
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 148 

14 de Agosto de 2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 148 – Ano 11 – Brasília, 14 de Agosto de 2017 

 
Sumário 

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

CUIDADO COM EMPRÉSTIMOS: JUROS ESTÃO CAINDO, MAS AINDA SÃO MUITO ALTOS 3 

2. COMÉRCIO ........................................................................................................ 5 

ESTABILIDADE NOS PREÇOS FAZ ANTIGOS PRODUTOS VOLTAREM AO CARRINHO....... 5 

3. SERVIÇOS ......................................................................................................... 6 

DOMÉSTICOS PODEM FICAR FORA DA REFORMA TRABALHISTA ................................... 6 

4. SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO ................................................................................ 8 

QUASE 30 PROJETOS SOBRE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS TRAMITAM 

NA CÂMARA ................................................................................................................... 8 

5. SERVIÇOS - BANCOS ....................................................................................... 10 

TEMER ENVIA AO SENADO INDICAÇÃO DE DOIS NOVOS DIRETORES PARA O BC ....... 10 

6. SERVIÇOS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO ........................................................... 11 

FABRICANTES ESTICAM ÔNIBUS PARA ELEVAR RECEITA DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE............................................................................................................... 11 

7. BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR ......................................................................... 13 

ESPECIALISTAS DÃO DICAS PARA NÃO SE COMPLICAR AO USAR O CARTÃO DE 

CRÉDITO ...................................................................................................................... 13 

8. EMPREGO ....................................................................................................... 15 

COM RETOMADA DO EMPREGO, MAIS JOVENS ENTRARAM NO MERCADO DE TRABALHO

 .................................................................................................................................... 15 

9. CURTAS .......................................................................................................... 16 

MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA CRESCE 4,7% NO PRIMEIRO SEMESTRE...................... 16 

BNDES PRETENDE FORTALECER ATUAÇÃO JUNTO A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

 .................................................................................................................................... 16 

10. FEIRAS ............................................................................................................ 18 

 
 
 
 
 
 



 

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 

Cuidado com empréstimos: juros estão caindo, mas ainda são muito altos 

 
13 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Juros estão caindo, mas ainda são muito altos e podem levar à inadimplência 
 

Desde que o Banco Central começou a reduzir a taxa básica de juros, a 
Selic, os encargos cobrados de quem toma empréstimos no mercado financeiro 
estão em queda, mas ainda são altíssimos. O consumidor precisa ter cautela 
para não se endividar em excesso. Em questão de meses, as taxas podem 
fazer com que o orçamento familiar se deteriore, e levar o devedor à 
inadimplência. Segundo especialistas,  é preciso buscar a melhor alternativa de 
financiamento e fugir do perigos dos juros. 

A atendente de telemarketing Damiana Batista, 38 anos, pegou um 
empréstimo pessoal de R$ 5 mil no banco, com o objetivo de fazer a festa de 
casamento, mas, como perdeu o emprego, não conseguiu pagar duas 
prestações. Com o atraso nos pagamentos, as taxas aplicadas à dívida 
elevaram o valor das prestações de R$ 200 para R$ 395. Além disso, a 
instituição financeira aumentou o número de parcelas para que dívida pudesse 
ser quitada. 

“Nós tínhamos um acordo que eu quebrei, sim, mas tentei renegociar e 
eles não quiseram. Eu tive que aceitar da maneira deles e me senti 
extremamente lesada”, queixa-se Damiana. “Em quatro anos, a dívida dobrou e 
só terei condições de pagá-la se conseguir me manter no meu novo emprego. 
Mesmo assim, será difícil”, acrescenta. 

Esse é um cenário ainda comum entre os brasileiros. A inadimplência do 
consumidor dá sinais de queda, mas os índices permanecem elevados. Em 
julho, as linhas de crédito pesquisadas pela Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) registraram 
diminuição nas taxas. O juro geral para pessoa física caiu 0,06 ponto 
percentual no mês e 1,62 ponto percentual no ano. O índice médio, de 
140,31% ao ano, é o menor desde dezembro de 2015. 

Cuidados 
Ozeias Ribeiro, 38 anos, trabalha com desenvolvimento de sistemas. 

Neste ano, ao viajar com a família, ele fez uma despesa de R$ 11 mil no cartão 
de crédito. Na primeira fatura, Ozeias pagou o valor mínimo e deixou para 
quitar o resto nos meses seguintes. No entanto, ele se surpreendeu com o 
aumento da dívida. “O que era R$ 11 mil ficou quase R$ 15 mil três meses 
depois. Eu tentei negociar com o banco para pagar depois, mas não quiseram. 
Há mais de quatro meses tento resolver isso”, afirma. 

