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1. Crédito e Financiamento 

Fundo de Amparo ao Trabalhador vai cobrar empréstimos cedidos ao BNDES 

 
21 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Com um prejuízo estimado em R$ 18 bilhões este ano e em R$ 20,6 bilhões 

em 2018, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) pedirá, pela primeira vez na 
história, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
reembolse parte dos empréstimos concedidos pelo banco com recursos do fundo. O 
Ministério do Trabalho, responsável pelo FAT, confirmou ter enviado ofício ao BNDES 
alertando sobre a necessidade de aportes caso o Tesouro não consiga cobrir o rombo. 

Pelo ofício, o BNDES terá de repassar R$ 4,7 bilhões ao FAT referente a 
amortização de empréstimos. O valor refere-se à diferença entre o orçamento para os 
aportes do Tesouro para este ano, de R$ 13,3 bilhões, e o prejuízo operacional de R$ 
18 bilhões estimado para 2017. 

Composto pela arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o FAT repassa 
40% dos recursos à instituição financeira. O dinheiro reforça o capital do banco de 
fomento para emprestar ao setor produtivo. 

Tradicionalmente, o banco repassa ao FAT apenas o valor dos juros dos 
empréstimos. A partir deste ano, no entanto, também terá de reembolsar parte do 
valor principal das linhas de crédito. 

Responsável por financiar benefícios trabalhistas como o seguro-desemprego, 
o abono salarial e programas de qualificação profissional, o FAT tem registrado déficits 
crescentes nos últimos anos porque a arrecadação do PIS/Pasep está crescendo em 
ritmo menor que as despesas. Em 2016, o fundo teve prejuízo de R$ 12,5 bilhões, 
resultante da arrecadação de R$ 55,4 bilhões e de despesas de R$ 67,9 bilhões. 

Segundo as estimativas mais recentes, divulgadas em abril deste ano, as 
receitas continuarão relativamente estáveis: R$ 55,9 bilhões em 2017 e R$ 58,5 
bilhões em 2018. No entanto, os gastos, principalmente com o seguro-desemprego e o 
abono salarial, saltarão para R$ 73,9 bilhões este ano e para R$ 79,1 bilhões no 
próximo. 

Além do reembolso parcial do BNDES, o governo pretende aprovar a medida 
provisória que cria Taxa de Longo Prazo (TLP) para conter o crescimento do déficit do 
FAT. A nova taxa, que entraria em vigor no próximo ano, passaria a ser definida pela 
inflação mais o rendimento de determinados tipos títulos públicos, diminuindo o 
volume de subsídios do Tesouro Nacional para cobrir a diferença entre os juros dos 
financiamentos do BNDES e as taxas de mercado. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/fundo-de-amparo-ao-
trabalhador-vai-cobrar-emprestimos-cedidos-ao-bndes 
 

 
 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/fundo-de-amparo-ao-trabalhador-vai-cobrar-emprestimos-cedidos-ao-bndes
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/fundo-de-amparo-ao-trabalhador-vai-cobrar-emprestimos-cedidos-ao-bndes
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Procura por crédito das empresas cresce 1,2% em julho 

 
21 de Agosto de 2017 
Fonte: Jornal ADVFN 

 
A demanda das empresas por crédito cresceu 1,2% em julho de 2017 

em comparação com mesmo mês do ano passado. Foi o que apurou o 
Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Este 
resultado representa a primeira alta interanual em seis meses, desde o 
crescimento de 6,2% em janeiro  deste ano. 

Na comparação com o mês anterior, junho, houve alta de 6,0%. No 
acumulado de janeiro a julho de 2017, a demanda das empresas por crédito 
ainda registra queda de 3,7% na comparação com o mesmo período do ano 
passado. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a gradual retomada 
da atividade econômica e a queda dos juros começam a reestimular as 
empresas a buscarem crédito. 

Pequenas empresas puxam crédito 
Em julho, houve alta de 1,8% sobre o mesmo mês de 2016 na demanda 

das micro e pequenas empresas por crédito. Contudo, nas médias e grandes 
empresas, o movimento ainda foi que queda: reduções de 9,5% nas medidas e 
de 8,7% nas grandes empresas. 

A queda da busca empresarial por crédito nos primeiros sete meses de 
2017 foi determinada pelo comportamento das médias e grandes empresas 
que exibiram retrações de 9,7% e de 9,0%, respectivamente. Já nas micro e 
pequenas empresas o recuo foi menor, de 3,4% frente ao período do janeiro a 
julho de 2016. 

