Outro Estado que se destaca é o Espírito Santo, onde os números mais se 
aproximam no País. São 1,86 milhão de linhas pós-pagas (48,9%) e 1,94 milhão de 
linhas pré-pagas (51,1%).  

O contraste surge justamente nas regiões onde a renda familiar é menor: Norte 
e Nordeste, onde oito em cada dez linhas são pré-pagas. 

Imposto dificulta crescimento 
Um empecilho para a expansão das linhas pós-pagas no País é o preço. Cerca 

de metade do valor dos planos (47%) é imposto. 
O cenário ficou ainda mais difícil para o consumidor após começar a valer, 

neste ano, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga as operadoras a 
recolherem ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas contas. O 
aumento chegou a 20%. 

"O tributo médio do nosso setor é em torno de 47% no Brasil. Você paga 
praticamente o dobro do custo do serviço só em tributo. A tendência neste momento é 
aumentar, infelizmente", diz Kern. 

Além do ICMS, outros cinco tributos incidem direta ou indiretamente sobre a 
conta de telefone: PIS/Pasep e Cofins, Fust, Funttel e Fistel. 
 
http://noticias.r7.com/economia/mesmo-com-crise-brasileiros-trocam-celular-de-
credito-por-conta-07082017 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços - Alimentação 

Sucesso no ramo da alimentação exige mais que só aptidão para cozinhar 

 
06 de Agosto de 2017 

Fonte: EM 
 

O prazer de degustar uma boa comida, a habilidade no comando do 
fogão e aquele caderno de receitas de cabeceira guardado por gerações de 
famílias têm sido infalíveis na sedução que o setor de alimentação exerce 
sobre os empreendedores novatos. Estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) indica que um quarto dos negócios 
abertos por conta própria no país são idealizados nesse ramo de alta 
diversidade. A má notícia é que nada disso nem sequer pode ser aventado 
como garantia de sucesso e nem mesmo ponto de partida suficiente. Nada 
substitui o valor de uma ideia bem conduzida, associada a um planejamento 
benfeito, afirma o economista Augusto Manso de Andrade, analista da Unidade 
de Atendimento a Empresários do Sebrae em Belo Horizonte. 

O pulo do gato, no dito popular, está no profissionalismo em todas as 
etapas da constituição e execução da empresa. Com larga experiência na 
consultoria a pequenos empreendimentos, Augusto Manso afirma que é 
preocupante a crença de que basta saber cozinhar, quando falta é controle das 
finanças do negócio. “O empreendedor é muito bom na cozinha, mas não na 
hora de fazer as contas. Ou ele terá de aprender os controles necessários para 
gerenciar o negócio ou terá de contratar alguém para cuidar dessa área”, 
afirma. 

O amadorismo é um dos principais motivos para 24% das empresas 
brasileiras fecharem as portas ainda no primeiro ano de vida, de acordo com 
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 
2013, entre as companhias que saíram do mercado, 99,3% mantinham até 
nove empregados. Para ajudar os candidatos a empreendedores, diversas 
entidades de empresas desenvolvem e oferecem cartilhas do tipo passo a 
passo e/ou programas de apoio. Eles começam na definição da ideia, ensinam 
todas as fases do planejamento, como escolher e preparar o ponto, o produto e 
o que levar em conta na condução do negócio. 

O Sebrae criou um software completo e gratuito que atende os 
interessados on-line no site www.sebraemg.com.br/atendimento. A simulação 
contempla toda a parte conceitual do empreendimento e a estrutura financeira, 
com indicação de resultados. O planejamento adequado do negócio próprio 
não pode deixar de incluir a verificação dos riscos e as tendências de 
comportamento do consumidor, segundo Augusto Manso. Outro alerta 
necessário é o de que todo o potencial observado na área de alimentação 
caminha junto do aumento da concorrência e a tentação de querer resolver 
esse dilema com o achatamento dos preços é um dos maiores erros. 

