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1. Crédito e Financiamento 

Com restrições de crédito no mercado, cartões de lojas avançam 

 
22 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Segundo essas empresas, a inadimplência, principal temor dos grandes 
bancos com clientes de baixa renda, não as atinge com tanta intensidade 
 

Com os grandes bancos cortando cartões de crédito e limite dos clientes 
de baixa renda, o mercado de cartões private label, aqueles com a marca de 
lojas, tem registrado crescimento em níveis recordes. Algumas administradoras 
menores, que atendem as redes de lojas, vão faturar pelo menos 20% a mais 
neste ano em relação a 2016. O número de emissões vai na mesma toada. Em 
um movimento contrário, entre janeiro e abril, Banco do Brasil e Itaú retiraram 
de circulação 1,2 milhão de cartões, por causa de inadimplência e desemprego. 

"Os consumidores das classes C e D se acostumaram e dependem do 
crédito para viver", diz Denis Correia, diretor da DMCard, de São José dos 
Campos (SP). "Quando os bancos cortam limites e cancelam automaticamente 
os cartões, eles são obrigados a buscar alternativas para se manter." 

Somente com alimentação, o comprometimento da renda familiar dessa 
população com alimentação varia de 60% a 70%. É um consumidor que 
precisa do crédito para manter as contas em dia. 

Com clientes na área de supermercados, como o Sonda, e lojas de 
materiais de construção, a DM viu seu faturamento crescer 33% no primeiro 
semestre. A expectativa é fechar o ano com faturamento de R$ 1,3 bilhão. 
Desde 2014, a administradora tem tido alta média de receita de 35% ao ano. O 
porcentual só não é maior, afirma Correia, porque sua capacidade de sustentar 
a operação é limitada.  

"Até 2014, nossas vendedoras que ficam nas lojas dos clientes 
conseguiam vender dois cartões por dia", diz ele. "Hoje, são sete por dia e elas 
nem precisam abordar os interessados para oferecer o cartão: ficam sentadas 
e eles vêm até elas", diz o executivo.  

A DM não é a única administradora a perceber a demanda maior. 
Administradora do Tribanco, do grupo Martins, a Tricard projeta crescer em 
25% seu faturamento, fechando o ano com R$ 2,3 bilhões. A expectativa é 
emitir 480 mil novos cartões em 2017. "Além dos bancos terem tirado o pé do 
acelerador, as administradoras independentes avançaram muito em tecnologia 
e capilaridade", afirma Ricardo Batista, diretor do Tricard. "Com a parada na 
piora da economia, o ritmo ficou ainda mais forte." 

Calote menor 
Segundo essas empresas, a inadimplência, principal temor dos grandes 

bancos com esse público, não as atinge com tanta intensidade. "Na verdade, 
minha inadimplência caiu", afirma Correia. "Quando os bancos miravam nesse 
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público, para nós sobravam os consumidores da classe D para baixo. Agora, 
tenho clientes de maior poder aquisitivo e capacidade de pagamento."  

Com isso, o porcentual dos que deixam de pagar as faturas na DM está 
em 3,2%, contra 3,4% em 2016. "O consumo num supermercado é consciente 
e o tíquete é baixo, o que ajuda muito na adimplência", afirma Correia. "O 
mesmo acontece na loja de construção da periferia: o comprador sabe que se 
perder o crédito na loja do bairro, vai ser mais difícil terminar sua casa." 

Marcos Etchegoyen, presidente da Sorocred, de Sorocaba (SP), que tem 
entre seus clientes lojas como a varejista TNG e as clínicas Sorridents, afirma 
que o fato de serem especialistas nesse tipo de consumidor gerou um 
aprendizado para concessão de crédito. Neste ano, a administradora faturou 
25% a mais no primeiro semestre e deve emitir 18% mais cartões. "Esse 
crescimento também tem acontecido porque começamos a perceber uma 
pequena recuperação da economia", diz ele. 

Para Luis Santacreu, analista do setor financeiro da empresa de 
classificação de risco Austin Rating, é importante que haja alternativas de 
crédito para a população de baixa renda, cujo único instrumento de 
bancarização, muitas vezes, é o cartão. "Essa operação em regiões 
específicas, com administradoras que conheçam bem seu público, é relevante 
para que não haja uma desinserção social ainda maior", diz ele. 