Setor de serviços demanda mais 
Em julho/17, as empresas do setor de serviços aumentaram em 5,1% a 

sua demanda por crédito na comparação com o mesmo mês do ano passado. 
Já na indústria e no comércio, tivemos retrações de 4,3% e de 1,3%, 
respectivamente. 

Todos os setores econômicos pesquisados apresentaram quedas em 
suas demandas por crédito no acumulado de janeiro a julho de 2017 na 
comparação com o mesmo período do ano passado: Indústria (-6,7%); 
Comércio (-5,3%) e Serviços (-1,3%). 

Nordeste tem maior queda da procura no ano 
No acumulado dos primeiros sete meses de 2017, a demanda 

empresarial por crédito recuou em todas as regiões do país: Norte (-4,4%); 
Centro-Oeste (-5,0%); Nordeste (-5,3%); Sudeste (-2,2%) e Sul (-4,8%). 
 
http://br.advfn.com/jornal/2017/08/procura-por-credito-das-empresas-cresce-1-
2-em-julho 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Mercado de moda infantil projeta crescimento de 6% em 2017 

 
20 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
Setor investe em diferenciais para atrair clientes. Empresário criou marca de moda 
infantil mais moderna, com estilo de rock. 
 

O mercado de moda infantil projeta crescimento em um cenário de crise: os 
pais deixam de comprar para eles para renovar o guarda-roupa dos filhos. A previsão 
é que o setor cresça 6% neste ano. 

“Não tem crise para as crianças. Elas crescem e perdem suas roupas, então 
você não tem como adiar o consumo desses produtos. Você pode cortar gordura, 
menos brinquedos, menos produtos de ocasião, roupinha de uma festinha, mas as 
roupas vão sendo perdidas porque elas crescem”, afirma Marcelo Prado, diretor do 
Instituto de Inteligência de Mercado. 

Mesmo sendo consideradas necessidade, as roupas infantis também ficaram 
um pouco de lado nos últimos três anos. O segmento apresentou queda de quase 4% 
nas vendas no varejo de 2016 em relação a 2015. O mercado até se abalou, mas não 
deixou a peteca cair. “Do ano passado pra cá, a gente sente aquela coisa do varejo... 
Tem mês que tá bom, de repente cai e aí volta de novo, porque as pessoas 
começaram a parar um pouco pra pensar, antes compravam mais por impulso”, conta 
a empresária Bruna Moreira. 

Com as promoções de janeiro e as vendas feitas agora no inverno, a previsão 
é que o setor cresça 6% neste ano. Uma boa notícia para os empresários que sempre 
acreditaram no segmento. 

O empresário Tico Sahyoun, por exemplo, criou uma marca de moda infantil 
mais moderna, com estilo de rock, um diferencial que atrai primeiro os pais e logo 
conquista os filhos: “O pai que gosta de música, de ver o filho bem, sabe que aqui vai 
encontrar um ambiente gostoso e um produto diferenciado. Acho que isso entra um 
pouco no drible da concorrência, que hoje tem muito da mesma coisa”. 

A lógica de quem investe nesse mercado é a seguinte: os pais até deixam de 
comprar para eles, mas não deixam de comprar para os filhos. Eles podem até ter 
reduzido o número de peças, mas continuam gastando. “Eles estão mais preocupados 
com preço, qualidade, do que quantidade. Eles costumavam comprar três, quatro 
peças por uma eventualidade ou até por impulso. Agora, eles estão com mais critério”, 
relata o empresário Fernando Moreira. 

“Como tudo na crise tem sempre o lado bom, o aumento do dólar, a dificuldade 
de ir para o exterior e o medo de gastar fez o brasileiro olhar um pouco mais para o 
mercado nacional. Principalmente no mercado infantil, que antes o brasileiro estava 
culturalmente habituado a comprar lá fora, ele começou a ver que aqui tem muita coisa 
legal”, afirma Tico. 

