
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 145 

09 de Agosto de 2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 145 – Ano 11 – Brasília, 09 de Agosto de 2017 

 
Sumário 

1. CRÉDITO E FINANCIAMENTO .............................................................................. 3 

EM JULHO, 59,4 MILHÕES DE BRASILEIROS ESTAVAM INADIMPLENTES, AFIRMA SPC 3 

COM MELHORA DA ECONOMIA, RISCO-PAÍS É O MENOR DESDE 2014 ......................... 5 

2. TRIBUTOS ......................................................................................................... 6 

GOVERNO DIZ QUE NÃO ENCAMINHARÁ PROPOSTA DE ELEVAÇÃO DO IR AO 

CONGRESSO ................................................................................................................. 6 

PAÍS GASTOU R$ 723 BI COM SUBSÍDIOS AO SETOR PRIVADO EM 10 ANOS, DIZ 

SECRETÁRIO .................................................................................................................. 7 

3. SERVIÇOS - BANCOS ......................................................................................... 9 

BANCÁRIOS PROPÕEM A BANCOS TERMO DE COMPROMISSO CONTRA REFORMA 

TRABALHISTA................................................................................................................. 9 

4. SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO ................................................................... 10 

GOL TEM 1º LUCRO OPERACIONAL EM 2º TRIMESTRE DESDE 2010 ........................... 10 

GOVERNO VAI ESTUDAR A PRIVATIZAÇÃO DE MAIS 19 AEROPORTOS, DIZ MINISTRO 11 

5. BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR ......................................................................... 12 

IGP-DI REGISTRA QUINTA DEFLAÇÃO ........................................................................ 12 

6. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................. 14 

DEFLAÇÃO ACELERA NO E-COMMERCE PELO 5º MÊS CONSECUTIVO, APONTA ÍNDICE 

FIPE BUSCAPÉ ........................................................................................................... 14 

7. EMPREGO ....................................................................................................... 16 

LINHA DE CRÉDITO DA CAIXA DEVE GERAR 70 MIL EMPREGOS NA CONSTRUÇÃO ..... 16 

8. EMPREENDEDORISMO ...................................................................................... 17 

EMPREENDEDOR CRIA PLATAFORMA QUE CONECTA PADARIAS E CONSUMIDORES ... 17 

9. CURTAS .......................................................................................................... 18 

GOVERNO ANALISA ABERTURA DE CAPITAL DA INFRAERO, DIZ MINISTRO ................. 18 

FGV: IPC-S SOBE EM 5 DAS 7 CAPITAIS PESQUISADAS NA 1ª QUADRISSEMANA DE 

AGOSTO ....................................................................................................................... 18 

10. FEIRAS ............................................................................................................ 19 

 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

1. Crédito e Financiamento 

Em julho, 59,4 milhões de brasileiros estavam inadimplentes, afirma SPC 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Na comparação com o período equivalente de 2016, quando o número atingiu 
58,9 milhões, houve crescimento de 0,84% 
 

O volume de consumidores negativados no País fechou o mês de julho 
na casa dos 59,4 milhões de pessoas, aponta estimativa elaborada pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL), com base em dados de todos os participantes do 
setor de proteção ao crédito. Na comparação com o período equivalente de 
2016, quando o número atingiu 58,9 milhões, houve crescimento de 0,84%. 

Já os dados isolados da SPC Brasil e da CNDL indicam queda de 1,17% 
na quantidade de pessoas físicas inadimplentes em julho ante igual mês do 
ano passado. Na avaliação ante junho, houve queda de 0,66%, mostram os 
dados da SPC Brasil. 

Os quase 60 milhões de negativados representam 39,3% da população 
brasileira com idade entre 18 e 95 anos, o que, segundo a SPC Brasil e a 
CNDL, reflete as dificuldades impostas às famílias pelo desemprego elevado. 
Ainda assim, o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, lembra que o cenário 
mais restritivo ao crédito e o menor apetite de consumo por parte das famílias 
ajuda a balancear as dificuldades do desemprego, "limitando o crescimento da 
inadimplência". 

"Assumindo que a economia e o consumo irão se recuperar de forma 
lenta e gradual, a estimativa deve permanecer ainda oscilando em torno dos 59 
milhões de negativados ao longo dos próximos meses, sem mostrar um avanço 
expressivo", avalia Pinheiro. 

Conforme os dados da SPC Brasil e CNDL, a faixa etária mais devedora, 
com 50,11%, é de consumidores entre 30 e 39 anos de idade. O porcentual 
corresponde a 17,1 milhões de pessoas. Na sequência aparecem pessoas 
entre 40 e 49 anos (47,55%), e consumidores de 25 a 29 anos (46,10%). 