Digital 
Santacreu lembra que, em muitos países com grande população de 

baixa renda, a intermediação de crédito passou a ser feita pelo celular, à 
margem dos bancos. As administradoras sabem disso e também têm investido 
em tecnologia para aproveitar a onda. "Nosso aplicativo teve uma adesão tão 
monstruosa que já pensamos em substituir o cartão pelo celular", afirma 
Batista.  

Segundo os executivos, os aplicativos precisam ser muito intuitivos, por 
causa da baixa escolaridade. "A digitalização é inerente às novas gerações", 
afirma Etchegoyen. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/22/internas
_economia,619624/com-restricoes-de-credito-no-mercado-cartoes-de-lojas-
avancam.shtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Reforma tributária prevê novo imposto sobre consumo  

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: O povo 
 

IBS e Imposto Seletivo foram propostos em emenda. Reforma prevê extinção 
de tributos como IPI, IOF e Cofins 
 

O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) apresentou ontem uma 
minuta de sua proposta para a reforma tributária, que está sendo discutida em 
comissão especial da Câmara Federal. O projeto prevê extinção de tributos 
federais (IPI, IOF, CSLL, PIS, Pasep, Cofins, Salário-Educação, Cide-
Combustíveis), do ICMS estadual e ISS municipal. Além da criação do Imposto 
sobre Operações com Bens e Serviços (IBS, nos moldes de um imposto sobre 
valor agregado) e Imposto Seletivo (como de um imposto especial - excise tax). 

A intenção é aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
nos próximos meses, a fim de reestruturar o sistema tributário brasileiro. Para o 
economista e tributarista Sérgio Melo, o Brasil vive num verdadeiro manicômio 
tributário, o que emperra o desenvolvimento do País. “A ausência total de 
segurança jurídica afasta empresários internacionais e amedronta os 
empresários brasileiros. Dito isto, qualquer mexida nessa parafernália de 
tributos será bem vinda”, comenta. Acrescenta que a princípio, a criação do IBS 
vai ajudar a reduzir o tempo que se gasta na apuração de diferentes tributos, 
apesar de ainda não saber quais serão os seus efeitos sobre a carga tributária. 
“A gente torce para não aumentar”. 

A proposta do relator Hauly também defende que remédios e alimentos 
tenham tributação reduzida, enquanto o imposto sobre máquinas e 
equipamentos industriais seria zerado. Segundo o deputado, a ideia é reduzir 
ao máximo as alíquotas de tributação sobre alimentos e remédios e máquinas 
próximo a zero, para reduzir o nível de impostos indiretos pagos pela 
população que recebe até cinco salários mínimos. 

Sérgio Melo entende que essa medida é muito adequada, pois os bens 
de capital são os que gerarão riqueza no futuro, além de estimular o 
empresariado a investir mais em seus negócios. “Quanto aos medicamentos e 
alimentos, tais medidas também são salutares”. 

Injusta 
O presidente do Conselho Regional de Economia no Ceará (Corecon-

CE), Lauro Chaves, destaca que o ponto central da reforma tributária deve ser 
a redução da carga tributária sobre o consumo que representa mais de 50% da 
arrecadação total e é extremamente injusta, pois independente da renda todos 
pagam o mesmo imposto. “Por outro lado devem receber maior tributação a 
renda, o lucro e o patrimônio, todos de forma progressiva para que haja justiça 
tributária”, avalia. 

O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, explica essa 
proposta ainda deve sofrer alterações. “Mas o que se percebe é que há um 
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movimento no sentido de onerar a renda mais alta e reduzir os tributos sobre 
consumo. Em geral, nos países desenvolvidos com boa distribuição de renda, 
se opta por tributar mais a renda e menos o consumo”, comenta. 

Relator da proposta, Hauly vem discutindo o tema desde fevereiro. O 
parlamentar diz que a ideia é simplificar o atual sistema, permitindo a 
unificação de tributos sobre o consumo e, ao mesmo tempo, reduzindo o 
impacto sobre os mais pobres. Outro objetivo é aumentar gradativamente os 
impostos sobre a renda e sobre o patrimônio e melhorar a eficácia da 
arrecadação.  
 
http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/08/reforma-tributaria-preve-
novo-imposto-sobre-consumo.html 
 

Voltar ao índice  

 



 

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.” 