 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/08/mercado-de-moda-infantil-projeta-crescimento-de-6-
em-2017.html 
 

Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/08/mercado-de-moda-infantil-projeta-crescimento-de-6-em-2017.html
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/08/mercado-de-moda-infantil-projeta-crescimento-de-6-em-2017.html
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/08/mercado-de-moda-infantil-projeta-crescimento-de-6-em-2017.html
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3. Serviços - Bancos 

Inadimplência leva bancos a negociarem R$ 200 bilhões em 'créditos 
podres' 

 

21 de Agosto de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
Nos últimos três anos, o sistema financeiro brasileiro "limpou" de seus balanços 
cerca de R$ 200 bilhões em prejuízos 
 

A piora da inadimplência por causa da recessão gerou um volume 
bilionário de créditos em atraso no País. O movimento obrigou os bancos a 
intensificarem a venda dessas operações para empresas especializadas em 
cobrança, em um mercado conhecido como o de "créditos podres" - dívidas 
que já estão há bastante tempo vencidas e, portanto, de difícil recuperação. A 
estimativa é que as instituições financeiras movimentem entre R$ 30 bilhões e 
R$ 40 bilhões em créditos podres este ano, ante uma média de R$ 20 bilhões a 
R$ 25 bilhões negociada nos últimos anos, segundo fontes ouvidas pelo 
'Estadão/Broadcast'.  

Nos últimos três anos, o sistema financeiro brasileiro "limpou" de seus 
balanços cerca de R$ 200 bilhões em prejuízos. Ou seja, os bancos 
reservaram esse valor para fazer frente às perdas com devedores duvidosos. 
Mas o tamanho do mercado total de dívidas em aberto - de pessoas físicas e 
empresas, considerando, além de bancos, financeiras - pode chegar a R$ 400 
bilhões. Desse montante, que engloba operações renegociadas e em atraso, 
apenas R$ 100 bilhões são dívidas consideradas recuperáveis, diz Flávio 
Suchek, presidente da Recovery, empresa líder em gestão e recuperação de 
crédito, que desde o fim de 2015 pertence ao Itaú Unibanco. 

Embora a economia esteja dando sinais de reação, com juros e inflação 
em queda, o total de brasileiros e de empresas que já não consegue pagar 
suas dívidas continua alto. Em junho, o número de consumidores inadimplentes 
bateu 60,6 milhões de pessoas, uma leve queda sobre maio - quando atingiu 
recorde de 61 milhões brasileiros, de acordo com dados da Serasa Experian. 

No caso das empresas, a situação é parecida. Em maio, houve um 
crescimento de 15,9% das companhias com débitos atrasados, com 5,1 
milhões de CNPJs "negativados" - o maior índice desde março de 2015, 
quando o levantamento passou a ser feito. O valor total de dívidas em aberto 
das empresas é de R$ 119,2 bilhões. 

Carteira 
Pela regulação, dívidas com mais de 180 dias de atraso, e que foram 

100% provisionadas (montante que os bancos reservam para arcar com essas 
possíveis perdas), são retiradas do balanço das instituições (baixadas a 
prejuízo). É na tentativa de diminuir a perda com esses empréstimos que já são 
considerados dinheiro perdido, que o bancos negociam os "créditos podres" 
para instituições especializadas em fazer a cobrança com mais eficiência. 
Essas carteiras de dívidas são vendidas com desconto e, por conta da crise, 



 

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.” 

 

que impulsionou o volume dessas operações, têm atraído cada vez mais 
investidores. 

"A crise é o principal motor e a melhora da situação da economia foi o 
acelerador desse processo de venda de créditos vencidos no Brasil. Isso 
porque, no ápice da crise, os bancos estavam muito mais preocupados em 
reestruturar créditos importantes", avalia Guilherme Ferreira, sócio da Jive 
Investments, empresa especializada na recuperação de dívidas vencidas. 

Agora, essas transações voltam ao radar dos bancos. Na prática, a 
venda dos créditos podres tem pouco efeito em termos de resultados para as 
instituições financeiras. A vantagem, segundo executivos do setor, está no fato 
de que, ao se desfazerem dessas dívidas, os bancos desafogam sistemas e 
equipes. Com isso, conseguem dar maior foco à recuperação de créditos ainda 
vigentes, que trazem maior retorno. 

"A venda de carteiras de crédito já baixadas a prejuízo libera recursos 
financeiros e humanos e permite a probabilidade de uma recuperação maior. 
De fato, temos apresentado resultados importantes na cobrança de outros 
créditos", disse o vice-presidente do Bradesco, Alexandre Gluher, na 
teleconferência de resultados do segundo trimestre. 

Compensação. O Bradesco, que por anos relutou recorrer ao mercado 
de crédito podre, já vendeu quase R$ 9 bilhões no mercado. Além da crise, 
pesou o fato de o HSBC, cuja operação no Brasil foi incorporada no ano 
passado, ter aumentado a sua carteira de operações problemáticas. A estreia 
do banco no segmento é, inclusive, vista como o grande incentivador do 
mercado de créditos podres este ano. Isso porque supriu a ausência de outros 
bancos, como a Caixa Econômica Federal, o mais ativo nesse segmento. O 
banco público está impedido há mais de um ano pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) de vender carteiras após o órgão identificar irregularidades nas 
operações já feitas. 

