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1. Crédito e Financiamento 

Entenda o que é a TLP, a nova taxa do BNDES 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 
Medida provisória que cria a taxa que substituiria a atual TJLP recebeu sinal 
verde de comissão especial do Congresso. 
 

A medida provisória que cria a nova taxa de juros do BNDES, a Taxa de 
Longo Prazo (TLP), recebeu sinal verde da Comissão Especial do Congresso 
nesta quarta-feira (22). 

A discussão do texto foi tumultuada. A votação deveria ter ocorrido na 
terça-feira, mas acabou adiada por uma confusão entre os parlamentares. A 
gritaria aconteceu depois que o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) acatou uma 
questão de ordem apresentada pelo senador José Serra (PSDB-SP), contrário 
à medida. 

Agora, a MP precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do 
Senado para entrar o vigor. Isso precisa acontecer até 6 de setembro, ou o 
texto caduca. 

O que é a TLP? 
Se aprovada, a Taxa de Longo Prazo (TLP) será a taxa usada nos 

empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDES), o banco de fomento do governo brasileiro. Ela substituiria a atual 
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 

Quais a diferença entre as duas taxas? 
Apesar dos nomes parecidos, as duas taxas são bem diferentes. A atual 

TJLP é estabelecida a cada três meses pelo governo com base na meta de 
inflação para o ano. Isso quer dizer que a sua definição está sujeita a decisões 
políticas. 

Hoje, ela está em 7% ao ano, enquanto a taxa básica da economia, que 
baliza os juros cobrados no mercado, está em 9,25%. Na prática, ela é uma 
taxa subsidiada, ou seja, mais baixa do que as praticadas pelos outros bancos 
(e também mais baixa do que as que o governo paga para tomar dinheiro 
emprestado ao vender títulos de dívida). 

Já a TLP, se entrar em vigor, a princípio será igual à TJLP. Mas dentro 
de cinco anos ela será gradualmente reduzida até se igualar à taxa de juros de 
mercado. A referência será a NTN-B, um dos títulos da dívida pública emitido 
pelo Tesouro. 

Isso significa que a nova taxa do BNDES será igual à taxa que o 
Tesouro paga para tomar empréstimo junto ao mercado, ou seja, livre de 
interferências políticas. Assim, ela seria uma taxa de juros dentro dos padrões 
do mercado. 

O que muda de fato? 
Com a instituição da TLP, os juros cobrados pelo BNDES deixariam de 

ser subsidiados. Ou seja, pegar empréstimo no banco público ficaria mais caro 
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num primeiro momento, já que atualmente a taxa cobrada (TJLP) é de 7% ao 
ano, abaixo do juro básico da economia (Selic), que está em 9,25% ao ano. 

Representantes da indústria são contra a sua instituição porque 
acreditam que ela aumentará o juro cobrado pelo BNDES e pode dificultar 
investimentos de empresas que precisam do financiamento do banco. 

Quem criou a TLP? 
A TLP foi criada em um processo de reestruturação do BNDES, após o 

banco ser acusado de financiar empresas brasileiras envolvidas em escândalos 
de corrupção. A proposta foi apresentada pela ex-presidente do banco, Maria 
Silvia Bastos, no fim de março. 

Por que isso gera polêmica? 
Porque, na prática, hoje o financiamento do BNDES é considerado um 

crédito barato e financia os projetos de expansão das empresas com recursos 
subsidiados. Muitas das empresas que usaram crédito do BNDES foram 
envolvidas em escândalos de corrupção apurados na Operação Lava Jato. 

Mas, por outro lado, há um temor de que a mudança da taxa de juros do 
banco trave a economia. Com as taxas maiores, algumas empresas poderiam 
desistir de fazer investimentos. E isso dificultaria a recuperação da economia 
brasileira. 