Regiões 
O Sudeste, maior mercado consumidor do Brasil, concentra a maior 

parte dos devedores negativados em termos absolutos, com 25,6 milhões de 
consumidores - o número corresponde a 39,06% da população adulta da 
região. Em seguida, aparece a região Nordeste, com 15,7 milhões; Sul, com 
7,8 milhões; Norte, com 5,3 milhões; e Centro-Oeste, com 4,9 milhões de 
inadimplentes. 

Dívidas por pessoa 
Em média, os devedores inadimplentes acumularam, em julho de 2017, 

pouco menos de duas dívidas por pessoa (1,976). O número é 5,53% menor do 
que as 2,067 dívidas por pessoa verificados no mesmo mês do ano passado. 
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As dívidas atrasadas com o comércio recuaram 7,4%, enquanto serviços 
de comunicação registraram queda de 6,35%. Pendências em atraso com 
fornecedores de água e luz tiveram retração de 4,2% e as dívidas bancárias 
caíram 3,15%. 

O setor bancário é o credor com mais dívidas em atraso no País, com 
48,87% do total. Outros setores com participação relevante são comércio 
(19,84%), o setor de comunicação (14,08%) e os segmentos de água e luz 
(7,89% das pendências). 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/09/internas
_economia,616309/em-julho-59-4-milhoes-de-brasileiros-estavam-
inadimplentes-afirma-sp.shtml 
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Com melhora da economia, risco-país é o menor desde 2014 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Processo de retomada do crescimento também resultou na queda no dólar e na 
alta da bolsa de valores 
 

Considerado uma espécie de seguro contra o risco de calote por parte 
de um País, o risco-país caiu ao menor nível desde dezembro de 2014 e 
chegou a 194,8 pontos. Medido pelo Credit Default Swap (CDS), o resultado do 
indicador reflete um maior otimismo dos investidores com a economia 
brasileira. 

“Com o andamento de um quadro menos conturbado, a manutenção da 
equipe econômica e as medidas econômicas que o mercado julga como 
positivos têm favorecido a melhora do preço dos ativos brasileiros”, afirmou o 
economista-chefe do banco Haitong, Jankiel Santos. 

Para ele, uma melhora geral no quadro da economia, tanto no âmbito 
doméstico quanto no externo, vem se refletindo nos indicadores econômicos. 

Não foi apenas o CDS que passou a refletir uma perspectiva mais 
positiva para a economia. Na manhã desta terça-feira (8),  a bolsa de valores 
chegou a superar os 68 mil pontos e o dólar atingiu a mínima de R$ 3,12, 
sinalizando o bom humor dos investidores. 

Reformas 
A avaliação dos analistas é que, nessas condições, as reformas 

econômicas tendem a avançar e contribuir para a consolidação da retomada do 
crescimento. 

"O andamento que vimos nos últimos dias no noticiário é que a reforma 
(da Previdência Social) está mais encaminhada, voltou à pauta, e isso acaba 
deixando o mercado mais animado", concluiu Santos. 

Na visão do economista-chefe da agência de risco Austin Rating,  Alex 
Agostini, a movimentação do mercado é um reflexo da melhora do ambiente 
econômico mas, sobretudo, da expectativa de que as condições continuem 
melhorando daqui pra frente. 

“Internamente alguns indicadores melhoraram, como a questão da 
inflação, do endividamento”, comentou. “(O risco) deve continuar caindo porque 
há a expectativa de queda dos juros e menor risco político”, afirmou. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/08/com-melhora-da-
economia-risco-pais-e-o-menor-desde-2014 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Governo diz que não encaminhará proposta de elevação do IR ao 
Congresso 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Para fechar o Orçamento de 2018, a equipe econômica trabalha com um 
pacote de aumento de impostos que deve atingir principalmente os 
contribuintes com renda mais alta 
 

Após avaliar que as declarações do presidente Michel Temer causaram 
mal entendidos, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência 
da República (Secom) divulgou nota oficial nesta terça-feira (8/8)para 
esclarecer que a presidência da República "não encaminhará proposta de 
elevação do Imposto de Renda ao Congresso Nacional". 

Mais cedo, em São Paulo, o presidente disse que equipe econômica do 
governo estuda uma alíquota maior para o Imposto de Renda de Pessoa Física 
(IRPF). Ponderou, no entanto, que ainda não é o momento para isso. "Não há 
nada decidido", disse, após participar de evento da Fenabrave em São Paulo. 