A maior atividade dos concorrentes no segmento possibilitou ao Banco 
do Brasil reforçar o seu braço de recuperação de créditos inadimplentes, a 
Ativos, em operação desde 2003. A empresa já comprou quase R$ 4 bilhões 
em operações somente na primeira metade deste ano, o dobro do volume 
adquirido em todo o exercício de 2016. "Sob a ótica da Ativos, a crise gerou 
uma oportunidade de negócio. O processo de uma crise bastante alongada 
teve impacto na carteira dos bancos e fez com que eles procurassem 
alternativas para operações de crédito que já estavam na carteira em perda", 
explica vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Risco do BB, Márcio 
Hamilton Ferreira. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/21/internas
_economia,619287/inadimplencia-leva-bancos-a-negociarem-r-200-bilhoes-em-
creditos-pod.shtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Construção ainda atravanca PIB do 2ºtrimestre, diz FGV 

 
21 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços 
  

A liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) tirou do vermelho o consumo das famílias no segundo 
trimestre do ano. A recuperação da atividade econômica, porém, foi 
prejudicada pelo mau desempenho da construção, que atrapalhou tanto os 
resultados da indústria quanto dos investimentos, segundo Claudio Considera, 
coordenador do Monitor do PIB, divulgado hoje pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). 

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro recuou 0,24% no segundo 
trimestre ante o primeiro trimestre do ano. O indicador da FGV antecipa a 
tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados 
e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais. 

"Eu diria que é um falso negativo. Tivemos um primeiro trimestre muito 
bom, excepcional (alta de 0,99%), sabíamos que o resultado não se repetiria. 
Mas ainda está melhor do que no último trimestre de 2016, quando recuou 
0,51% em relação ao trimestre anterior", lembrou Considera. 

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB do 
segundo trimestre deste ano teve retração de 0,3%. A indústria teve uma 
queda de 1,8%, influenciada, principalmente, pelo tombo de 7,4% da atividade 
de construção. 

Sob a ótica da demanda, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, 
medida dos investimentos no PIB) recuou 5,1%. O desempenho do 
componente de máquinas e equipamentos continua positivo (0,4%), mas a 
construção teve forte redução, -9,0%, um impacto de -4,6 pontos porcentuais 
para a taxa trimestral da FBCF. 

"As grandes empreiteiras estão paradas. Tem que dar um jeito de elas 
voltarem a operar, mas não tem do outro lado quem queira contratar. Os 
governos não estão com dinheiro para construir. A saída é investir nas 
concessões e privatizações. Não tem como fugir", avaliou Considera. 

O destaque positivo foi o consumo das famílias, que cresceu 0,6% no 
segundo trimestre, na comparação com o mesmo trimestre de 2016. O avanço 
interrompe uma sequência de nove trimestres negativos consecutivos. O 
consumo de serviços manteve-se negativo (-1,0%), enquanto cresceu o 
consumo de bens não duráveis (0,5%), semiduráveis (7,3%) e bens duráveis 
(3,8%), impulsionado pelos saques no FGTS. 

"As famílias pagaram as dívidas e puderam abrir um novo crediário", 
calculou o coordenador do Monitor do PIB. "Mas eu não acho que o Consumo 
das Famílias vá fazer a economia deslanchar. Daí é que vem o nosso 
problema, que é o investimento", completou o pesquisador. 
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As exportações cresceram 3,2% no segundo trimestre em comparação 
ao mesmo período de 2016, enquanto as importações diminuíram 1,8%. O PIB 
acumulado no primeiro semestre de 2017 alcançou cerca de R$ 3,21 trilhões 
em valores correntes. 
 
http://www.dci.com.br/economia/construcao-ainda-atravanca-pib-do-
2%C2%BAtrimestre,-diz-fgv-id646053.html 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Turismo 

Uso de Big Data é oportunidade para o setor turístico 

 
21 de Agosto de 2017 
Fonte: Administratores  

 
Fórum Turistic Brasil apresentou destinos que conquistaram viajantes de forma 
inteligente, nesta sexta (18) 
 

Ao fazer uma viagem, o turista leva recordações, mas deixa para trás 
algo muito valioso para o setor turístico: dados sobre quem ele é. Trazido da 
Espanha e realizado pela segunda vez no país, o Fórum Turistic Brasil 
apresentou na manhã desta sexta-feira (18), no Sheraton Bahia, como a coleta 
e análise adequada dessas informações podem transformar uma cidade, região 
ou país em um destino inteligente, garantindo maior rentabilidade e 
sustentabilidade aos negócios do setor. 