Experiência  
As lições já estão sendo analisadas com muito cuidado pela publicitária 

Laís Pimentel, de 31 anos, e a mãe, Ângela, artista plástica, que decidiram 
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investir num negócio próprio de produção e venda de comida caseira. 
“Buscamos nos profissionalizar para enfrentar o desafio, mas sabemos que 
parte dele vamos descobrir vivendo a experiência”, diz Laís. Elas sempre 
cozinharam e têm conhecimento também de técnicas de administração. A ideia 
é sair da fase de desenvolvimento do projeto para a execução no segundo 
semestre, com o cuidado de não pular etapas e nem desmerecer o valor da 
cautela na definição e condução do negócio. 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/voce-
empreendedor/2015/06/07/noticia-especial-voce-empreendedor,654065/sem-
morrer-pela-boca.shtml 
 

Voltar ao índice 
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http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/voce-empreendedor/2015/06/07/noticia-especial-voce-empreendedor,654065/sem-morrer-pela-boca.shtml
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Na busca pela economia, escolha de produtos pela marca fica para trás 

 
05 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Pagar mais barato já levou clientes a deixarem de lado produtos líderes de 
mercado. A busca põe em xeque também as marcas próprias dos 
supermercados. Nem sempre eles são a melhor alternativa para fazer o 
dinheiro render mais 
 

Para o consumidor que pretende economizar nas compras de casa, a 
aquisição de produtos das marcas mais conhecidas  já deixou de ser uma regra 
há bastante tempo. No entanto, nem as marcas próprias de supermercados, 
que constumavam ser mais baratas,  são necessariamente mais vantajosas. 

Com a crise econômica e o aperto na renda, o consumidor passou   a 
buscar os itens com preços mais em conta, independentemente da marca, e a 
regra, agora, é fazer economia até mesmo em artigos essenciais, como o arroz 
e o feijão. 

Segundo o levantamento feito semanalmente pelo Correio, o feijão da 
marca Carrefour, por exemplo, era o mais caro da categoria nos últimos dias. 
Enquanto era possível comprar o item por R$ 3,89, o produzido exclusivamente 
para a rede era encontrado por R$ 8,57. Desse modo, clientes que 
costumavam levar os produtos rotulados pelos próprios supermercados já não 
veem mais vantagem em comprá-los. 

Segundo o representante comercial Antônio da Silva Lustosa, 61 anos, a 
época em que os mercados davam descontos para seus produtos não existe 
mais. “Eu analiso muito os preços e acabo averiguando as marcas também. 
Muitos mercados tinham artigos bem mais em conta e valia muito a pena 
comprar nesses locais. Mas, hoje, isso acabou”, disse. De acordo com ele, o 
consumidor que tem o hábito de pesquisa percebe que outras marcas se 
encaixam melhor no bolso do brasileiro. “Eu não compro mais esses produtos 
porque não vale a pena. Deixar a marca de lado e levar o produto mais barato 
traz uma boa economia nas contas de casa”, afirmou. 

De acordo com especialistas, a troca de um produto mais conceituado 
por opções mais baratas é uma boa maneira de poupar dinheiro. “Nem sempre 
o mais barato significa qualidade inferior. Existem produtos semelhantes às de 
boas marcas que podem ser bem mais acessíveis ”, aconselhou o professor de 
finanças do Ibmec Marcos Melo. 

Durante a semana, produtos como tomate, feijão e banana ficaram mais 
em conta. Em alguns mercados, é possível encontrar esses itens por valores 
até 70% mais baratos que na semana anterior. O quilo do tomate, que variava 
entre R$ 2,89 e R$ 6,98, pode ser comprado hoje por até R$ 1,68. Já o feijão, 
que não era encontrado por menos de R$ 3,99, esta semana está com valores 
de até R$ 2,99, uma economia de 30% em alguns estabelecimentos. E a 
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banana, que não custava menos do que R$ 1,79, está até 35% mais barata em 
alguns locais, podendo ser comprada por R$ 1,68. 