"O presidente Michel Temer fez hoje menção genérica a estudos da área 
econômica, que são permanentemente feitos. Esclarecemos que hoje esses 
estudos estão focados prioritariamente em reduzir despesas e cortar gastos, na 
tentativa obstinada de evitar o aumento da carga tributária brasileira. E com 
esse foco o governo federal continuará trabalhando", diz o texto da Secom.  

Pacote 
Conforme mostrou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do 

Grupo Estado, para fechar o Orçamento de 2018, a equipe econômica trabalha 
com um pacote de aumento de impostos que deve atingir principalmente os 
contribuintes com renda mais alta. Entre as propostas em estudo está a criação 
de uma alíquota de 30% ou 35% de Imposto de Renda para quem ganha mais 
de R$ 20 mil mensais, o que poderia garantir até R$ 4 bilhões a mais para os 
cofres públicos. Já a tributação de lucros e dividendos poderia render ao 
menos R$ 15 bilhões em 2018.  

O Ministério da Fazenda prepara um cardápio de propostas para 
apresentar ao presidente, que ainda vai analisar a viabilidade política de 
encaminhá-las ao Congresso. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/08/internas
_economia,616251/governo-diz-que-nao-encaminhara-proposta-de-elevacao-
do-ir-ao-congress.shtml 

 
 
 
 
 



 

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.” 

 

País gastou R$ 723 bi com subsídios ao setor privado em 10 anos, diz 
secretário 

 
08 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O país gastou R$ 723 bilhões com subsídios para o setor privado em um 

período de 10 anos encerrado em dezembro de 2016. A informação é do 
secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, 
Mansueto de Almeida, que participa hoje ( 8), no Senado Federal, de audiência 
pública da comissão mista para análise da Medida Provisória (MP) 777. 

A MP 777 trata da substituição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), 
usada em contratos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), pela Taxa de Longo Prazo (TLP). 

A TJLP, atualmente em 7% ao ano, é subsidiada pelo Tesouro Nacional. 
Quanto maior sua distância da Selic, taxa básica de juros da economia, hoje 
em 9,25% ao ano, maior o custo para o Tesouro. Para Mansueto de Almeida, 
não é uma política adequada conceder tal subsídio a grandes empresas. 
“[Parte do subsídio concedido] foi para empresas que não precisavam de ajuda 
nenhuma do setor público. Alguns falam que foi política industrial. Isso está 
equivocado”, declarou. 

Segundo o secretário, existem duas hipóteses de concessão de 
subsídios como política industrial. Uma, comum nas décadas de 50 e 60, é a 
concessão de subsídio a empresas de um determinado setor para que estas 
diversifiquem sua produção em interesse do país. A outra, mais 
contemporânea, diz respeito à concessão de incentivos a startups (empresas 
que buscam explorar atividades inovadoras no mercado) para ajudar 
principalmente pequenas e médias empresas. 

“O Brasil não fez nenhum dos dois. Nós pegamos empresas muito 
grandes, que sabiam há décadas fabricar determinados produtos, e demos 
crédito subsidiado para se tornarem maiores e fazerem mais do mesmo. Isso 
não é política industrial”, declarou o secretário. 

De acordo com Mansueto, dos R$ 723 bilhões gastos na última década, 
60% foi o que se chama subsídio implícito – ou seja, não passou pelo crivo do 
Congresso Nacional. “Não foi decidido pelos deputados, nem senadores. 
Porque o governo, para gastar R$ 1 a mais com saúde e educação, tem que 
provar que o recurso existe e para gastar com subsídios não precisa?”, 
questionou. 

Por fim, o secretário defendeu que a aprovação da TLP não encarecerá 
excessivamente as taxas de juros do BNDES. “Hoje não há nenhuma linha de 
crédito do BNDES que seja TJLP pura. A TLP, se estivesse em vigor, seria uma 
taxa de 8% ao ano. Não vai mudar drasticamente as condições de empréstimo 
do BNDES”, afirmou. Mansueto disse ainda que o cenário atual, em que o 
mercado prevê inflação e juros baixos para os próximos anos, é ideal para a 
instituição da nova taxa. 

Setor privado 
Representante do setor privado na audiência pública, o vice-presidente 

da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), José Ricardo 
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Roriz, disse que a entidade é “totalmente favorável” ao equilíbrio fiscal, mas 
considerou  o contexto “inadequado” para mudar taxas de juros. 

“Não entendo essa posição do governo de maneira tão forte em um 
momento como este. O Brasil está na lanterna dos investimentos. É 
fundamental criar condições para a volta desse investimento. É um momento 
totalmente inadequado para se trocar TJLP por TLP”, afirmou. 