Realizado pela Eurecat e a Barcelona Media Inovação Brasil, com a 
parceria do Sebrae, a programação contou com o painel Inovação e 
Diferenciação dos Destinos Turísticos, que reuniu exemplos internacionais de 
estratégias, ações e tecnologias que vêm contribuindo para a competitividade 
de destinos turísticos. 

Mediador do encontro, o diretor de Administração e Finanças do Sebrae 
Nacional, Vinícius Lages, disse que é fundamental assumir uma postura 
“futurista” no setor, destacando o desafio de aprender a lidar com a velocidade 
e a enorme quantidade de dados gerados pelas novas tecnologias. “Quando 
tratamos de um destino inteligente, falamos de um território que tem a 
capacidade de lidar com essa nuvem de dados”, explicou. “E o futuro é 
segunda-feira. É incontornável enfrentarmos esse tema”, definiu. Falando 
nisso: Veja com a TOTVS 5 formas de usar CRM para melhorar a experiência 
do hóspede Patrocinado  

Inspiração para o setor, o município espanhol de Benidorm teve a sua 
experiência compartilhada por Carola Valls, da Fundação de Turismo da 
cidade. Atraindo 12 milhões de viajantes todos os anos, Benidorm é o primeiro 
destino inteligente da Espanha e a primeira cidade no mundo a implantar a 
Norma de Destino Turístico Inteligente. A partir de trabalho realizado com Big 
Data (dados em massa), os setores público e privado se uniram para trabalhar 
o ciclo de viagem turística, considerando não somente o “durante”, mas 
também o antes e depois da experiência do turista. 

Carola explica que, a partir do wi-fi disponibilizado gratuitamente nas 
praias da cidade, por exemplo, é possível saber qual é a nacionalidade dos 
turistas. As informações alimentam informes diversos para o Governo e o setor, 
que ajudam a embasar estratégias como a adotada por um departamento 
policial, que conta com profissionais que falam os idiomas dos turistas mais 
frequentes. “Todas essas informações nos ajudam a tomar decisões melhores”, 
analisou Carola. 

Análise de dados  
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CEO da Amadeus no Brasil, empresa que cria plataformas tecnológicas 
para o setor turístico, Paulo Rezende conta que o país ainda tem um grande 
potencial a explorar em estratégias baseadas em dados e não em opiniões. 
Para exemplificar, o executivo apresentou pesquisa que aponta Salvador como 
o 4º destino mais procurado pelos argentinos, que costumam buscar viagens 
para o verão, seis meses antes. A partir de informações como essas, é 
possível ter uma gestão mais assertiva. 

“Para montar uma estratégia de sucesso, temos que ter claro quais 
produtos temos para oferecer e qual é o perfil do viajante que vou receber”, 
explicou Paulo, contando que, após começar a trabalhar dados para o setor 
turístico, a Cidade do México aumentou em 11 milhões o número de visitantes 
estrangeiros entre 2014 e 2016. 

Para Josep Luis Pons, do Parque Tecnológico para o Turismo da 
Espanha (ParcBit), com a disseminação das tecnologias e o turismo em massa, 
o uso de ferramentas de Big Data também podem ajudar a encontrar modelos 
mais sustentáveis. “Temos que pensar para que o turismo seja uma fonte de 
riqueza para todos”, defendeu. “É preciso haver um equilíbrio entre a parte 
social e econômica”. Josep conta que o Parque trabalha hoje com cerca de 200 
pequenas empresas, formando clusters, aglutinando empresas do mesmo 
setor, para um maior fortalecimento. 

Artesanato baiano 
O Sebrae também levou ao evento um pouco do projeto Brasil Original, 

que trabalha o artesanato baiano a partir de um estudo iconográfico, com 
características de cada um dos sete territórios do estado. Ana Paula Almeida, 
coordenadora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae Bahia, explica que o 
projeto busca aliar o artesanato local ao turismo, através do desenvolvimento 
de uma marca e uma coleção. “Queremos criar locais onde o turista encontre 
artesanato de qualidade”, contou. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/uso-de-big-data-e-
oportunidade-para-o-setor-turistico/120916/ 

 
Voltar ao índice  
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Juros caem, mas consumidor ainda não está sentindo isso no bolso. 
Entenda 

 
21 de Agosto de 2017 

Fonte: Gazeta do Povo 
 
O repasse mais lento dessa redução da Selic, explicam os especialistas, 
acontece em razão do ainda incerto cenário econômico 
 