Os especialistas alertam que os juros do cartão de crédito são os 
maiores do Brasil, com uma média de 363,3% ao ano. Ao lado do cheque 
especial, o rotativo é um financiamento mais fácil de adquirir, mas não é o que 
tem as melhores condições. “Veja o exemplo do cheque especial, do qual a 
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taxa é de 322% ao ano. Comparando com o consignado, que é de 30% ao ano, 
o financiamento é 10 vezes mais caro. Bem pior”, analisa Marcela. 

Desde abril, uma mudança nas regras do cartão de crédito impede que 
as pessoas físicas fiquem mais de um mês no rotativo. Quando a fatura não é 
paga integralmente, o consumidor é obrigado a quitar ou parcelar a dívida no 
mês seguinte, usando outra linha de financiamento fornecida pelo banco. 
Apesar de ter juros menores, o parcelamento custa, em média, 157% ao ano. 
“Se as pessoas não cuidarem das dívidas, o parcelado vai se tornar o novo 
rotativo. Os bancos vão aumentar os juros, porque o risco de crédito terá 
subido”, alerta a economista do SPC Brasil. 

A funcionária pública Idhlaine Xavier, 34, descobriu isso da pior forma. 
Ela não pagou a fatura do cartão e ficou um mês no rotativo. Ao fazer a 
negociação para parcelar a dívida, o montante, que era de R$ 2.200, foi para 
R$ 5 mil no final do período de pagamento. Ela tentou quitar antes, mas, depois 
de um mês, teria que pagar R$ 2.800 no total. “Eu tentei quitar, mas os juros 
são absurdos. É uma coisa assustadora. Não é possível resolver a dívida 
depois”, lamenta. 

A coordenadora da Proteste, Maria Inês Dolci, diz que, para ser abusiva, 
a taxa precisa parecer “não justificável”. “É preciso comparar com os juros do 
mercado. Quando está muito acima do parâmetro e dá para perceber uma 
abusividade, a pessoa deve procurar um órgão de defesa do consumidor”, 
sugere. 

O consumidor também deve ter cuidado quando vai solicitar crédito para 
financiamento, seja imobiliário ou de veículo. Vitor Hernandes, sócio idealizador 
da Jornada do Dinheiro, explica que é necessário ter controle exato dos gastos 
e das condições finais do negócio. “A pessoa precisa ter certeza de que vai 
conseguir honrar todo o pagamento, senão a dívida vai virar uma bola de 
neve”, diz. “Para quem já se endividou, o conselho é procurar pagar as 
pendências que têm juros mais altos, como o rotativo e o cheque especial. 
Uma possibilidade é trocar essas dívidas por outras mais baratas, como o 
crédito consignado”, indica. 

O educador financeiro Adriano Severo afirma que é necessário 
pesquisar em vários lugares antes de fechar acordo. “Assim que a negociação 
couber no orçamento, a pessoa precisa verificar outras opções, para garantir a 
mais benéfica, mas é importante que tenha condições de pagar. Não adianta 
encontrar juros baixíssimos se não tem condições de arcar com os custos”, 
declara. Hernandes alerta: “Mesmo os bancos baixando os juros, eles ainda 
estão entre os mais altos do mundo. A pessoa precisa manter o controle”. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/13/internas
_economia,617290/cuidados-com-emprestimos.shtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Estabilidade nos preços faz antigos produtos voltarem ao carrinho 

 
12 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Cortar gastos ainda é prioridade, mas houve um alívio com a queda de preço e, 
algumas mercadorias 
 

O consumidor está voltando a comprar antigos produtos. Itens que 
tinham saído da lista havia alguns meses, agora, são repensados nas idas ao 
supermercado. Cortar gastos ainda aparece na ordem do dia das famílias, mas 
houve um alívio no bolso com a queda de preço de algumas mercadorias. 

A volta aos velhos hábitos, no entanto, não é de uma hora para outra, e 
muitos ainda reclamam da carestia. Mas a estabilidade dos preços está dando 
uma nova perspectiva para quem via a cesta básica como o maior gasto da 
renda da casa. 

Para Leda Alves Silva, 56 anos, o corte na lista do supermercado foi 
grande. “Minhas compras eram bem fartas. Tinha muitos biscoitos, pizzas 
congeladas e esses alimentos processados, mas, como começou a ficar 
pesado para o bolso, eu decidi abrir mão desses itens”, disse. Agora, a 
despensa da família está ficando mais variada. “Estou voltando a levar certos 
itens, como a manteiga e o queijo, que também tinham sido cortados das 
minhas compras”, completou. 

Mesmo ainda insatisfeito com os preços nas gôndolas, o consumidor 
reconhece a estabilidade. De acordo com o militar Raul Bravo, 60 anos, é 
possível notar a continuidade do valor dos produtos. “Ainda está tudo muito 
caro, mas agora parece que pelo menos o valor dos itens se manteve”, 
afirmou. 