 

3. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo avançam 0,5% em julho, diz Boa Vista SCPC 

 
22 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio, Indústria e Serviços 
 
Entre os setores que tiveram melhor desempenho na margem, o destaque ficou 
com "Móveis e Eletrodomésticos", cuja alta foi de 1,6% descontados efeitos 
sazonais 
 

As vendas do varejo em todo o território nacional cresceram 0,5% em 
julho na comparação com junho, na avaliação com ajuste sazonal, mostrou o 
indicador Movimento do Comércio, elaborado pela Boa Vista SCPC. Já em 
relação a julho de 2016, foi apurado aumento de 0,9%. 

Apesar do desempenho positivo nas comparações mensais, tanto na 
margem quanto anual, a análise do acumulado em 12 meses (de agosto de 
2016 até julho de 2017) ante o período correspondente anterior ainda aponta 
retração de 2,8%. 

"Desde novembro de 2016, o indicador do varejo vem gradualmente se 
recuperando quando observado na aferição acumulada em 12 meses", afirma a 
Boa Vista em nota. "Contudo, para as próximas aferições aguardam-se 
resultados mais otimistas, uma vez que os efeitos da redução de juros iniciada 
no terceiro trimestre de 2016 devem ser observados com maior intensidade", 
completa a entidade, que também espera avanço dos níveis de renda e 
continuidade da redução do nível de preços. 

Setores 
Entre os setores que tiveram melhor desempenho na margem, o 

destaque ficou com "Móveis e Eletrodomésticos", cuja alta foi de 1,6% 
descontados efeitos sazonais. Na sequência aparecem "Supermercados, 
Alimentos e Bebidas", com avanço de 0,5%; "Combustíveis e Lubrificantes", 
com aumento de 0,4%, todos na mesma base de comparação. Já "Tecidos, 
Vestuários e Calçados" teve desempenho negativo de 1,4%, enquanto "Outros 
Artigos" tiveram queda de 1,5%, também na comparação mensal com ajuste 
sazonal. 

Na acumulado de 12 meses sem ajuste sazonal, todas as categorias 
apresentaram queda. O maior recuo ficou com "tecidos, vestuários e calçados" 
(-7,1%), seguido por "outros artigos" (-5,5%); "móveis e eletrodomésticos" (-
3,2%); "combustíveis e lubrificantes" (-3,1%); e "supermercados e alimentos" (-
1,0%). 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-do-varejo-avancam-0,5--em-julho,-diz-
boa-vista-scpc-id646297.html 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Apenas 41% da população brasileira considera malha aérea nacional 
suficiente 

 22 de Agosto de 2017 
Fonte: Ministério do turismo  

 
 Pesquisa aponta ainda apoio da população para a entrada de capital 
estrangeiro para aumentar o número de empresas em funcionamento e ampliar 
as rotas disponíveis 
 

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, é fundamental a 
variedade de oferta de rotas aéreas para assegurar que cada vez mais 
brasileiros e estrangeiros possam conhecer a diversidade de atrativos naturais 
e culturais espalhados pelo território nacional. Entretanto, segundo pesquisa 
encomendada pelo Ministério do Turismo, apenas 41,7% da população 
consideram a malha aérea brasileira suficiente. Para uma parcela importante 
dos entrevistados, 36%, a oferta de voos e destinos ainda é insuficiente pouco 
suficiente. 

Quando analisada regionalmente, a pesquisa aponta que, na avaliação 
dos entrevistados, a região Sul possui a melhor malha aérea do país sendo que 
49,6% avaliam como suficiente ou muito suficiente. Seguindo da região 
Sudeste (41,7%) e Nordeste (37,6%). Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a 
percepção é mais baixa - 28,7%. No campo oposto, a região Nordeste foi a que 
teve a pior avaliação, com 38,4% classificando como insuficiente. 

Para reverter a situação, 73,4% das pessoas são favoráveis ao aumento 
do número de companhias aéreas atuando no Brasil. Não à toa, a maior 
aprovação está nos estados do Nordeste (75,1%), Norte e Centro-Oeste (75%). 
A região Sul aparece com 73,8% e a Sudeste com 71,2%. 