O consumidor que toma dinheiro emprestado ainda sente pouco os 
efeitos da redução da taxa básica de juros, a Selic, hoje em 9,25% e com 
perspectiva de chegar a 7,5% até o fim deste ano. Quando o governo federal 
anunciou a “guerra contra os juros”, como parte de um conjunto de ações 
anunciado no fim de 2016, os especialistas alertaram que o caminho seria 
longo e tortuoso, e que essa guerra provavelmente só traria frutos significativos 
em 2018. Com a Selic em ritmo de queda, mas os juros do financiamento 
imobiliário e de veículos, por exemplo, pouco alterados, essa previsão parece 
estar se confirmando. 

Segundo os dados mais recentes do Banco Central, em junho do ano 
passado, quando a Selic ainda estava em 14,25% ao ano, as taxas médias de 
juros no crédito consignado – a linha mais barata de financiamento pessoal – 
estavam em 29,4% ao ano, sendo 2,2% ao mês. Um ano depois, com o juro 
básico a 10,25% (a taxa só caiu para 9,25% no fim de julho), a taxa a que o 
consumidor tem acesso na boca do caixa recuou pouco, para 27,4% ao ano, 
sendo 2,0% ao mês. 

A maior redução foi vista no crédito sem garantia, em que as taxas 
médias passaram de 128,2% ao ano (7,1% ao mês) para 125% ao ano (7,0% 
ao mês), na mesma comparação. Para veículos, essas taxas saíram de 26% 
ao ano (1,9% ao mês) e foram a 24% ao ano (1,8% ao mês) no mesmo 
período. No caso dos imóveis, as taxas médias para financiamentos com 
recursos da poupança e do FGTS foram de 11,2% ao ano (0,9% ao mês) para 
9,2% ao ano (0,7% ao mês), na mesma base. 

O repasse mais lento dessa redução, explicam os especialistas, 
acontece em razão do ainda incerto cenário econômico. Segundo o economista 
Maurício Godoi, da Saint Paul Escola de Negócios, esse ritmo deve continuar 
nos próximos meses, até que a economia dê sinais mais claros de recuperação 
e o governo ajuste suas contas. “A aprovação da reforma da Previdência deve 
oferecer um sossego maior aos bancos, que passarão paulatinamente a 
emprestar mais dinheiro”, ele diz. 

E se por um lado a oferta é cara e escassa, por outro, a demanda 
também permanece pequena. Segundo a Boa Vista SCPC, a procura por 
crédito caiu 0,7% no primeiro semestre, mas ficou estável em junho na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. “Quem tem dívida com um 
banco está tentando pagá-la em primeiro lugar”, diz Yan Cattani, economista 
do birô de crédito. 
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Além disso, muitas pessoas estão tentando trocar uma dívida mais cara 
por outra mais barata, aponta Ricardo Kalichsztein, presidente da plataforma 
Bom Pra Crédito - que reúne mais de 25 bancos e fintechs e recebe cerca de 
350 mil solicitações de crédito por mês. Ele nota a procura por empréstimos de 
até R$ 3 mil por um consumidor endividado, mas sem restrições no CPF. 

Seis por meia dúzia 
Quem já se comprometeu com um crédito ou está endividado encontra 

alternativas no mercado para pagar juros menores, mas precisa ficar atento 
para não acabar tendo custos semelhantes à dívida original ou até superiores. 

Tomar um empréstimo sem garantia em uma fintech, por exemplo, 
acarreta juros na faixa de 2% ao mês – a mesma taxa do consignado em 
grandes bancos. Porém, quem tem um imóvel ou veículo em seu nome pode 
dar o bem como garantia e diminuir esse custo para pouco mais de 1% ao mês, 
em média. 

Diante do aumento do desemprego, os próprios bancos passaram a 
oferecer linhas de crédito para renegociação. Assim, vale fazer as contas e 
considerar mais de uma alternativa. 

Porém, com a expectativa de redução no juro básico e, por 
consequência, das taxas repassadas ao consumidor, quem puder esperar um 
pouco mais pode sair ganhando, principalmente nos financiamentos mais 
longos, como a compra de um carro ou da casa própria. 

No caso específico dos imóveis, pesa a questão do compromisso de 
compra. “Há pessoas que já fizeram um contrato e agora precisam financiar o 
restante do valor. Daí, não tem jeito”, diz Rafael Sasso, da plataforma 
Melhortaxa.com. 