Para muitos clientes, os preços ainda estão acima do esperado para o 
momento de recessão. “Eu venho todo dia para checar os preços dos produtos. 
Assim, consigo saber quais estão mais baratos. As promoções me ajudam 
muito nesse momento, e comprar itens que se mantêm com preços baixos está 
sendo meu método de economia”, contou a dona de casa Valéria da Silva, 36 
anos. 

Segundo Marcos Melo, vale a pena seguir algumas dicas na hora de ir 
ao supermercado. Ficar atento à proporção dos itens e fazer o cálculo para 
saber qual a quantidade mais vantajosa ajuda a poupar dinheiro. “É importante 
o cliente ver se vale a pena comprar o produto de 500 gramas ou o de um 
quilo. Às vezes, a diferença pode ser grande quando se faz a conta na ponta 
do lápis”, afirmou. 

Melo alerta, porém, que a compra de produtos em grandes quantidades 
pode ser uma escolha ruim para quem acha que levar mais significa pagar 
menos. “O estoque dos artigos não pode passar de dois meses, porque, com 
as taxas de juros elevadas, o dinheiro que a pessoa gasta comprando o 
produto para estoque pode render mais em um momento futuro” , observou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/05/internas
_economia,615355/na-busca-pela-economia-escolha-de-produtos-pela-marca-
fica-para-tras.shtml 
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7. Emprego 

Perspectiva de trabalho formal piora no comércio 

 
05 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O vendedor ambulante Wilson dos Reis, de 54 anos, sente falta da 
época em que tinha uma vida estável e confortável, atuando como inspetor de 
qualidade. O salário médio de R$ 8 mil mensais foi suficiente para investir na 
educação dos filhos, um rapaz que está prestes a concluir a faculdade de 
Educação Física e uma estudante de Direito. O conforto da família naufragou 
poucos anos depois, com a falência da empresa, atingida pela crise 
econômica. A última vez que conseguiu registro em carteira foi há dois meses, 
mas a experiência não durou mais que 20 dias. 

Hoje, ele leva duas horas para cortar a cidade até uma rua movimentada 
do centro do Rio, onde se esforça para garantir o sustento vendendo meias 
coloridas sortidas. "Está muito difícil viver sem carteira assinada. Perdi muito. 
Mas vamos ver se melhora com meus filhos se formando. O mais velho já 
trabalha numa academia, me ajuda um pouco. A mais nova agora conseguiu 
um estágio", afirmou Reis. 

O comércio fechou 83 mil postos de trabalho com carteira assinada no 
segundo trimestre deste ano. Ao mesmo tempo, 235 mil pessoas passaram a 
trabalhar por conta própria, segundo cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) feito a pedido do Estadão/Broadcast, com base nas 
informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua). Dados da Sondagem do Comércio, da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), mostram que não há perspectiva de recuperação na geração de vagas 
formais. 

"Esse trabalhador por conta própria com certeza é gente que perdeu o 
emprego e vai virar ambulante, vai vender salgadinho. O cara que faz a 
empanada e vai vender na praia aparece na pesquisa como trabalhador do 
comércio", explicou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do 
IBGE. 

Há poucos sinais de recuperação porque a perspectiva para o emprego 
futuro no comércio voltou a se deteriorar na sondagem da FGV. O saldo entre 
as empresas que previam contratar e demitir ficou negativo pelo segundo mês, 
saindo de -1,5% em junho para -1,7% em julho, conforme cálculo obtido pelo 
Estadão/Broadcast. O resultado significa que há mais empresas prevendo 
demissão do que prevendo novas contratações. 

O movimento coincide com a crise política desencadeada pelo delação 
de Joesley Batista, um dos sócios da JBS. Até então, o saldo para o emprego 
previsto vinha em trajetória de melhora desde dezembro de 2016. 