Quando a TLP passa a valer? 
Se for aprovada, a TLP entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. 
Que benefícios ela pode trazer, além do fim do subsídio? 
Igualdade de custos 
Cerca de 80% dos empréstimos concedidos pelo BNDES vão para 

grandes empresas e 64% vão para companhias do Sudeste. Na prática, as 
demais empresas pegam empréstimos em bancos de varejo e, na prática, 
pagam mais caro pelo crédito. A TLP tornaria o acesso aos recursos do banco 
de fomento mais igualitário, segundo o governo. 

Mais recursos para o seguro-desemprego 
Hoje, aproximadamente 30% dos recursos do BNDES vêm do Fundo de 

Amparo ao trabalhador (FAT), que custeia benefícios como seguro-
desemprego. O FAT é remunerado pela TJLP e, por isso, tem déficits 
frequentes. Ao passar a ser remunerado pela TLP, o fundo terá mais recursos, 
defende o Ministério da Fazenda. 

Com a TLP o governo fica impedido de subsidiar crédito? 
Não. O governo poderá conceder juros menores para impulsionar 

determinadas empresas e setores, se necessário. 
Mas isso precisará passar pelo orçamento público, ou seja, precisará de 

aprovação do Congresso. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-o-que-e-a-tlp-a-nova-taxa-do-
bndes.ghtml 
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Governo lança programa para agilizar crédito a micro e pequenas empresas 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: Isto É 
 

No momento em que a retomada da atividade econômica é prioridade, o 
governo lançou hoje (22), em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, o 
programa BNDES Giro. É para agilizar a concessão de crédito para capital de giro de 
micro, pequenas e médias empresas. 

Com o programa, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) espera acrescentar cerca de R$ 20 bilhões em novos financiamentos a 
essas empresas até agosto de 2018. 

Pelo BNDES Giro, o empresário que solicitar em uma plataforma digital 
financiamento ao BNDES, por meio de agentes financeiros, saberá já no ato do pedido 
se está apto a receber os recursos pretendidos. 

Se estiver apto, o recurso estará disponível na conta da empresa no prazo de 
24 horas, de acordo com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Segundo ele, 
atualmente, o prazo para esse processo pode chegar a 60 dias. 

Redução da taxa de juros 
O ministro explicou que houve redução na taxa de juros para a concessão do 

crédito de 2,1% para 1,5%. No caso da micro e pequena empresa, será a Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP) mais 1,5%. No caso de médias empresas, será de 50% 
da TJLP, mais 50% da Selic e mais 1,5%. Os agentes financeiros, que são os bancos, 
acrescentarão ainda o custo do risco de crédito. 

Em discurso na cerimônia, o presidente Michel Temer reafirmou a vocação do 
BNDES para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. “Quando se volta para 
as micro, pequenas e médias empresas, estamos pensando no social, tendo como 
objetivo central o combate ao desemprego”, disse. 

Para Temer, essas empresas são as “campeãs do emprego e do 
desenvolvimento do país” e presença importante no comércio, na indústria e nos 
serviços. Por isso, a urgência na concessão de crédito para as micro, pequenas e 
médias empresas. 

O ministro do Planejamento disse que o BNDES Giro tem três diretrizes que 
são o aumento de volume de recursos, redução do custo do dinheiro e a redução do 
tempo para a liberação do crédito. 

O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, destacou que os R$ 20 
bilhões a mais para capital de giro que serão disponibilizados pelo programa “parecem 
pouco, mas é chuva depois de muita seca”. 

O programa passa a integrar o novo sistema de aprovação automática de 
operações do banco, chamado de BNDES Online. A plataforma conecta os processos 
automatizados dos agentes financeiros aos do BNDES, proporcionando às operações 
indiretas ganhos de eficiência, celeridade e segurança. 

 
http://istoe.com.br/governo-lanca-programa-para-agilizar-credito-a-micro-e-
pequenas-empresas/ 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Direto ao ponto: o que a Indústria ganha indo para o Varejo? 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: Mercado e Consumo 
 

Como já vimos em diferentes artigos da Mercado&Consumo, o 
movimento da indústria ir direto ao varejo já é uma realidade. Temos diversos 
casos de sucesso e, a cada dia, ganhamos novas versões desses novos 
varejistas. 