A previsão é que a comissão mista que analisa a MP 777 vote amanhã 
(9) o relatório do deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) sobre a proposta de 
instituição da TLP. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/pais-gastou-r-723-bi-
com-subsidios-ao-setor-privado-em-10-anos-diz 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Bancos 

Bancários propõem a bancos termo de compromisso contra reforma trabalhista 

 

08 de Agosto de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Após uma rodada de negociação em que foram discutidas cláusulas da 

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com os bancos, o Comando Nacional dos 
Bancários entregou à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), nesta terça-feira, 8, 
um termo de compromisso "em defesa dos empregos e contra a retirada de direitos 
dos trabalhadores", informou em nota o Sindicato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região. 

"A reforma trabalhista unilateral e sem nenhum debate com os trabalhadores 
desqualificou nossos direitos e tratou as conquistas duramente acumuladas como 
privilégios", consta no documento. O Comando Nacional dos Bancários frisa que não 
concorda com a prevalência do negociado sobre o legislado "na perspectiva de 
redução dos direitos conforme deseja esta reforma", e que, diante disso, propõe a 
construção do Termo de Compromisso. Entre os tópicos abordados no Termo estão 
terceirização, participação dos sindicatos em negociações, pagamento de salários, 
PLR (participação nos lucros e resultados) e férias, entre outros. 

"Entregamos um termo de compromisso contra a retirada de direitos e 
queremos a manutenção das conquistas históricas da nossa categoria. Não vamos 
aceitar, por exemplo, que as negociações sejam feitas sem os sindicatos, nem as 
contratação de terceirizados em atividades-fim", disse a presidente do Sindicato, Ivone 
Silva. A sindicalista afirmou que aguarda o posicionamento das instituições 
financeiras, "que mantêm no Brasil seus lucros crescentes e, como concessão pública, 
têm a obrigação de gerar emprego e contribuir para a melhoria da economia e o 
desenvolvimento do País". 

Segundo dados do sindicato, os cinco maiores bancos no País (Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander) acumularam 
lucro líquido de R$ 17,3 bilhões no primeiro trimestre de 2017, o que corresponde a 
um crescimento de 30% sobre o mesmo período do ano passado. 

Na reunião desta terça-feira, foram debatidas as cláusulas 37 e 65 da CCT, 
que tratam do monitoramento de resultados e do adiantamento emergencial de 
salários em períodos de afastamento por doenças, respectivamente. A Convenção que 
pauta a relação entre os bancos e os bancários foi aprovada em 2016 e tem vigência 
de dois anos, até 31 de agosto de 2018, em todo o território nacional. "Não 
aceitaremos desrespeito a nenhum desses direitos acordados na CCT e queremos 
deixar isso ainda mais acertado nesse termo de compromisso", destaca Ivone. 

No primeiro semestre do ano, foram fechados quase 11 mil postos de trabalho, 
refletindo a crescente digitalização dos serviços bancários, relata o sindicato. A 
categoria dos bancários é uma das poucas no País que tem acordo coletivo com 
validade nacional, representando cerca de 504 mil profissionais. 

A reportagem não conseguiu contato com a Fenaban. 

 
http://www.dci.com.br/economia/bancarios-propoem-a-bancos-termo-de-
compromisso-contra-reforma-trabalhista-id643409.html 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Gol tem 1º lucro operacional em 2º trimestre desde 2010 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Lucro operacional de recorrente no período foi de R$ 37 milhões 
 

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes teve lucro operacional de recorrente 
(Ebit) de 37 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo resultado 
negativo registrado no mesmo período do ano passado, apoiada na conclusão 
de processo de reestruturação que ampliou a utilização de suas aeronaves em 
cerca de 1 hora no período. 

O resultado foi o primeiro positivo da empresa para o segundo trimestre 
em sete anos em bases recorrentes, informou a companhia no balanço. A 
margem Ebit foi de 2 por cento ante 8 por cento negativos no segundo trimestre 
de 2016. 

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) 
recorrente foi de 156 milhões de reais ante 40 milhões de reais negativos no 
segundo trimestre de 2016. A margem foi de 7 por cento ante 3 por cento 
negativos um ano antes. 

Sem efeito caixa, a Gol teve prejuízo líquido de 475 milhões de reais no 
segundo trimestre diante de efeitos cambiais negativos de 226 milhões de 
reais. Um ano antes, o câmbio havia produzido efeito positivo extraordinário de 
779 milhões de reais no resultado da companhia. 