“Garantir a conectividade aérea entre nossos destinos, permitindo que 
cada vez mais turistas conheçam o que temos de melhor para oferecer é uma 
das metas do Ministério do Turismo e, para isso, temos um projeto de lei em 
tramitação que permite a abertura de 100% do mercado para o capital 
estrangeiro garantindo, assim, que mais empresas operem em território 
nacional”, explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Uma forma de atrair mais empresas para atuar no país é promover a 
abertura ao capital estrangeiro. E 65% dos ouvidos na pesquisa são favoráveis 
à abertura do mercado para o capital estrangeiro. Uma das ações prevista no 
Brasil + Turismo, pacote de ações para fortalecer a atividade turística permite a 
abertura do capital de companhias aéreas nacionais e a entrada de 100% 
estrangeiras, desde que tenham sede no Brasil e sejam constituídas pela lei 
nacional. O Projeto encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. 

VOOS DE FÉRIAS  
Uma outra frente aberta pelo Ministério do Turismo em parceria com as 

agências de viagem é a desburocratização do fretamento de aviões, ou os voos 
de férias. Em países líderes do turismo mundial, como a Espanha, os voos de 
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férias representam cerca de 30% de toda a movimentação turística interna. No 
Brasil, este percentual gira entorno de 5% por conta da burocracia. 

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, tem tratado do assunto com 
representantes da Anac. De acordo com um estudo elaborado pela entidade 
que representa as agências de viagem, a facilitação dos voos de férias 
permitirá o melhor aproveitamento de aviões ociosos e vai inserir 10 milhões de 
brasileiros no mercado consumidor do turismo. 

SOBRE A PESQUISA 
A pesquisa foi realizada de 17 a 23 de março de 2017 pelo Instituto FSB 

Pesquisa. Foram ouvidas 2002 pessoas com mais de 16 anos em todas as 
regiões do país para avaliar a opinião da população brasileira acerca do 
turismo no Brasil, assim como observar quais são as vantagens e prejuízos, 
além de identificar oportunidades de promoção do turismo no país. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8089-apenas-41-
da-popula%C3%A7%C3%A3o-brasileira-considera-malha-a%C3%A9rea-
nacional-suficiente.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Black Friday deve alcançar R$ 2,2 bi em 2017 e beneficiar lojas com 
clientes fiéis 

 
22 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A Black Friday de 2017 promete crescer outra vez, principalmente, para 
os e-commerces que conseguirem reter o cliente fiel. Segundo a pesquisa 
“Thanks God it’s Friday”, realizado pelo Google e divulgado nesta terça-feira 
(22), 77% dos consumidores entrevistados disseram comprar nos mesmos 
sites, sendo que 34% fizeram quase todas as suas aquisições na mesma loja 
virtual. 

O levantamento indica também que, neste ano, o evento deve 
apresentar resultado entre 15% a 20% maior em relação a 2016 e alcançar R$ 
2,2 bilhôes de faturamento. 

“A Black Friday já está no senso comum do consumidor brasileiro. Não 
existe mais aquele negócio de ‘Black Fraude’ que existia em 2013”, afirmou 
José Melchert, head de Indústria de Varejo do Google. 

Segundo ele, a data se consolidou entre os consumidores, que 
passaram a esperar a Black Friday chegar para fazer suas compras. Prova 
disso são as pesquisas feitos na própria plataforma do Google. “O pico das 
buscas no Google Brasil é a BlackFriday. Não é o Neymar, não é o último clipe 
da Anitta, não é a Lava Jato. É a Black Friday”, cravou. 

O trabalho feito pelos lojistas para transformar a data em um evento 
confiável se traduziu na percepção dos internautas sobre a data. 

No ano passado, 55% das hashtags utilizadas pelos clientes  foram 
positivas – frases como #descontodeverdade, #taemconta e #eupagueimenos. 
Outras 37% foram neutras e apenas 8% tiveram repercussão negativa (como a 
famosa #blackfraude).” As pessoas estão vendo que as marcas trabalham as 
promoções e os preços de maneira mais consistente”, comemorou Carolina 
Rocha, gerente de Insigths do Google. 

Pequenos em alta 
Apesar do cliente fiel ser o perfil mais recorrente nas compras online, os 

pequenos e-commerces têm tido um resultado mais positivo do que grandes 
marcas, que também cresceram, mas em ritmo menor. 

De acordo com a pesquisa, PMEs registraram aumento de 161% na 
sexta-feira, os mais famosos alcançaram 134%. Considerando apenas a 
quinta-feira anterior à Black Friday, as pequenas empresas foram as únicas 
que mantiveram os três dígitos. 