Uma simulação feita por Sasso mostra o efeito das taxas de juros no 
longo prazo. Ele toma como exemplo uma pessoa de 37 anos que busca 
financiamento para um imóvel de R$ 300 mil a uma taxa de 10,5% ao ano (a 
mais alta até junho). A pessoa pagaria parcelas mensais de R$ 2.788,15 em 
um prazo de 30 anos (360 meses). 

Se sua renda fosse menor que R$ 9,2 mil, não conseguiria o crédito, 
pois a parcela seria maior que 30% da renda. Com a queda da taxa para 9,49% 
(a mais baixa atualmente), a parcela cairia para R$ 2.604,02. Em 30 anos, o 
financiamento terá custado cerca de R$ 33 mil menos. 

Antes de examinar qualquer oferta, é preciso analisar as próprias 
condições financeiras. “A melhor decisão é tomada quando o consumidor tem 
plena consciência de seu fluxo de caixa”, diz Nicola Tingas, economista da 
Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e 
Investimento. 

“O grande erro é olhar apenas para o bem, o prazo e a taxa, sem 
considerar o momento financeiro que se vive.” 
 
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/juros-caem-mas-
consumidor-ainda-nao-esta-sentindo-isso-no-bolso-entenda-
9wmbslub19zlsizuhdthzpd3b 
 

Voltar ao índice  
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7. Infraestrutura 

Governo quer reduzir participação da União na Eletrobras 

 
21 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Ministério de Minas e Energia informou hoje (21) que vai propor a 

redução da participação da União no capital da Eletrobras, com sua 
consequente democratização na Bolsa de Valores, a exemplo do que já foi feito 
com a Embraer e a Vale. Segundo a pasta, a medida vai dar mais 
competitividade e agilidade à empresa para gerir suas operações, sem as 
amarras impostas às estatais. 

“Esse movimento permitirá à Eletrobras implementar os requisitos de 
governança corporativa exigidos no novo mercado, equiparando todos os 
acionistas – públicos e privados – com total transparência em sua gestão”, 
disse o ministério. 

Segundo o MME, a decisão foi adotada após profundo diagnóstico sobre 
o processo em curso de recuperação da empresa. “Não há espaço para 
elevação de tarifas nem para aumento de encargos setoriais. Não é mais 
possível transferir os problemas para a população. A saída está em buscar 
recursos no mercado de capitais atraindo novos investidores e novos sócios”. A 
proposta será levada ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI). 

O governo permanecerá como acionista, recebendo dividendos ao longo 
do tempo, e a União manterá poder de veto na administração da companhia, 
garantindo que decisões estratégicas no setor sejam preservadas. 

Na avaliação do Ministério de Minas e Energia, os problemas da 
Eletrobras decorrem de ineficiências acumuladas nos últimos 15 anos, que 
"impactaram a sociedade em cerca de um quarto de trilhão de reais, 
concorrendo pelo uso de recursos públicos que poderiam ser investidos em 
segurança, educação e saúde". 

Em fato relevante ao mercado, a Eletrobras esclareceu que a efetivação 
da operação depende de autorizações governamentais, avaliação das 
autorizações legais e regulatórias que serão necessárias, avaliação do modelo 
a ser adotado e observância dos procedimentos específicos, por ser tratar de 
sociedade de economia mista, de capital aberto, A empresa garantiu que irá 
manter o mercado informado sobre o assunto. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/governo-quer-reduzir-
participacao-da-uniao-na-eletrobras 
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8. Mercado Imobiliário 

Mercado imobiliário registra alta nas vendas do 1º semestre 

 
21 de Agosto de 2017 

Fonte: Estadão  
 

Setor, enfim, fechou seis meses com boa notícia: 32.465 unidades vendidas, 
aumento de 17,8% frente o mesmo semestre do ano passado 
 

O mercado imobiliário vem mostrando recuo dos distratos e crescimento 
nas vendas líquidas ao longo do ano, de acordo com pesquisa realizada pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com a 
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). 

A pesquisa mostra que, em junho, as vendas líquidas (já descontados os 
distratos) totalizaram 7.458 unidades, crescimento de 14,8% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. Os distratos foram de 2.822 unidades, retração 
de 26,3%. Os lançamentos totalizaram 9.214 unidades em junho, queda de 
9,9%. 

Com isso, o mercado completou o primeiro semestre com vendas 
líquidas de 32.465 unidades, aumento de 17,8% frente o mesmo semestre do 
ano passado. Nesse período, os distratos atingiram 17.785 unidades, queda de 
20%, e os lançamentos alcançaram 30.530 unidades, recuo de 3,5%. 