Essa estabilidade se reflete nas vendas. Segundo a Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras), o setor apresentou alta de 0,95% no 
primeiro semestre do ano — de janeiro a junho 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/12/internas
_economia,617191/estabilidade-nos-precos-faz-antigos-produtos-voltarem-ao-
carrinho.shtml 
 

Voltar ao índice 
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3.  Serviços 

Domésticos podem ficar fora da reforma trabalhista 

 
13 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Empregados domésticos estão à margem de alguns pontos da reforma 
trabalhista. Apesar da sanção do texto, prevalecem dúvidas, inclusive no 
próprio governo, sobre se e como serão adotadas novas regras para a 
categoria. Uma das grandes questões é como aplicar a grande novidade da 
reforma: permitir que alguns pontos negociados em acordos coletivos se 
sobreponham à legislação. Segundo a lei, essa negociação só pode acontecer 
entre sindicatos de patrões e empregados. No trabalho doméstico, porém, não 
há organização dos empregadores. 

Técnicos do governo estão debruçados sobre esboços para a 
regulamentação de pontos da reforma trabalhista que começa a vigorar em 11 
de novembro. Nesse trabalho, há dúvidas sobre como serão adotadas muitas 
das novidades previstas na lei. Nas reuniões entre a Casa Civil e o Ministério 
do Trabalho, foram encontradas até algumas contradições no texto sancionado 
pelo presidente Michel Temer e há temas em que o projeto peca pela falta de 
clareza sobre como acontecerão as mudanças. 

Por enquanto, prevalece o entendimento de que novidades como a 
possibilidade de troca do dia de feriado ou o novo contrato intermitente (modelo 
em que um trabalhador pode ser contratado por hora ou para cumprir uma 
atividade específica) poderão ficar de fora do universo do trabalho doméstico. 

Isso pode acontecer porque essas mudanças precisam passar pelo crivo 
ou ter parâmetros estabelecidos em acordo coletivo. Segundo a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), tais acordos só podem ser assinados pelos 
sindicatos dos empregadores e dos trabalhadores. Empregados domésticos 
têm representação sindical, mas os patrões não contam com entidade 
representativa. 

O banco de dados do Ministério do Trabalho mostra que há 36 
sindicatos ativos de trabalhadores domésticos no País. Do lado dos patrões, no 
entanto, apenas três entidades representam os empregadores: um sindicato na 
capital paulista, outro em Campinas e um terceiro no Paraná. Todas as demais 
unidades da Federação não contam com representação ativa dos 
empregadores, o que inviabilizaria o fechamento de acordos coletivos. 

Além da falta de representação patronal, as entidades existentes têm 
baixa representatividade. Criado em 1989, o Sindicato dos Empregadores 
Domésticos do Estado de São Paulo, por exemplo, conta com apenas cerca de 
200 associados - universo ínfimo em uma categoria que geralmente tem um 
empregador para cada empregado. 

Categoria 
A própria existência desses sindicatos patronais é questionada no 

mundo jurídico. O coordenador nacional de promoção da liberdade sindical do 
Ministério Público do Trabalho, João Carlos Teixeira, lembra que o conceito de 
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“categoria econômica” citado pela CLT para criação de entidades patronais 
trata de uma característica comum entre agentes com os mesmos objetivos 
econômicos. “Qual é o interesse econômico entre empregadores, já que essa 
atividade não aufere lucro?”, questiona o procurador. 

Para Teixeira, a dificuldade de regulamentar pontos da reforma 
trabalhista era esperada, já que o texto aprovado “apresenta muita 
incongruência jurídica e fere não só a Constituição como algumas convenções 
internacionais”. 

Apesar da dúvida sobre alguns pontos, a reforma não altera algumas 
possibilidades de acordo individual já previstas na legislação do trabalho 
doméstico, como a jornada de 12 horas trabalhadas com 36 de descanso ou a 
redução do intervalo de almoço para 30 minutos - novidades também previstas 
na reforma trabalhista. 

Procurado, o Ministério do Trabalho não respondeu sobre a futura 
regulamentação da reforma, nem sobre incongruências do texto. O Sindicato 
dos Empregadores Domésticos de São Paulo também não respondeu ao 
pedido de entrevista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/economia/domesticos-podem-ficar-fora-da-reforma-
trabalhista-id644311.html 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Alimentação 

Quase 30 projetos sobre combate ao desperdício de alimentos tramitam 
na Câmara 

 
13 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de 

combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo 
de produção, comercialização e consumo, mas, na Câmara dos Deputados, 
tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. No entanto, 
divergências em torno de alguns pontos impedem o avanço das propostas. 