A Gol completou no segundo trimestre a devolução de aviões iniciada 
em maio do ano passado com um plano que concentrou as operações da 
companhia em rotas mais rentáveis. A redução ajudou a elevar o valor médio 
pago por passageiro por quilômetro voado, indicador conhecido como yield, em 
4,8 por cento. 

O custo excluindo combustível medido pelo indicador Cask recorrente 
teve redução de 2 por cento no período, impulsionada por menores despesas 
com arrendamento de aeronaves, devido à reestruturação da frota, e ao menor 
custo com a prestação de serviços, informou a Gol. 

A empresa informou que seus aviões voaram uma média de 11,3 horas 
por dia no segundo trimestre, ante 10,7 horas no mesmo período de 2016. 

Já a dívida líquida terminou junho em 4,9 bilhões de reais, equivalente a 
4,2 vezes o Ebitda, próximo da meta da empresa para o ano de 4 vezes. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/gol-tem-1%C2%BA-lucro-operacional-em-
2%C2%BA-trimestre-desde-2010-id643503.html 
 
 
 
 
 

http://www.dci.com.br/servicos/gol-tem-1%C2%BA-lucro-operacional-em-2%C2%BA-trimestre-desde-2010-id643503.html
http://www.dci.com.br/servicos/gol-tem-1%C2%BA-lucro-operacional-em-2%C2%BA-trimestre-desde-2010-id643503.html
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Governo vai estudar a privatização de mais 19 aeroportos, diz ministro 

 
08 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) deverá 

analisar no dia 23 de agosto a proposta de concessão à iniciativa privada de 19 
aeroportos que hoje estão sob administração da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo o ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, esses aeroportos devem ser 
leiloados em blocos, que terão terminais superavitários e deficitários. “Para 
quem levar o filé levar o osso também”, disse. 

No Nordeste, deverão ser incluídos os aeroportos de Recife, Maceió, 
Teresina, São Luís, João Pessoa, Aracaju, Petrolina (PE) e Juazeiro do Norte 
(CE). No Centro-Oeste, devem entrar os terminais de Cuiabá, Sinop, Barra do 
Garças e Alta Floresta, todos em Mato Grosso. Já no Sudeste, devem ser 
incluídos os aeroportos de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, de Vitória, 
Macaé (RJ), Jacarepaguá (RJ), Campo de Marte (SP) e o aeroporto da 
Pampulha, em Belo Horizonte. 

Em reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado, realizada hoje 
(8,) Quintella negou que o governo tenha planos de privatizar a Infraero, mas 
admitiu a possibilidade de que seja aberto parte do capital da empresa. 

Ferrovia 
Durante a audiência pública, o secretário de Fomento e Parcerias do 

ministério, Dino Antunes Dias Batista, disse que a construção da Ferrovia 
Bioceânica, entre Brasil e Peru, depende de um acordo entre os países sobre o 
melhor traçado. Segundo ele, o principal problema é que o Peru quer que a 
ferrovia passe por uma região que está a 4 mil metros de altitude, em uma 
região politicamente importante para o país, o que custaria R$ 20 bilhões a 
mais do que a rota sugerida pelo Brasil. 

Já o governo brasileiro prefere que a Bioceânica passe por outra região, 
que está a 2,7 mil metros de altitude, para chegar ao Pacífico. O custo total 
nesse caso seria de R$ 50 bilhões. 

Outra dificuldade está na diferença das bitolas usadas nas ferrovias 
brasileiras e peruanas, o que poderia exigir um transbordo na fronteira, também 
encarecendo o projeto. Mas tudo depende da retomada das conversas entre os 
dois países. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/governo-vai-estudar-
privatizacao-de-mais-19-aeroportos-diz-ministro 
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5. Bem-Estar do Consumidor 

IGP-DI registra quinta deflação 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou -
0,30%, em julho. A variação registrada em junho foi de -0,96%. Em julho de 
2016, a variação foi de -0,39%. A taxa acumulada em 2017, até julho, é de -
2,87%. Em 12 meses, o IGP-DI acumula variação de -1,42%. O IGP-DI de julho 
foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 31 do mês de 
referência. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou variação de -
0,67%, em julho. Em junho, a taxa foi de -1,53%. O índice relativo a Bens 
Finais apresentou variação de -1,36%. No mês anterior, a taxa de variação foi 
de -0,88%. O principal responsável por este movimento foi o subgrupo 
alimentos in natura, cuja taxa passou de -2,16% para -5,77%. O índice de Bens 
Finais (ex), que resulta da exclusão de alimentos in natura e combustíveis para 
o consumo, registrou variação de      -0,58%, ante -0,53%, no mês anterior. 