Se não pararmos para pensar, já nem consideramos muitas dessas lojas 
como sendo da indústria. A verdade é que já não conseguimos mais separar ou 
perceber esse tipo de transformação. Isso porque já está completamente 
inserido em nossas vidas. 

Por outro lado, ainda encontramos diversas indústrias com receio desse 
tipo de abordagem. Normalmente, o maior medo é perder vendas devido a um 
conflito de canais. Ou seja, se a empresa abrisse um canal de vendas direto ao 
consumidor criaria um impasse muito grande com seus maiores varejistas, 
fazendo com que as vendas totais caíssem. Agora já imaginaram se a Nike ou 
a Apple tivessem esse receio? Será que seriam as potências globais que são 
hoje? 

Agora você vai argumentar que essas são marcas mundiais e que outras 
indústrias não possuem o mesmo poder que elas têm. Porém, conseguimos 
encontrar bem perto de nós duas grandes marcas que se reinventaram com 
essa estratégia. Em 1993, a brasileiríssima Cia. Hering deixou seu modelo de 
multimarcas e partiu para abrir lojas próprias. Um ano depois, acelerou esse 
processo franqueando seu negócio. Atualmente, são mais de 800 lojas 
(próprias e franqueadas), e ainda mantém sua atuação multimarcas em mais 
de 15 mil estabelecimentos. 

Outra marca que conhecemos bem e que fez expansão, inclusive 
internacional, com modelo de lojas próprias é Havaianas. Depois de mudar o 
posicionamento de seu produto, solidificou sua nova identidade com lojas 
conceitos e presença global. 

MAS, AFINAL, PORQUE ESSE MOVIMENTO GANHA TANTA FORÇA? 
QUAIS OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA A INDÚSTRIA? 

Segundo pesquisa do Grupo Ebeltoft, feita em 2016, existem 10 
principais razões que fariam uma indústria abrir esse novo canal de 
comunicação com seus clientes. Esses dez motivos, ainda seriam divididos em 
três graus de relevância. 

Foi perguntando às empresas que já fizeram ou pretendiam fazer esse 
movimento, qual a nota (de 1 a 5) eles dariam a cada um desses motivos. Se 
você pensou em tirar relevância do varejo ou aumentar margens, acertou 
parcialmente, pois, existem motivos considerados mais importantes: 

De acordo com o Ebeltoft, no grau mais baixo de relevância aparece a 
captação das informações dos clientes. Com o avanço das tecnologias nessa 
área e a caminho do BIG DATA, a informação por si só não apresenta grande 
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relevância. Entretanto, o grupo destaca que a baixa expectativa de ter maior 
autonomia frente aos varejistas pode ser ainda o medo de criar conflito entre 
canais. 

Em um segundo nível aparece a questão de ampliação de sortimento em 
margem. Com canais próprios, a indústria tem autonomia para trabalhar com 
toda a linha. O curioso é que esperava-se que a venda de saldos e teste de 
novos produtos acompanhassem esse segundo nível, entretanto, esses dois 
atributos acabam representam apenas ganhos marginais nessa avaliação. 

Por fim, e de maior relevância, está a construção da identidade de marca 
e a forma que essa se relaciona com seus clientes. Como vimos na última 
edição do NRF Retail’s Big Show, a humanização e o propósito das marcas são 
tendências fortíssimas para os próximos anos e, com um canal de interação 
direta com o cliente, fica muito mais fácil construir essas história. 