A maioria dos projetos em análise na Casa pretende acabar com a 
punição civil e criminal de doadores de alimentos. Hoje, supermercados ou 
empresas distribuidoras de produtos alimentícios podem ser responsabilizados 
caso doem algum produto e este cause algum mal-estar ou problema de saúde 
à pessoa que o recebeu. 

Para pesquisadores do tema, essa restrição, que consta dos Códigos 
Penal e Civil, é um dos entraves ao aumento das doações de sobras de 
alimentos no país. “No Brasil, temos uma situação muito estranha: 
restaurantes, empresas processadoras de alimentos não podem doar alimentos 
que sobram, porque a responsabilidade é delas, se houver qualquer tipo de 
problema de saúde. É uma legislação que vai no sentido do desperdício, 
porque impede o reaproveitamento”, diz o professor Sérgio Sauer, da 
Universidade de Brasília (UnB). 

Um estudo feito pela consultoria legislativa do Senado Federal mostra 
que o risco jurídico imposto aos doadores é um dos principais gargalos da 
legislação relacionada a iniciativas de promoção da segurança alimentar, ao 
lado das ineficiências técnicas de todas as etapas do processo produtivo. 

“Embora o problema da perda e desperdício de alimentos ocorra ao 
longo de toda a cadeia produtiva, da produção agrícola ou pecuária até o 
consumo final, estudos demonstram que só é possível promover alterações 
legislativas ou inovações no marco regulatório relativo ao processo de doação 
de alimentos. Porque, em tese, as cadeias produtivas já têm os incentivos 
necessários para promover boas práticas de produção, comercialização, 
industrialização que levariam à redução de perdas”, afirma o consultor 
legislativo do Senado Marcus Peixoto. 

Ele ressalta que não é possível reunir de forma detalhada, em apenas 
uma lei ordinária, todos os aspectos relacionados à perda e ao desperdício de 
alimentos. Por isso, há várias propostas em tramitação, mas Peixoto destaca 
que o foco do Congresso deve estar na regulamentação do processo de 
doação. 

Plataforma de doação 
Um dos últimos projetos que tiveram movimentação na Câmara, o PL 

3.070/2015, de autoria do deputado Givaldo Vieira (PT-ES), inclui entre os 
princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos o estímulo à redução do 
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desperdício de alimentos e retira a punição aos potenciais doadores.Segundo 
Givaldo, a proposta difere das outras por incorporar a questão do desperdício 
na legislação ambiental. O projeto acrescenta à Lei de Resíduos Sólidos um 
tratamento diferente do que é dado aos resíduos de alimentos. 

“Em vez de criar uma lei isolada, fomos à Lei de Resíduos Sólidos, uma 
lei ambiental forte, e fizemos alterações, dando um tratamento diferenciado aos 
resíduos de alimentos e uma destinação, que seria a doação para humanos, 
uso animal, compostagem e, em último caso, geração de energia com a massa 
orgânica não  aproveitada para consumo humano ou animal e compostagem”, 
disse o deputado à Agência Brasil. 

Para organizar a destinação dos resíduos ainda com condições de 
consumo, o projeto prevê a criação da plataforma nacional de oferta de 
alimentos. Na ferramenta, que seria online, potenciais doadores e aqueles 
capazes de captar a doação fariam um cadastro sob supervisão de um órgão 
federal. O deputado explica que o objetivo é estimular a criação dos chamados 
bancos de alimentos, instituições públicas ou administradas em parceria com 
organizações sociais que fazem a intermediação do processo de doação de 
alimentos sociais. 

A proposta legislativa já passou por três comissões e foi aprovada em 
julho na de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Apesar de pronto para ser 
votado em plenário, o projeto deve aguardar uma longa fila de medidas 
provisórias e propostas de maior impacto político e econômico que tramitam na 
Casa, como as reformas política e da Previdência. 

“Minha expectativa é neste semestre tratar com as lideranças partidárias 
e com o presidente da Câmara para ver se a gente consegue um consenso 
para pautar no plenário, o mais rápido possível, e dar um passo importante 
para o marco legal de combate ao desperdício. Se aprovado, iria para o 
Senado, onde poderia ser enriquecido de maneira que, quem sabe ao longo do 
próximo ano, o país possa ter uma lei que vise objetivamente combater ao 
desperdício de alimentos, sobretudo nesse momento grave de crise 
econômica”, ressalta Givaldo Vieira. 