O índice do grupo Bens Intermediários apresentou taxa de variação de -
0,80%, ante -0,50%, no mês anterior. O principal responsável por este recuo foi 
o subgrupo materiais e componentes para a manufatura, cuja taxa de variação 
passou de 0,11% para -0,33%. O índice de Bens Intermediários (ex), calculado 
após a exclusão de combustíveis e lubrificantes para a produção, apresentou 
variação de -0,34%. No mês anterior, a variação foi de -0,05%. 

No estágio das Matérias-Primas Brutas, a taxa de variação passou de -
3,60%, em junho, para             0,42%, em julho. Os destaques no sentido 
ascendente foram: minério de ferro (-6,95% para 5,98%), soja (em grão) 
(0,05% para 4,01%) e mandioca (aipim) (-13,98% para -5,04%).Em sentido 
descendente, vale mencionar: leite in natura (-0,11%para -1,25%), algodão (em 
caroço) (-5,93% para -9,03%) e arroz (em casca) (1,41% para 0,67%). 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,38%, 
em julho, ante -0,32%, no mês anterior. Quatro das oito classes de despesa 
componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A 
contribuição de maior magnitude para o avanço da taxa do IPC partiu do grupo 
Habitação (-0,74% para 1,15%). Nesta classe de despesa, vale mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de -
6,56% para 5,95%. 

Também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Transportes (-0,53% para 0,40%), Alimentação (-0,71% para -0,22%) e 
Comunicação (-0,10% para 0,58%). Nestas classes de despesa, vale citar o 
comportamento dos itens: gasolina (-2,86% para 2,61%), hortaliças e legumes 
(-7,11% para 1,49%) e pacotes de telefonia fixa e internet (-0,50% para 1,70%), 
respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Vestuário (0,86% para -0,08%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,52% para 0,32%), Despesas Diversas (0,31% para 
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0,18%) e Educação, Leitura e Recreação (0,21% para 0,19%) apresentaram 
decréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, vale 
mencionar o comportamento dos itens: roupas (0,94% para -0,31%), artigos de 
higiene e cuidado pessoal (0,51% para 0,08%), tarifa postal (2,07% para 
0,00%) e passagem aérea (13,02% para 1,50%), respectivamente. 

O núcleo do IPC registrou taxa de 0,13%, ante 0,20%, apurada no mês 
anterior. Dos 85 itens componentes do IPC, 41 foram excluídos do cálculo do 
núcleo. Destes, 23 apresentaram taxas abaixo de -0,24%, linha de corte 
inferior, e 18 registraram variações acima de 0,39%, linha de corte superior. Em 
julho, o índice de difusão, que mede a proporção de itens com taxa de variação 
positiva, registrou a mesma variação do mês de junho, que foi de 51,78%. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em julho, 
taxa de variação de 0,30%, abaixo do resultado do mês anterior, de 0,93%. O 
índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou taxa de 0,07%. 
No mês anterior, este índice variou -0,01%. O índice que representa o custo da 
Mão de Obra registrou variação de 0,49%. No mês anterior, este índice variou 
1,70%. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&contentId=8A7C82C55DA9812B015DC1768F2647EB 
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6. Comércio Eletrônico 

Deflação acelera no e-commerce pelo 5º mês consecutivo, aponta Índice 
FIPE Buscapé 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Os preços do comércio eletrônico recuaram 5,38% em junho, na 
comparação com o mesmo período de 2016, quinto mês seguido de aceleração 
da deflação, de acordo com a medição do Índice FIPE Buscapé. Em relação a 
maio de 2017, os preços registraram queda de 0,74%.  

No mês passado, sete dos dez grupos monitorados pelo índice, que 
totalizam 146 categorias de produtos, registraram deflação na comparação 
ante o mesmo período do ano anterior. Além de telefonia (-16,39%), fotografia 
(-7,04%), eletrônicos (-4,48%), moda e acessórios (-4,51%) e informática (-
4,10%), que nos últimos meses foram as categorias que registraram maior 
variação negativa, somaram-se ao ranking em junho eletrodomésticos (-0,57%) 
e esporte e lazer (0,52%). No sentido oposto, registraram inflação os produtos 
de cosméticos e perfumaria (0,99%), brinquedos e games (1,08%) e casa e 
decoração (0,18%).  