"A piora pelo segundo mês consecutivo tem capacidade para afetar um 
pouco a recuperação que estava ocorrendo, com as empresas mais cautelosas 
para contratar e os consumidores mais cautelosos para comprar", avaliou 
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Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto 
Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV). 

Segundo a Sondagem do Comércio de julho, há mais empresários no 
varejo ampliado - que inclui veículos e material de construção - prevendo 
manter como está o contingente de empregados, mas 12,7% esperavam 
diminuir, enquanto 11,1% estimavam fazer novas contratações. "O comércio só 
vai melhorar se tiver melhora no mercado de trabalho", disse o economista 
Fabio Bentes, da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

O comércio responde por quase um quinto dos postos de trabalho do 
País, o equivalente a 17,412 milhões de postos entre os 90,236 milhões de 
empregos existentes no fim de junho, de acordo com a Pnad Contínua. 

No primeiro semestre, o comércio extinguiu 125 mil postos formais, 
calculou Bentes, com base no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados do Ministério do Trabalho. Mas a CNC está otimista quanto à 
recuperação do setor até o fim do ano, o que pode render 140 mil novas vagas. 
 
http://www.dci.com.br/economia/perspectiva-de-trabalho-formal-piora-no-
comercio-id642773.html 
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http://www.dci.com.br/economia/perspectiva-de-trabalho-formal-piora-no-comercio-id642773.html
http://www.dci.com.br/economia/perspectiva-de-trabalho-formal-piora-no-comercio-id642773.html
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8. Empreendedorismo 

Mulheres superam homens na criação de novos negócios, mas enfrentam 
obstáculos 

 
06 de Agosto de 2017 

Fonte: Isto É 
 

As mulheres brasileiras estão à frente dos homens na criação de novos 
negócios. Mas, quando se trata de negócios já estabelecidos, elas mostram presença 
menor que a do sexo masculino. As informações estão na pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor 2016, coordenada no Brasil pelo Serviço Brasileiro de Apoio 
à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) e o Instituto Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade (IBPQ). 

Segundo o estudo, em 2016 a taxa de empreendedorismo entre os que têm um 
negócio com até três anos e meio de existência ficou em 15,4% entre as mulheres e 
em 12,6% entre os homens. A taxa de empreendedores estabelecidos, ou seja, que 
tocam um negócio há mais de três anos e meio, ficou em 19,6% entre os homens e 
14,3% entre as mulheres. 

A pesquisa revelou também que as mulheres empreendem por necessidade 
mais frequentemente do que os homens. No grupo feminino, 48% delas afirmaram ter 
buscado o empreendedorismo porque precisaram. No masculino, esse percentual cai 
para 37%. 

O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, afirma que em tempos de 
crise o empreendedorismo é uma alternativa para vários brasileiros que perderam o 
emprego ou buscam uma renda extra. No caso das mulheres, ele destaca que a 
solução pode ser mais viável que um emprego com horário rígido, já que muitas delas 
têm de fazer a chamada jornada dupla. 

“O dilema da mulher é entre a necessidade de trabalho e de cuidar da criança, 
da casa. O empreendedorismo tem se mostrado um grande caminho de conciliação. 
Quem quer fazer carreira em uma empresa tem que lidar com a disciplina dos 
horários, o que não facilita”, comenta. 

Ele lembra que um número grande de brasileiras é responsável, sozinho, pelo 
sustento da família e pela organização do lar. “Há a mulher como arrimo de família. 
Elas são a única fonte de renda e ainda têm que cuidar da atividade doméstica. Então, 
a atividade de empreendedora em casa facilita muito. A maioria caminhou para isso 
por necessidade. Essa pesquisa trata do mercado formal, mas você tem um monte de 
mulheres por conta própria na informalidade”, destaca. 