Se a proposta for aprovada no Congresso, ainda deve passar por 
regulamentação. Precisariam ser regulamentados os pontos que tratam das 
questões sanitárias e os que definem os critérios para que o alimento seja 
doado. O assunto já tem sido debatido com a Agência de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-08/politica-nacional-de-
combate-ao-desperdicio-de-alimentos-e-tema-de-projetos 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços - Bancos 

Temer envia ao Senado indicação de dois novos diretores para o BC 

 

11 de Agosto de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
As publicações não informam as diretorias que deverão ser ocupadas pelos 
indicados, caso sejam aprovados no Senado 
 

O presidente Michel Temer enviou para a apreciação do Senado Federal 
a indicação de nomes para comandar duas diretorias do Banco Central. Trata-
se de Paulo Sérgio Neves de Souza e de Maurício Costa de Moura. Os dois já 
são servidores do BC. Paulo Sérgio de Souza é o titular do Departamento de 
Supervisão Bancária (Desup), que fica em São Paulo, e Maurício de Moura é 
chefe de gabinete do presidente do BC, Ilan Goldfajn. 

As indicações constam de mensagens divulgadas no Diário Oficial da 
União (DOU) desta sexta-feira, dia 11. As publicações não informam as 
diretorias que deverão ser ocupadas pelos indicados, caso sejam aprovados no 
Senado. O Desup, chefiado por Paulo Sérgio de Souza, é vinculado à Diretoria 
de Fiscalização, cujo titular é Anthero de Moraes Meirelles.  

Para assumir os novos cargos, Souza e Moura precisam ter seus nomes 
aprovados em comissão e no plenário do Senado. Na comissão, eles também 
passarão por uma sabatina.  

A proposta de mudança de diretores do BC submetida ao Senado ocorre 
depois que Ilan se reuniu nesta quinta-feira, 10, por conferência, com o 
presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles. O encontro não foi realizado pessoalmente porque Eunício 
e Meirelles estavam em reunião no Palácio do Planalto e não puderam se 
deslocar para o Senado, onde Ilan os aguardavam.  

Ao sair da reunião, Ilan não detalhou aos jornalistas o tema da conversa, 
apenas afirmou que "tudo foi resolvido". A assessoria do BC havia informado 
que a pauta da reunião eram as medidas provisórias de interesse de BC e 
Fazenda: MP 775 (Garantias), 777 (TLP) e 784 (Bancos). 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/11/internas_
economia,616994/temer-envia-ao-senado-indicacao-de-dois-novos-diretores-
para-o-bc.shtml 
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6. Serviços – Transporte Rodoviário 

Fabricantes esticam ônibus para elevar receita de empresas de transporte 

 
12 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Montadoras esticaram os ônibus para melhorar a receita das empresas 
de transporte no segmento rodoviário. A partir deste ano parte dos veículos 
ganhou um metro no comprimento, espaço extra que permite levar até oito 
passageiros a mais em um ônibus de dois pisos. Em um veículo executivo 
normal é possível adicionar até 16 poltronas, dependendo da configuração. 
Com isso, as empresas conseguem melhorar a remuneração por viagem. 

A criação desse novo nicho no segmento de ônibus rodoviário nacional, 
antes limitado a 14 metros de comprimento, foi um pedido das operadoras de 
transporte de passageiros. Elas buscavam uma forma de compensar a alta de 
custos em razão das leis que ampliaram de três para sete o número de 
assentos gratuitos para idosos, deficientes físicos e estudantes de baixa renda. 

Outra medida que entraria em vigor em julho, mas foi postergada para o 
mesmo mês de 2018, obriga a instalação de plataformas elevatórias para 
cadeirantes em todos os ônibus. "São medidas que geram custos extras ao 
transportador e podem ser compensadas com maior oferta de assentos", diz 
Silvio Munhoz, diretor da Scania. 

As empresas já produziam ônibus de 15 metros para exportação, mas o 
uso no mercado brasileiro exigiu aprovação da Agência Nacional de Transporte 
Terrestre (ANTT). A homologação ocorreu em março. Por enquanto, três 
montadoras investiram no novo nicho. Mercedes-Benz, Scania e Volvo 
adaptaram os chassis antes voltados ao mercado externo. Já a Marcopolo, 
maior fabricante de carrocerias do País, investiu entre R$ 3 milhões e R$ 5 
milhões para preparar as carrocerias mais longas. 

O preço do ônibus maior chega próximo a R$ 1 milhão, enquanto o de 
14 metros custa cerca de R$ 900 mil. "A maior quantidade de passagens 
vendidas compensa e remunera o empresário que paga mais pelo ônibus", 
avalia o diretor comercial da Volvo, Gilberto Vardânega. 

Mercado. Esse novo nicho no mercado, mais voltado a viagens de longa 
distância e uso turístico, tem atraído transportadoras e ajudou as fabricantes a 
melhorar o desempenho da produção. 