O Ebeltoft ainda avaliou qual o canal mais importante para se iniciar 
esse movimento. Foram levantadas algumas alternativas, como shop-in-shop, 
outlet de fábrica, rede de lojas próprias, e-commerce, pop-up store, entre 
outros. Dentro dessa avaliação ficou constatado que é primordial que a 
indústria já faça esse movimento pensando em ser omnicanal. Isso porque, a 
loja física ainda aparece como grande oportunidade de interação entre cliente e 
marca, porém, o e-commerce é a fortaleza como novo canal de receita. 

 
http://www.mercadoeconsumo.com.br/2017/08/23/direto-ao-ponto-o-que-a-
industria-ganha-indo-para-o-
varejo/?utm_campaign=mc_news_2308&utm_medium=email&utm_source=RD
+Station 
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Varejistas despontam em ranking das empresas mais inovadoras no 
relacionamento com o cliente 
 

23 de Agosto de 2017 
Fonte: E-commerce News 

 
O estudo “As empresas mais inovadoras no relacionamento com o cliente”, que 

mostra como o universo corporativo brasileiro usa atualmente a inovação nas relações 
com o consumidor final, aponta o segmento varejista como o setor econômico mais 
maduro quando o assunto é propiciar novos incrementos na interação com o cliente. 
De acordo com o levantamento desenvolvido pela consultoria DOM Strategy Partners, 
das 50 empresas mais inovadoras, 43% tem atuação no varejo. 

A análise sinaliza que o varejo atualmente é o setor que entrega uma melhor 
experiência de relacionamento ao cliente porque foca as suas ações estratégias à 
fatores como oferta de produtos inovadores, interatividade no ponto de contato com o 
cliente por meio de canais alternativos, colaboração e abordagem online, além da 
disponibilização de formatos e modelos de atendimento. Outro critério importante 
avaliado pela pesquisa da DOM é a iniciativa do varejo em levantar bandeiras e 
causas atuais da sociedade como empoderamento da mulher, justiça social e a 
valorização da diversidade como forma de aproximação com o público. 

Com isso, a pesquisa não se restringe ao conceito de inovação ligada apenas à 
tecnologia, mas sim como objeto de fortalecimento no relacionamento da empresa 
com o consumidor. “Uma boa ideia não é suficiente. Ela precisa criar valor – intangível 
e tangível – para que possa ser propagandeada e comercializada, e assim, ser 
considerada uma inovação. Este é o conceito central que distingue a inovação da 
invenção e investigação científica”, explica Da O estudo traz nomes como Nespresso, 
O Boticário, Reserva e Starbucks. O destaque fica para o Magazine Luiza. A varejista 
de eletroeletrônicos saltou de 95º colocada para 9º no ranking das 50 melhores 
colocadas. Um dos motivos da ascensão, segundo Domeneghetti, foi a postura adota 
pela marca ao integrar o físico e online com a disponibilização de vários canais de 
relacionamento para o cliente. 

“O aplicativo, por exemplo, é a personificação da estratégia de negócio do 
Magazine Luiza na qual a prestação de serviço para o consumidor passou a ser digital 
com a presença de lojas físicas e não ao contrário, sem criar rupturas no diálogo com 
o cliente. Houve disponibilidade, posicionamento da marca e uso de canais 
alternativos, três critérios importantes para inovar”, completa o executivo que também 
é especialista em inovação corporativa. 

Em sua quarta edição, o estudo “As empresas mais inovadoras no 
relacionamento com o cliente”, avaliou as companhias entre os meses de abril e junho 
por meio de uma pesquisa com mais de três mil consumidores e informações 
primárias, tais como releases, relatórios, informações para investidores, e secundárias, 
leia-se notas, reportagens, matérias, estudos e pesquisas públicas nos últimos 12 
meses. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/varejistas-
despontam-em-ranking-das-empresas-mais-inovadoras-no-relacionamento-
com-o-cliente/ 
 

Voltar ao índice 
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3. Bem-Estar do Consumidor 

Expectativa de Inflação do Consumidor recua e atinge menor nível desde 
julho de 2012 

 
24 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

A expectativa de inflação para os 12 meses seguintes recuou 0,6 ponto 
em agosto, para 6,3%, o menor nível desde julho de 2012 (6,2%). Na 
comparação com o mesmo período no ano anterior, houve recuo de 3,5 pontos 
percentuais da inflação prevista pelos brasileiros. 