“Mesmo nas categorias nos quais os preços subiram, a inflação mostrou-
se mais controlada do que no mês anterior, na comparação do mesmo período 
do ano passado. A tendência de preços do comércio eletrônico é consistente 
com a dos preços em geral, que de acordo com o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) tiveram queda de 0,23% em junho, a maior queda 
de preços em 19 anos”, afirma Sandoval Martins, CEO do Buscapé.  

Por conta de sua composição e características, a cesta de produtos do 
e-commerce tende a ser deflacionária em condições ideais de mercado. A 
comparação é feita sempre dos mesmos produtos, que propendem à 
desvalorização com a disseminação da tecnologia, lançamento de um produto 
superior na mesma categoria ou troca de coleção e mostruário.  

Preços gerais  
A inflação dos preços gerais, medida pelo IPCA, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) foi de 3,00% nos últimos 12 meses terminados 
em junho, o que mostra que os preços do comércio eletrônico tiveram variação 
de -8,1% em relação aos preços gerais da economia. 

Sobre o índice FIPE Buscapé: O Índice de Preços FIPE Buscapé 
acompanha os preços de produtos oferecidos no comércio eletrônico brasileiro 
desde 2011. São considerados cerca de 41 mil produtos únicos, que 
representam aproximadamente 80% das compras por meio deste canal. O 
índice é calculado com base em mais de 3 milhões de preços mensais, 
extraídos da plataforma do Buscapé, e em pesos derivados de pesquisa anual 
com cerca de 3,6 milhões de e-consumidores, realizada pela Ebit, empresa 
referência em informações sobre o e-commerce do país. Os dados também 
estão disponíveis no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(FIPE).  
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Sobre o Buscapé: líder em comparação de preços no Brasil. O Buscapé, 
que recebe mensalmente mais de 60 milhões de visitas, compara preços de 
mais de 25 milhões de produtos vendidos por 8,5 mil lojas. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13351/deflacao-acelera-no-e-commerce-
pelo-5-mes-consecutivo-aponta-indice-fipe-buscape 
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7. Emprego 

Linha de crédito da Caixa deve gerar 70 mil empregos na construção 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: Planalto 
 

Produlote destina R$ 1,5 bilhão para financiar empresas de construção em 
obras de loteamento urbano 
 

Batizada de Produlote, a linha de crédito lançada pela Caixa Econômica 
Federal nesta terça-feira (8) vai destinar R$ 1,5 bilhão em obras de loteamento 
urbano. A expectativa é que a medida gere até 70 mil empregos.  

Empresas com faturamento anual acima de R$ 15 milhões terão acesso 
a linhas de crédito, podendo aplicar em obras de limpeza de terrenos, 
terraplanagem, pavimentação e instalação de rede de energia, por exemplo.  

Pelas regras estabelecidas, o financiamento pode representar até 70% 
do custo da obra. Os empreendimentos, no entanto, devem estar localizados 
dentro de áreas urbanas e ter autorização junto à prefeitura e aos órgãos 
ambientais. 

Outra exigência é a situação cadastral regular e saúde econômico-
financeira da empresa. O financiamento tem prazo de 78 meses, mas a obra 
precisa ser concluída em até dois anos. Ao fim da construção, o contratante 
tem uma carência de seis meses para começar a pagar o crédito. 

Avanço  
Para o presidente da Caixa, o Produlote representa mais um avanço 

para a indústria da construção civil. “Queremos ser parceiros desse grande 
projeto, com condições de trazer geração de emprego, movimentar a economia 
não só no local do investimento, mas em toda a cadeia produtiva da construção 
civil, e de alavancar mais um movimento que possa nos ajudar a sair dessa 
imensa crise em que tivemos nos últimos anos”, afirmou Occhi. 
 
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/08/linha-de-
credito-da-caixa-deve-gerar-70-mil-empregos-na-construcao 
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8. Empreendedorismo 

Empreendedor cria plataforma que conecta padarias e consumidores 

 
07 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Criada em 2015, startup ePadoca oferece agendamento de pedidos e alertas 
sobre pães recém retirados do forno aos usuários 
 

Entre os milhares de comércios existentes em São Paulo, a padaria é o 
tipo de negócio que tradicionalmente marca presença no dia a dia do 
paulistano. Tendo isso em vista, a startup ePadoca, criada por Wendell Alves, 
conecta consumidores e panificadoras por meio de um aplicativo. 

De acordo com Alves, a ideia do desenvolvimento de um sistema com 
essa finalidade surgiu em um trabalho de faculdade, há dois anos. "Nós 
queríamos dar continuidade ao projeto, desde então estamos melhorando a 
plataforma", diz. 