No primeiro semestre do ano, a Marcopolo produziu 541 ônibus 
rodoviários para o mercado brasileiro, 29% a mais em relação a igual período 
de 2016. Desse total, metade foi de versões com 15 metros. 

O mercado total de ônibus registrou queda de 17% nas vendas de 
janeiro a julho, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). O segmento de rodoviários, por sua vez, caiu 11,5%, e 
o de urbanos, 25,8%, de acordo com fabricantes. 

Avanço 
O diretor da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, diz que, desde março, a 

empresa vendeu 24 ônibus com 15 metros e negocia mais 80. Ele acredita que 
até o fim do ano a marca deverá vender 200 veículos desse porte. 
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A Scania vendeu 152 unidades e tem outras 50 em carteira para serem 
entregues nos próximos meses. "Vamos dobrar nosso faturamento nesse 
segmento puxados pelo novo nicho", afirma Munhoz. Ele destaca vantagens 
para o segmento turístico que trabalha com ônibus de dois andares, os 
chamados "Double Decker", com dois pisos, que nas versão de 14 metros 
transportam 53 passageiros. 

"Vai aumentar muito a oferta de ônibus com dois tipos de classe de 
viajantes, a executiva e a turística, similar aos aviões", diz Munhoz. A parte de 
cima, com bancos semileito, ganha quatro assentos. Na debaixo, com 
poltronas leito, são três a mais. Se ambos pisos forem semileito, são oito 
passageiros extras. Já os com poltronas normais podem agregar até 16 
assentos, mas ainda não há demanda para essa versão. 
 
http://www.dci.com.br/economia/fabricantes-esticam-onibus-para-elevar-receita-
de-empresas-de-transporte-id644266.html 
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Especialistas dão dicas para não se complicar ao usar o cartão de crédito 

 
14 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Utilizado por seis entre 10 brasileiros, o dinheiro de plástico exige planejamento e 
cautela para evitar que o usuário mergulhe em dívidas 
 

Usado para adquirir bens ou serviços em todo o mundo, o cartão de crédito, 
por ser prático e oferecer vantagens ao consumidor, é uma das mais populares formas 
de pagamento eletrônico no Brasil. A comodidade de poder consumir algo sem 
necessariamente ter a quantia em mãos facilita a vida de pelo menos seis a cada 10 
brasileiros, de acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes (CNDL), divulgada em junho deste 
ano. 

Criado para facilitar a vida, o cartão de crédito pode se tornar uma grande dor 
de cabeça quando mal utilizado. O mesmo estudo revelou que 57% dos usuários da 
modalidade não controlam de maneira adequada os gastos realizados. 

Em Brasília, os números também confirmam que o cartão ainda é o queridinho 
das formas de pagamento. De acordo com a pesquisadora da Universidade de Brasília 
(UnB) Ana Luíza Marinho Carneiro, mais da metade dos moradores do Distrito 
Federal, 61% , informou possuir cartão de crédito, com uma média de dois por pessoa. 
A pesquisa foi realizada com cerca de seis mil entrevistados. 

Apesar da preferência da população, Pedro Jobim, planejador financeiro e 
diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), alerta que o brasileiro 
tem um dos níveis de educação financeira mais baixos do mundo. Por isso, opções 
que a princípio são benéficas, se não forem bem administradas, trazem prejuízos 
financeiros e dívidas. “Um dos erros de usuários do cartão de crédito está em preferir 
parcelar a poupar”, afirmou. Diminuir o limite junto às administradoras ou mesmo optar 
por pagamentos à vista são, segundo o diretor, as alternativas para quem não 
consegue controlar os gastos. 

Consumidor 
Ter um cartão de crédito não significa apenas comprar e pagar no futuro. No 

mês de julho, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), 
divulgada pela Fecomércio-DF, mostrou que 77,8% das 600 famílias entrevistadas na 
capital do país estão endividadas. Desstas, 90% se declararam comprometidas com o 
cartão de crédito. Na comparação com o mês de junho, não houve grande mudança 
nos dados colhidos. De acordo com Adelmir Santana, presidente da Fecomércio, os 
brasilienses estão mais cautelosos. “Desde fevereiro, a pesquisa mostra queda no 
total de endividados na capital do País. Isso demonstra a moderação na hora de fazer 
compras a prazo e a preocupação com a instabilidade no emprego”, aponta. Além 
disso, segundo o presidente, o consumidor tem priorizado o pagamento e a 
renegociação das dívidas assumidas. 