“A contínua queda nos preços dos alimentos parece finalmente ter 
impactado de forma mais significativa a percepção de inflação pelos 
consumidores de menor poder aquisitivo. E a queda de 2,1 pontos da mediana 
das previsões de inflação realizadas por este grupo ocorre a despeito do 
aumento recente nos preços de combustíveis e de energia”, afirma 
aeconomista Viviane Seda Bittencourt, da FGV/IBRE. 

Considerando-se a distribuição por faixa de inflação, neste mês, mais 
uma vez houve aumento da incidência de respostas inferiores à meta de 
inflação do Banco Central (4,5%). A proporção de consumidores prevendo 
inflação abaixo da meta passou de 30,1% do total, em julho, para 31,5%, em 
agosto. Houve também redução da proporção de consumidores prevendo 
inflação acima de 12%. Por outro lado, a incidência de previsões entre o limite 
superior atual de tolerância do regime de metas, de 6%, e 12%, voltou a 
aumentar, de 32% para 35% do total, após 14 meses em queda.  

A inflação prevista ficou estável em três das quatro faixas de renda. A 
queda do indicador nacional em agosto deveu-se, portanto, somente à redução 
de 2,1 pontos na inflação prevista pela faixa de renda familiar até R$ 2.100 
mensais. A inflação mais alta foi de 7,7%, prevista pelos consumidores com 
renda familiar entre R$2.100,01 e R$4.800,00; a mais baixa, de 5,0%, é 
prevista pelos consumidores de renda mais alta (acima de R$9.600,00 
mensais). 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&contentId=8A7C82C55DA9812B015E13DA8E0A72E9 
 

Voltar ao índice  
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4. Infraestrutura 

Congonhas, Casa da Moeda e Eletrobras estão em novo plano de Privatizações 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: Isto É 
 

Uma série de privatizações e concessões, como de aeroportos, de portos e até da 
Casa da Moeda foi anunciada pelo governo nesta quarta-feira, 23 

 
Com dificuldade para fechar as contas, o governo anunciou nesta quarta-feira, 

23, uma série de privatizações e concessões, como de aeroportos, de portos e até da 
Casa da Moeda. Ao todo, serão 57 empresas. Entre elas, está a Eletrobras. O 
conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) confirmou o plano da 
equipe econômica de privatizar a estatal elétrica. 

Um documento divulgado pelo Palácio do Planalto após a reunião do colegiado 
informa que a operação com a Eletrobrás injetará “expressivos recursos” no Tesouro 
Nacional. Fontes calculam que a venda da estatal de energia possa render R$ 17 
bilhões aos cofres da União. 

Outros ativos importantes do governo também estão listados. O aeroporto de 
Congonhas na capital paulista, segundo maior terminal brasileiro, foi incluído no 
programa de privatização do governo federal. O calendário do governo prevê que o 
edital para todos os 14 aeroportos será publicado no 2º trimestre de 2018 e o leilão 
para todos os terminais ocorrerá no 3º trimestre de 2018. No pacote de desestatização 
de aeroportos do governo federal também estão os terminais de Recife e Vitória. 

No material distribuído pelo Programa de Parceria de Investimento (PPI), o 
governo diz que a oferta desses aeroportos “representa a maior oferta do setor da 
história, coerente com a política de governo de melhoria de eficiência para o setor 
aeroportuário e com a oportunidade gerada pelo apetite dos investidores estrangeiros”. 

O material distribuído à imprensa não cita os valores que serão arrecadados 
com a concessão dos aeroportos, mas o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, 
havia citado que Congonhas era peça importante no plano do governo de arrecadar 
até R$ 6 bilhões com o repasse dos aeroportos. 