Atuando em duas frentes, a startup oferece serviços tanto para seus 
consumidores finais, que hoje estão em torno de 1.200 pessoas, como para 15 
padarias da capital paulista cadastradas no sistema. Até o final de 2017, Alves 
conta que tem como meta atingir o número total de 40 panificadoras registradas 
e cinco mil usuários ativos. 

Para os estabelecimentos desse segmento, a ePadoca oferece desde o 
agendamento e organização de pedidos para delivery como também o envio de 
comunicados para seus clientes sobre pães recém retirados do forno. Estas 
ferramentas estão disponibilizadas num painel administrativo, o qual emite ao 
gestor relatórios sobre a evolução das vendas efetuadas. 

Além disso, a plataforma desenvolve um cardápio digital para as 
padarias cadastradas, com a possibilidade de os clientes realizarem 
encomendas dentro do aplicativo. Para utilização destes serviços existe uma 
mensalidade que varia de acordo com o porte da panificadora. 

Do lado do consumidor final, no entanto, o sistema identifica a 
localização do usuário por meio de seu CEP. A partir disso, o cliente poderá 
visualizar padarias próximas a sua localidade no aplicativo ePadoca. A 
plataforma, que não cobra taxa sobre os pedidos realizados, permite o 
pagamento por meio de cartão de crédito. 

Instalada em São Paulo e com 2 funcionários, a startup está passando, 
desde o começo do ano, por mentorias na fase de pré-aceleração promovida 
pela aceleradora Wayra.  O faturamento da ePadoca não foi divulgado. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/empreendedor-cria-plataforma-que-conecta-
padarias-e-consumidores-id643093.html 
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9. Curtas 

Governo analisa abertura de capital da Infraero, diz ministro 

 
08 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

'A ideia é dar à Infraero condições para ser sustentável', comentou. 
 

O governo estuda a abertura de capital da Infraero, disse nesta terça-
feira, 8, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella 
Lessa, durante reunião na Comissão de Infraestrutura do Senado. "A ideia é 
dar à Infraero condições para ser sustentável", comentou. 

Ele não descartou a hipótese de vender mais de 50% da empresa. Neste 
caso, comentou, ela ganhará mais flexibilidade administrativa, pois suas 
compras não terão mais de seguir a Lei nº 8.666, que trata das licitações no 
setor público. A ideia, com a abertura de capital, é melhorar a gestão da 
empresa e aumentar o uso da tecnologia. 

Aos senadores, o ministro afirmou que o governo jamais anunciou a 
privatização total da Infraero e que, pelo contrário, o plano é recuperá-la. Neste 
ano, disse Quintella, a estatal deverá ter lucro de R$ 400 milhões, depois de 
amargar prejuízos da ordem de R$ 3 bilhões anuais entre 2013 e 2015 e um 
prejuízo já um pouco menor, de R$ 750 milhões, no ano passado.  

A virada foi resultado de diversas medidas, entre elas um perdão de 
dívida de R$ 1,8 bilhão que a estatal tinha com o Tesouro referente ao Ataero e 
a transferência, diretamente ao caixa da empresa, de 30% da arrecadação 
dessa taxa. 

FGV: IPC-S sobe em 5 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de 
agosto 

 
09 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco 
das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de agosto na 
comparação com última medição de julho, informou na manhã desta quarta-
feira, 9, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador subiu de 0,38% para 
0,41% no período. 

O avanço nas taxas de variação ocorreu em Salvador (0,52% para 
0,53%), Belo Horizonte (0,40% para 0,41%), Rio de Janeiro (0,29% para 
0,34%), Porto Alegre (0,30% para 0,37%) e São Paulo (0,41% para 0,48%), 
segundo a FGV. Por outro lado, registraram arrefecimento dos preços no 
período as cidades de Brasília (0,46% para 0,45%) e Recife (0,38% para 
0,19%). 
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10. Feiras 

 
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 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 
 
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 
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10/08/2017 até 12/08/2017 – FAICQ - FESTLEITE 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Praça da Matriz de Santo Antonio em Quixeramobim 
Cidade: Quixeramobim - CE 
 
14/08/2017 até 16/08/2017 – CONGRESSO ANDAV 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
14/08/2017 até 18/08/2017 – MERCOMOVEIS 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves - Parque da Efapi 
Cidade: Chapecó - SC 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – CONGRESSO NACIONAL ABRASEL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: IESB - Instituto de Educação Superior de Brasília 
Cidade: Brasília - DF 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – NETCOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SPP 
 
15/08/2017 até 18/08/2017 – FIPES 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul 
Cidade: Jaraguá do Sul - SC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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