Além da possibilidade de dividir um pagamento em várias parcelas, o 
consumidor pode garantir descontos em serviços ou exclusividade para obter 
ingressos de espetáculos, jogos e shows, por exemplo. Pelo sistema de acumulação 
de pontos, há empresas que oferecem ao usuário o programa de milhas para viagens 
aéreas. Mas Myrian Lund, planejadora financeira e professora da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), alerta que o consumidor deve avaliar se as vantagens oferecidas pela 
modalidade são compatíveis com o estilo de vida. “Há pessoas que focam nas 
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vantagens do cartão, mas não usufruem disso. Não adianta pensar em milhas e não 
ter o costume de viajar”, pontuou. O cartão de crédito é uma boa alternativa para quem 
tem controle dos gastos e sabe se organizar. É importante, segundo Lund, pensar 
sempre em juros baixos e dívidas rápidas. “Parcelamentos são perigosos. Se optar por 
isso, avalie se vale a pena negociar um empréstimo com o banco para quitar a dívida, 
pois os juros do cartão de crédito costumam ser os mais caros do mercado”, indicou. 

A forma mais saudável de se usar cartão de crédito é quando se tem dinheiro. 
Parece contraditório, mas a planejadora financeira pessoal, Gabriela Vale, indica que o 
uso do plástico não deve ser para suprir a falta de capital. “Se pagou no crédito, tem 
que pensar que o dinheiro já tem dono, ele só não veio buscar. Por isso, guarde a 
quantia referente à compra para pagar a fatura mensal”, alertou. Anotar todas as 
despesas está no topo de dicas para não perder o controle das finanças. Por isso, as 
planilhas mensais de gastos já são parte da rotina da servidora pública Aparecida 
Barreto, 34. Para ela, o cartão de crédito é a melhor forma de se organizar 
mensalmente. “Só compro à vista quando o local não aceita outra forma de 
pagamento. Além disso, as vantagens que os meus dois cartões me oferecem me 
estimulam a manter as compras no crédito”, relatou. Ficar sem o dinheiro de plástico 
na carteira está fora dos planos da servidora que costuma fazer, principalmente, 
compras de mercado para pagar futuramente. 

Os atrativos incentivam o consumidor a efetuar pagamentos no crédito. Para 
Everton Correia, doutor em economia da CNDL, comprar bens não duráveis a prazo é 
um negócio ruim. “Somente no caso de veículos e eletrodomésticos, por exemplo, é 
indicado o uso do cartão, já que o consumidor utilizará os itens por muito tempo”, 
reforçou 

Crédito ou débito? 
Os especialistas alertam: na maioria das vezes, comprar à vista é a melhor 

opção. A professora Paula Poll, 33, segue a dica à risca e só recorre ao crédito 
quando compra eletrodomésticos e viagens internacionais. “Parto do princípio de que, 
se não tenho dinheiro na conta, não tenho condições de ter aquele bem que desejo”, 
pontuou. Atualmente, de acordo com a planejadora Gabriela do Vale, há 
estabelecimentos que oferecem bons descontos para quem adota o estilo de 
pagamento imediato. Além disso, segundo ela, é necessário ficar atento aos valores 
de anuidade que cada operadora oferece. Algumas já poupam o consumidor dests tipo 
de despesa. 

Vantagens 
Dentre as vantagens das compras à vista, pagar com dinheiro pode evitar 

problemas recorrentes no Distrito Federal: golpes aplicados no uso do cartão de 
crédito. De acordo com o delegado Wisllei Salomão, da Coordenação de Repressão 
aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf), o consumidor 
deve ficar atento aos sites de compra não seguros e não deve aceitar ajuda de 
desconhecidos no caixa do banco. Esses exemplos são os mais comuns no DF, 
segundo estimativa do delegado, e podem ser uma porta aberta para criminosos 
clonarem cartões. “Caso caiam em golpes, basta registrar a ocorrência em qualquer 
delegacia do DF e comunicar o banco responsável pelo cartão”, aconselhou. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/08/14/interna_cid
adesdf,617404/especialistas-dao-dicas-para-nao-se-complicar-ao-usar-o-
cartao.shtml 
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8. Emprego 

Com retomada do emprego, mais jovens entraram no mercado de 
trabalho 

11 de Agosto de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Segundo Ministério do Trabalho, a grande inserção de jovens no mercado 
ajudou a deixar o saldo do emprego positivo no ano 
 

Diante da abertura de 67,3 mil novos empregos no primeiro semestre do 
ano, mais jovens entraram no mercado de trabalho. Dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que a entrada de 260,7 
mil trabalhadores jovens no mercado contribuiu para deixar o saldo de 
empregos positivo em 2017. 

Apenas em junho, segundo os dados, o saldo total de jovens inseridos 
em novos empregos ficou em 68,3 mil. “Essa é uma boa notícia, pois mostra 
que nossos filhos estão precisando recorrer menos à informalidade e ao 
subemprego”, afirmou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.   