Isso se torna ainda mais importante quando 370 mil pessoas devem 
entrar no mercado e comprar pela primeira vez na data em 2017, ou seja, 10% 
de todos os novos e-shoppers no ano. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/black-friday-deve-alcancar-r-22-
bi-em-2017-e-beneficiar-lojas-com-clientes-fieis/ 
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Same Day Delivery é diferencial competitivo no e-commerce 

 
22 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A internet, sem dúvida, trouxe inúmeras facilidades para o dia a dia, em 
especial quando o assunto é a compra online. Na web, é possível comparar 
preços em diversas lojas, pesquisar a opinião de outros consumidores sobre o 
produto, ter disponível uma variedade muito maior de mercadorias do que a do 
estoque de uma loja física e não depender do horário comercial para fechar a 
compra. Tudo isso em poucos cliques e na comodidade do lar. 

Porém, junto às facilidades da compra, vieram também novas exigências 
por parte dos consumidores. Entre elas está a rapidez e agilidade na entrega, 
um dos principais gargalos do e-commerce atualmente. Para Guilherme 
Bonifácio, CEO e Cofundador do Rapiddo, serviço online sob demanda para 
entregas expressas, é justamente no momento da entrega do produto que as 
lojas online ainda patinam. “Muitas vezes, a compra está associada a uma 
necessidade urgente, como um presente numa data especial, um remédio que 
não pode ser interrompido, compras de produtos perecíveis num supermercado 
online ou o simples prazer de ter logo em mãos algo que o consumidor quer 
muito”, diz. 

Por esses e outros motivos, muitas empresas estão implementando em 
seus sites o same day delivery, ou entregas no mesmo dia, um diferencial que 
pode atrair milhares de potenciais compradores e que tem causado uma 
verdadeira revolução logística, onde o mais rápido sem dúvida sobreviverá no 
competitivo mercado das lojas virtuais. “É mais do que urgente pensar em 
formas alternativas de entregas que ofereçam a agilidade que o mercado exige 
e também repensar as estratégias logísticas da empresa”, assinala Bonifácio. 

Segundo ele, o primeiro passo talvez seja descentralizar os Centros de 
Distribuição (CD), levando mini CDs com os produtos mais comercializados em 
determinada região para agilizar o processo de entrega e permitir que a 
empresa fique mais próxima do consumidor. “Também é importante especificar 
e deixar bem claro no site quais produtos estão disponíveis para o same day 
delivery, levando em conta peso, tamanho e fragilidade do objeto, além da 
quantidade disponível em estoque. Esse cuidado evitará reclamações e 
desgastes para a marca”, recomenda. 

Outra dica de Bonifácio é deixar claro quais as regras para entregas no 
mesmo dia. “Por exemplo, pagamentos aprovados até 12h serão entregues até 
as 22h do mesmo dia, mas caso a aprovação venha depois, o prazo é até as 
12h do dia seguinte”, explica. E, para fechar com chave de ouro, diz, o melhor 
é certificar-se de que todos os envolvidos no processo estejam bem alinhados, 
o que envolve estoquistas, equipe de marketing, logística e suporte ao 
consumidor, a fim de que tomem providências rápidas, caso seja necessário. 

Ele salienta, ainda, que uma alternativa interessante é a terceirização do 
serviço de entrega por meio de motoboys. Segundo ele, empresas de 
tecnologia do setor estão preparadas para atender a essa demanda, que leva 
em conta, ainda, a logística de última milha para dar mais agilidade ao 
processo da entrega. O serviço contratado também permite o 
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acompanhamento do processo de ponta a ponta, como a roteirização das 
entregas, assinatura digital, atualização do status de entrega em tempo real e 
geração online de relatórios customizados. “A economia para as empresas 
pode ultrapassar os 30% com esse tipo de serviço”, garante. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/same-day-delivery-e-diferencial-
competitivo-no-e-commerce/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Infraestrutura 

Especialistas divergem sobre tarifa baixa após privatização da Eletrobras 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Governo afirma que conta de luz ficará mais barata com a desestatização da 
Eletrobras, mas analistas alertam que, num primeiro momento, o preço deve 
aumentar. Privatização provoca euforia na bolsa, que alcança o maior patamar em 
mais de seis anos 
 