Mais suporte 
Marcelo Minutti, professor de empreendedorismo e inovação da Faculdade de 

Economia e Finanças Ibmec, vê como positiva a maior presença feminina nos 
negócios novos. Ele acredita que isso é resultado do empoderamento das mulheres e 
avalia que, com o tempo, crescerá também o número das que estão à frente de 
negócios estabelecidos há mais tempo. 

“A gente percebe, nos últimos anos, uma tendência forte para a mulher 
empreender. Inclusive, esses percentuais de crescimento atual resultam de uma 
defasagem muito grande [da presença delas nos negócios anteriormente]. Isso estava 
represado. Como esse empoderamento tem ganhado força apenas nos últimos anos, 
isso reflete, porque os negócios são mais novos também”, afirma. 

Minutti destaca, contudo, que ainda há dificuldades a enfrentar para garantir 
equidade no mundo dos negócios. “Por mais que seja uma notícia positiva o fato de as 
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mulheres ocuparem espaço maior, a gente tem algumas dificuldades. O preconceito 
dificulta muito as relações, ainda mais em ambientes majoritariamente masculinos. Por 
isso, só pedir para as mulheres se esforçarem não é suficiente. Precisa de política 
pública, que as empresas se adaptem à rotina das mulheres”. 

No estudo do Sebrae e do IBPQ, técnicos também enumeram obstáculos 
apontados por mulheres empreendedoras e recomendam maior suporte. “[As 
mulheres] conseguem criar novos negócios, porém enfrentam dificuldades para fazer 
seus empreendimentos prosperarem. Tal fenômeno pode estar associado às 
condições relatadas, como preconceito de gênero, menor credibilidade pelo fato de o 
mundo dos negócios ser mais tradicionalmente associado a homens, maior dificuldade 
de financiamento e dificuldade para conciliar demandas da família e do 
empreendimento. Essa situação aponta para a necessidade de maiores investimentos 
para dar suporte”, ressalta a pesquisa. 

Áreas de atuação 
Além de enfrentar mais obstáculos para manter o negócio funcionando, as 

mulheres que decidem empreender atuam em menos áreas que os homens. Segundo 
a pesquisa do Sebrae e do IBPQ, em 2016, enquanto 49% das empreendedoras 
iniciais concentravam-se em quatro atividades, 50% dos homens começando a 
empreender estavam em nove segmentos. 

Elas distribuíam-se nos setores de serviços domésticos (13,5 %) , cabeleireiros 
ou tratamento de beleza (12,6 %) , comércio varejista de vestuário e acessórios (12,3 
%) e catering e bufê (10,3%). 

Por sua vez, os homens estavam em todas as áreas ocupadas pelas mulheres, 
com exceção do serviço doméstico, e ainda na construção (14,8 %), restaurantes (7,7 
%), manutenção de veículos (7,4 %), comércio varejista de hortifrutigranjeiros (3,2 %), 
atividades de serviços pessoais (2,8 %) e comércio varejista de cosméticos, produtos 
de perfumaria e higiene pessoal (2,4 %) . 

Para Marcelo Minutti, as barreiras do mundo corporativo e a própria formação 
cultural podem explicar a concentração das mulheres empreendedoras em áreas 
associadas ao universo feminino. “Ela pode se concentrar no espaço onde há mais 
facilidade para ela. Há uma carga cultural também, referente a como o homem é 
criado e a como a mulher é criada. Tem que começar um trabalho de base, desde que 
as meninas estão lá na escola até chegar à idade de empreender”, defende. 

 
http://www.istoedinheiro.com.br/mulheres-superam-homens-na-criacao-de-
novos-negocios-mas-enfrentam-obstaculos/ 
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9. Curtas 

Demanda por crédito do Fies supera em mais de 3 vezes a oferta de vagas 
para 2º semestre 

 
04 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 
Segundo o órgão, 224.244 estudantes se cadastraram para obter 
financiamento estudantil do Fies no segundo semestre, ante 75 mil vagas 
ofertadas pelo governo federal para o período 
 

A demanda pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) superou em 
mais de três vezes o número de vagas ofertadas para o segundo semestre 
deste ano, informou nesta sexta-feira o Ministério da Educação (MEC). 