No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em junho, as vendas 
líquidas foram de 63.749 unidades, alta de 11,6%. Os distratos totalizaram 
39.790 unidades, baixa de 15,4%, e os lançamentos alcançaram 68.703 
unidades, alta de 2,5%. 

Apesar do recuo nos distratos, as vendas líquidas ainda foram menores 
do que os lançamentos, o que manteve o estoque praticamente estável. No fim 
de junho, havia 119.997 unidades disponíveis para venda, montante 2,1% 
maior do que o registrado um ano antes. Considerando o ritmo atual de 
vendas, seriam precisos 15,2 meses para liquidar esse estoque, segundo 
pesquisa da Abrainc/Fipe. 

Os dados abrangem imóveis novos, dos segmentos residencial, 
comercial e loteamentos, desenvolvidos por 20 empresas associadas à 
Abrainc, com atuação concentrada em diversos Estados e concentração na 
Região Sudeste. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-imobiliario-registra-alta-
nas-vendas-do-1-semestre,70001944562 
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9. Curtas 

Gasolina sobe em 14 Estados e no DF, mostra ANP; no Brasil, alta é de 
0,11% 

 
21 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 14 
Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
compilados pelo AE-Taxas. Na média nacional, a alta foi de 0,11%, para R$ 
3,762 o litro. 

Em outros 12 Estados brasileiros, incluindo São Paulo, o preço da 
gasolina recuou. 

Em São Paulo, maior consumidor do País, o litro da gasolina caiu 0,59% 
na semana passada, de R$ 3,540, para R$ 3,519, em média. 

Em Minas Gerais houve alta média no preço gasolina de 1,42%, de R$ 
3,809 para R$ 3,863 o litro, enquanto que no Rio de Janeiro o aumento foi de 
0,31%, de R$ 4,127 para R$ 4,140, em média. 

O Rio de Janeiro tem o segundo maior preço médio da gasolina no País, 
atrás apenas do Acre, onde o litro custa, em média, R$ 4,361. 

 
E-commerce mais rápido teve resposta de menos de 5 segundos no mês 
dos Pais 

 
21 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A Dynatrace, empresa especializada em Gerenciamento de Performance 
Digital, monitorou 34 sites de e-commerce no Brasil no período que antecedeu 
o Dia dos Pais. O levantamento foi realizado entre os dias 4 e 14 de agosto em 
lojas virtuais de diversos segmentos, entre eles vestuário e calçados, 
eletrônicos, livrarias, bebidas, itens para escritórios e papelaria, artigos 
esportivos e produtos de beleza. 

O monitoramento avaliou o tempo de resposta de cada site, a 
disponibilidade e o número de conteúdo e componentes inseridos nas páginas 
e os números de bytes, hosts e conexões. 

De acordo com a pesquisa, uma loja especializada em materiais para 
informática e papelaria foi a que registrou o melhor desempenho, com o tempo 
médio de resposta de 4.703 segundos, seguido por um e-commerce de 
produtos de beleza, com 4.777 segundos. 

Do outro lado, na última posição, aparece uma loja especializada em 
artigos esportivos. O tempo de resposta do site ficou em 20.231 segundos, 
cinco vezes mais lento que o primeiro colocado do ranking. 

“Na hora de planejar e disponibilizar um site, é necessário estar atento 
em todos os componentes citados na análise. Uma das coisas que pode tornar 
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o site mais pesado e lento é o conteúdo inserido na página. Imagens, anúncios, 
banners e vídeos influenciam a velocidade que o internauta levará para 
visualizar o tudo o que é apresentado no website”, explica Ricardo Aguilera, 
Diretor de Field Technical Support para a Latam da Dynatrace. 
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10. Feiras 

 
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 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – INTERSOLAR SOUTH AMERICA 2017 
Setor: Energia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhões Branco e Verde 
Cidade: São Paulo - SP 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – INNOVAPACK 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – FISA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP  
 
22/08/2017 até 26/08/2017 – FENEPALMAS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Parque do Povo 
Cidade: Palmas - TO 
 
23/08/2017 até 25/08/2017 – CONCRETE SHOW 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Centro de Exposições Imigrantes 
Cidade: São Paulo – SP 
 
25/08/2017 até 27/08/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
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Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
26/08/2017 até 03/09/2017 – EXPOINTER 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil 
Cidade: Esteio - RS 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – LATAM RETAIL SHOW 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – CEARAPÃO 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
31/08/2017 até 02/09/2017 – EXPO ESTUDAR 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