O governo afirma que a privatização da Eletrobras vai baratear a conta de luz 
dos brasileiros a médio prazo. Os especialistas alertam que, antes, os consumidores 
vão pagar mais pela fatura de energia. Isso porque a proposta mais provável para a 
venda da estatal, anunciada na segunda-feira, segundo especialistas, é a abertura de 
capital com a diluição da participação acionária da União, sócia majoritária. Uma vez 
capitalizada, a Eletrobras poderá sair do sistema de cotas — uma espécie de subsídio 
que reduz a tarifa —, garantir receita extraordinária para o governo reduzir o rombo 
fiscal e ainda se tornar mais atrativa ao mercado. 

Não à toa, a Eletrobras teve uma valorização de mais de R$ 9 bilhões ontem 
com a alta das ações na Bolsa, (veja texto abaixo), após o ministro de Minas e 
Energia, Fernando Coelho Filho, detalhar a decisão de incluir a estatal de energia no 
Programa Nacional de Desestatização (PND). “O movimento é muito maior do que a 
necessidade arrecadatória. É importante para o setor de infraestrutura. Para o 
consumidor, não muda nada. Com eficiência e redução de custos, a energia ficará 
mais barata”, afirmou. 

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, ressaltou 
que o governo não tem sequer como estimar a arrecadação com a privatização porque 
a companhia é listada em bolsa. “Ainda vamos trabalhar na modelagem”, ressaltou. 
Isso deve ser feito no âmbito do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos 
(PPI), que receberá hoje a proposta de privatização da Eletrobras. 

Uma das alternativas é vender a participação estatal. “Nesse caso, o dinheiro 
entra para o Tesouro, e se torna receita financeira, não primária”, alertou Guardia. A 
outra é diluir a participação acionária da União, hoje com 63% das ações e 51% do 
capital votante. Com os recursos, a companhia poderá pagar pela descotização. 
Existem 91 usinas cotizadas, cujas concessões venceram até 2015, e que geram 29 
mil megawatts (MW). Catorze são da Eletrobras, responsáveis por 14 mil MW. 

O valor de uma eventual descotização será dividido em três partes: uma é 
reconhecimento da concessão da União, outra vai para a empresa e o restante para 
pagar os custos do setor. Para que isso seja possível, no entanto, o governo precisa 
editar uma nova medida provisória, ainda em elaboração. 

Para os especialistas, a tarifa vai subir num primeiro momento. João Carlos 
Mello, presidente da Thymos Energia, disse que a eletricidade das usinas cotizadas 
custa R$ 60 por megawatt/hora. “Esse é o preço regulado. No mercado, está entre R$ 
150 e R$ 200. No momento que sair a cota, sobe a tarifa. Depois o cenário melhora, 
com gestão profissional, governança sadia e investidores privados”, projetou. 

Apesar de representar um aumento, no entender de Walter Fróes, presidente 
da CMU Energia, o corte do subsídio é fundamental para o setor ter realidade tarifária. 
“É uma ilusão achar que é um subsídio, porque a distribuidora paga o risco hidrológico 
para a geradora, e repassa esse custo para o consumidor”, explicou. 
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Impacto 
A partir do momento em que se fala em privatização, há impacto para o 

consumidor, na opinião de Lucas Rodrigues, analista da Safira Energia. “Num primeiro 
momento, pode ser ruim. Mas a perspectiva futura é boa. Acaba com medidas 
populistas dentro do setor elétrico e reforça o compromisso com a realidade tarifária”, 
opinou. 

Rômulo Mariani, advogado da área regulatória do Souto Correa Advogados, 
afirmou que a percepção de uma administração melhor, com resultados, é positiva. “O 
governo mostra que, além de dar continuidade à privatização das distribuidoras, 
aprimorou a proposta, colocando à venda também os ativos de geração, com os quais 
a Eletrobras tem 31% de participação no país, e de transmissão, com quase 50% do 
parque nacional”, assinalou. 

Enquanto mercado e especialistas avaliam o lado positivo da privatização, 23 
mil funcionários da estatal se sentem ameaçados. Sindicatos montam cronogramas de 
atuação. No Distrito Federal, será lançada, em 12 de setembro, uma rede parlamentar 
em defesa da continuidade da empresa como estatal. “A proposta de privatização 
segue o caminho inverso ao de países como Estados Unidos, França e Alemanha, 
onde a estatização de hidrelétricas é crescente”, afirmou Fabíola Latino, diretora do 
Sindicato Urbanitário do Distrito Federal (STIU-DF). 