Segundo o órgão, 224.244 estudantes se cadastraram para obter 
financiamento estudantil do Fies no segundo semestre, ante 75 mil vagas 
ofertadas pelo governo federal para o período. 

No primeiro semestre, o MEC já havia ofertado 150 mil vagas. Conforme 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 121,9 mil 
contratos foram formalizados até agora em 2017. 

Desde sua criação em 1999, o Fies tem 2,3 milhões de contratos ativos, 
dos quais 336 mil em fase da amortização, informou o FNDE. 

 

Produção de veículos sobe 17,9% em julho ante julho de 2016, diz 
Anfavea 

 
04 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 

A produção de veículos no Brasil cresceu 17,9% em julho deste ano ante 
igual mês do ano passado, informou nesta sexta-feira, 4, a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 224,7 mil 
unidades produzidas no primeiro mês do segundo semestre, em conta que 
inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. 

Em relação a junho, a produção teve alta de 5,9%. Com os resultados, 
os sete primeiros meses do ano somam a fabricação de 1,488 milhão de 
unidades, expansão de 22,4% em relação a igual intervalo do ano passado. O 
crescimento tem sido impulsionado principalmente pelas exportações. 

Segmentos 
Por segmento, os automóveis e comerciais leves, juntos, somaram 215,2 

mil unidades produzidas em julho, aumento de 17,1% em relação a julho do 
ano passado e de 5,9% ante o volume do mês anterior. No acumulado do ano, 
o avanço é de 22,6%, para 1,432 milhão de unidades. 

Entre os pesados, foram 7,2 mil caminhões produzidos no mês passado, 
avanço de 41,5% ante igual mês de 2016 e de 6% sobre o volume de junho. O 
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segmento acumula crescimento de 19% nos sete primeiros meses do ano, para 
43,2 mil unidades. 

No caso dos ônibus, as montadoras produziram 2,3 mil unidades em 
julho de 2017, expansão de 40,7% sobre o resultado de igual mês do ano 
passado e de 2,9% em relação a junho. No ano, o segmento acumula aumento 
de 12,9%, para 12,2 mil unidades. 

Emprego 
Apesar da alta na produção, as demissões continuam nas montadoras. 

Só em julho, 276 vagas de emprego foram eliminadas. Considerando os 
últimos 12 meses, são 1.693 vagas a menos. Com isso, a indústria conta hoje 
com 125.172 funcionários, recuo de 1,3% em relação ao nível de julho do ano 
passado. 

 
Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
05/08/2017 até 08/08/2017 – HOUSE & GIFT FAIR 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – CHRISTMAS FAIR 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – HOUSE & GIFT FAIR 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO - SP 
 
05/08/2017 até 08/08/2017 – TÊXTIL HOUSE FAIR 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: SÃO PAULO – SP 
 
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 
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08/08/2017 até 10/08/2017 – TECNOCARNE 
Setor: Agronegócio 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
09/08/2017 até 10/08/2017 – EXPO PHARMA 
Setor: Saúde 
Local: Centro de Convenções Windsor Barra Hotel 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
09/08/2017 até 12/08/2017 – FICRO 
Setor: Multisetores 
Local: Expocenter - Centro de Exposições e Eventos - Enéas Negreiros 
Cidade: Mossoró - RN 
 
09/08/2017 até 10/08/2017 – BR NOIVAS 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Jaó Convention - Clube Jaó 
Cidade: Goiânia - GO 
 
10/08/2017 até 13/08/2017 – BARRABODE 
Setor: Agronegócio  
Local: Praça Pública 
Cidade: Barra de São Miguel - PB 
 
10/08/2017 até 13/08/2017 – FESTIVAL CULTURAL DA CACHAÇA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Beto Carrero World 
Cidade: Penha - SC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