Em junho, o saldo de abertura de vagas ficou em 10,4 mil postos para 
jovens até 17 anos; 55,9 mil para jovens de 18 a 24 anos e 2,2 mil para 
pessoas entre 25 a 29 anos. “O dado nos mostra que os jovens, que sempre 
estiveram entre os que mais sofrem com o desemprego, estão conseguindo se 
colocar no mercado formal”, disse Nogueira. 

De acordo com o Ministério do Trabalho, responsável pelos dados do 
Caged, a presença dos jovens é positiva na maioria dos setores de atividade 
econômica. Entre as linhas de ocupação, as principais ocupadas pelos jovens 
são as de linha de produção, vendedor e trabalhador da agricultura. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/08/com-retomada-do-
emprego-mais-jovens-entraram-no-mercado-de-trabalho 
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9. Curtas 

Movimentação portuária cresce 4,7% no primeiro semestre 

 
11 de Agosto de 2017 

Fonte: CNT 
 
Dados da Antaq apontam que setor movimentou 517,5 milhões de toneladas 
nos seis primeiros meses deste ano 
 

O setor portuário brasileiro movimentou 517,5 milhões de toneladas no 
primeiro semestre de 2017. Esse valor representa um aumento de 4,7% em 
relação ao mesmo período do ano passado. Desse número, os terminais de 
uso privado movimentaram 343,04 milhões de toneladas, um aumento de 
7,89%; e os portos movimentaram 174,46 milhões de toneladas, um 
decréscimo de 1,04%. Os dados foram divulgados pela Antaq (Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários) nessa quinta-feira (10/8). 

No primeiro semestre do ano, os portos públicos e TUPs movimentaram 
332,9 milhões de toneladas de granéis sólidos, 109 milhões de toneladas de 
granéis líquidos e 27 milhões de toneladas de carga geral solta. A 
movimentação de contêiner chegou a 48,5 milhões de toneladas. Em relação 
às principais mercadorias, o minério de ferro foi o que obteve maior destaque. 
Outros produtos relevantes foram o petróleo (combustíveis) e a soja. 

O levantamento da Antaq aponta que foram exportadas 313 milhões de 
toneladas no semestre, o que significa um aumento de 3,8%. Além disso, foram 
importados 69,9 milhões de toneladas, um incremento de 10,5%. Segundo a 
agência reguladora, os terminais de uso privado têm sido determinantes para o 
crescimento das estatísticas. Um dos motivos é a lei nº 12.815/13, que retirou a 
obrigatoriedade de os terminais movimentarem carga própria, podendo, assim, 
trabalhar com carga de terceiros. 

 
BNDES pretende fortalecer atuação junto a pequenas e médias empresas 

 
18 de Agosto de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Segundo diretor do banco, meta é apoiar projetos que visam ao 
desenvolvimento do País e da modernização do Banco 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

pretende fortalecer atuação junto a pequenas e médias empresas para apoiar 
projetos que visam ao desenvolvimento do País e da modernização do Banco. 
“O BNDES tem um papel fundamental de ser protagonista no desenvolvimento 
do Brasil”, afirmou o o diretor da Área de Planejamento e Pesquisa, Carlos da 
Costa. 

De acordo com o diretor Carlos Thadeu de Freitas, que assumiu a área 
de crédito do banco, o BNDES planeja fazer novas captações externas e pode 
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vir a conceder novos financiamentos à Petrobras. Segundo ele, a empresa 
estatal representa uma boa oportunidade para investimentos. 

“Qualquer banco gostaria de emprestar para e Petrobras, porque paga 
sem maiores problemas”, pontuou Freitas. 
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10. Feiras 

 
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 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – MARINTEC SOUTH AMERICA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções Sul América Rio de Janeiro 
Cidade: Centro – RJ 
 
15/08/2017 até 18/08/2017 – EXPOLAZER 2017 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/08/2017 até 17/08/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/08/2017 até 20/08/2017 – FEIRA DO LIVRO DE MOSSORÓ 
Setor: Multisetores 
Local: Expocenter 
Cidade: Mossoró - RN 
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16/08/2017 até 18/08/2017 – EXPO PROTEÇÃO 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/08/2017 até 19/08/2017 – FERSUL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos de Rio do Sul 
Cidade: Rio do Sul – SC  
 
17/08/2017 até 20/08/2017 – NOIVAS E FESTAS - BELEZA & ESTÉTICA 
SHOW HAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Maxi Shopping Jundiaí 
Cidade: Jundiaí - SP 
 
19/08/2017 até 27/08/2017 – FAM- BELÉM 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções e Feiras da Amazônia- Hangar 
Cidade: Belém - PA 
 
21/08/2017 até 25/08/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
21/08/2017 até 23/08/2017 – LABEL LATINOAMERICA 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos Pro-Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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