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse que, do total de 23 mil 
funcionários da companhia, seis mil estão nas distribuidoras já em processo de 
privatização. Dos 17 mil empregados da holding, 1,8 mil ficam em Brasília. “Os 
colaboradores são celetistas e estão sob vigência de acordo de trabalho, que estamos 
cumprindo rigorosamente. Estamos em processo de reestruturação, oferecendo 
pacotes de adesão voluntária e 2,1 mil pessoas já aderiram.” Com a redução, a 
Eletrobras vai economizar R$ 900 milhões por ano, cerca de 15% do custo com 
pessoal. 

De fora 
A usina binacional Itaipu e a Eletronuclear estão fora da privatização da 

Eletrobras, explicou ontem o secretário executivo do MME, Paulo Pedrosa. A energia 
nuclear não pode estar nas mãos do setor privado, determina a Constituição, pelos 
riscos à soberania nacional que isso representaria. “Itaipu vai envolver o diálogo com o 
governo do Paraguai. A parte brasileira não pode ser desvinculada da paraguaia, a 
usina é única, por isso vai envolver a discussão”, destacou. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/23/internas
_economia,619915/especialistas-divergem-sobre-tarifa-baixa-apos-
privatizacao-da-eletrob.shtml 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Inflação pelo IPC-S recua 

 
22 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE  
 

O IPC-S de 22 de agosto de 2017 apresentou variação de 0,33%1, 0,07 
ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação.  

Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do 
índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior 
contribuição partiu do grupo Alimentação (-0,28% para -0,54%). Nesta classe 
de despesa, cabe mencionar o comportamento do item hortaliças e legumes, 
cuja taxa passou de 1,18% para -3,72%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Habitação (0,65% para 0,47%), Comunicação (0,44% para 0,24%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,35% para 0,32%) e Despesas Diversas (0,14% para 
0,12%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: 
tarifa de eletricidade residencial (3,73% para 2,57%), pacotes de telefonia fixa e 
internet (1,14% para 0,60%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,36% para 
-0,14%) e cartório (0,55% para 0,35%), respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Transportes (1,55% para 1,84%), Vestuário 
(-0,49% para -0,38%) e Educação, Leitura e Recreação (0,09% para 0,11%) 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de 
despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: gasolina (7,80% para 
8,62%), vestido e saia (-1,73% para -1,09%) e passagem aérea (-2,92% para -
1,03%), respectivamente.  

A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 
31.08.2017, será divulgada no dia 01.09.2017. 

 
Mercado de salas e conjuntos comerciais continua em baixa em julho, diz 
Fipezap 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
O mercado de salas e conjuntos comerciais permanece sob pressão, 

com recuo nos preços médios de venda e locação em julho, de acordo com 
pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir dos 
anúncios no site Zap Imóveis. O levantamento engloba escritórios de até 200 
metros quadrados (m2) em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto 
Alegre. 

O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais nessas 
cidades recuou 0,11% em julho na comparação com junho. No acumulado dos 
primeiros sete meses do ano, a retração já atingiu 2,28%, enquanto nos últimos 
12 meses houve baixa de 4,08%. 
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Em julho, a queda nos preços de venda foi puxada pelo resultado 
negativo do Rio de Janeiro, onde houve retração de 1,01%, e em Porto Alegre, 
que teve baixa de 0,11%. Já nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte, 
houve alta de 0,15% e 0,54%, respectivamente. 

Locação 
O preço médio anunciado de aluguel das salas e conjuntos comerciais 

em julho sofreu queda de 0,67% em comparação com junho. Nos primeiros 
sete meses do ano, a baixa atingiu 2,59%, enquanto no acumulado dos últimos 
12 meses, a retração foi de 5,55%. 

Em julho, as quatro cidades cobertas pela pesquisa registraram queda 
nos preços de locação: Rio de Janeiro (-0,82%), São Paulo (-0,69%), Belo 
Horizonte (-0,77%) e Porto Alegre (-0,01%). 
 

Voltar ao índice  
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8. 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 
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Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
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 
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