Além de Congonhas, o governo vai agrupar 12 aeroportos para a oferta em 
dois blocos. O primeiro será do nordeste e contará com os aeroportos de Maceió, 
Aracaju, João Pessoa, Campina Grande, Juazeiro do Norte e Recife. O bloco é 
vocacionado para o turismo, diz o governo. 

O segundo bloco é focado no Mato Grosso com os terminais de Cuiabá, Sinop, 
Alta Floresta, Barra do Garças e Rondonópolis. O agrupamento desses terminais 
acontece “em face da relevância que adquiriu a produção de grãos no Estado”. Além 
desses, o governo também prevê qualificar o aeroporto de Vitória e também o de 
Macaé para a oferta ao capital privado. 

Portos e Rodovias 
O governo federal incluiu na lista de projetos para a concessão no Programa de 

Parcerias de Investimentos (PPI) 15 terminais portuários e duas rodovias. A previsão é 
de que esses ativos sejam licitados ao longo do ano de 2018 e devem ajudar o 
governo a reforçar o caixa no ano que vem para cumprir a meta fiscal, revisada 
recentemente para um déficit de R$ 159 bilhões. 

No caso das rodovias, será concedido o trecho da BR-364 entre Rondônia e 
Mato Grosso. A rota é importante para o agronegócio, destacou o governo. “Nessa 
rodovia transitam, com destino a Porto velho, mais de 4 milhões de toneladas de 
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grãos”, diz o governo, em nota. Já o trecho da BR-153 entre Goiás e Tocantins 
comporá a lista de “projetos prioritários”. A licitação das duas rodovias tem previsão de 
edital no terceiro trimestre de 2018, com leilão no quarto trimestre do ano que vem. 

O Ministério dos Transportes também anunciou a qualificação de 15 terminais 
portuários: terminais de GLP de Miramar e de granéis líquidos no Porto de Belém 
(PA), terminais de granéis líquidos em Vila do Conde (PA), terminais de grãos em 
Paranaguá (PR), terminal de granéis líquidos em Vitória (ES), prorrogação antecipada 
do terminal de fertilizantes no Porto de Itaqui, e autorização de ampliação de 
capacidade com novos investimentos do terminal Agrovia do Nordeste, no Porto de 
Suape (PE). 

O maior número de leilões desses terminais deve ocorrer no terceiro trimestre 
de 2018. Os investimentos nos terminais portuários devem superar R$ 2 bilhões, 
segundo as estimativas do governo. A estimativa para as rodovias não foi divulgada. 

Casa da Moeda 
A desestatização da Casa da Moeda acaba de ser anunciada pelo governo. A 

empresa foi incluída no programa de privatização com a venda prevista para o quarto 
trimestre do ano que vem. A estatal está tendo prejuízos e corre o risco de se tornar 
estatal dependente. A venda da empresa não deve garantir muitos recursos para o 
caixa do Tesouro, mas evitar ampliação dos gastos do Orçamento. 

A privatização da Casa da Moeda tem como objetivo evitar que o custo da 
empresa concorra com outras despesas públicas como saúde e educação, informou 
um integrante da equipe econômica. 

A Casa da Moeda hoje tem um custo 60% maior que a aquisição do produto 
que ela faz (dinheiro) no exterior. Ela tinha mais de R$ 2 bilhões de receita anual com 
os sistemas de controle de produção de bebidas e cigarros, mas com o escândalo de 
corrupção envolvendo a empresa e alguns servidores da Receita Federal, esses 
programas foram descontinuados, explicou a fonte. 

Loteria 
O Ministério da Fazenda vai apresentar a modelagem da concessão da Loteria 

Instantânea Exclusiva (Lotex), conhecida como “raspadinha”. Segundo o governo, 
depois de estudos concluídos recentemente pelo BNDES, definiu-se a alternativa de 
concessão do direito de exploração da Lotex, por apresentar “maior atratividade ao 
investidor e maior retorno financeiro ao governo”. 

A expectativa é que a concessão gerará recursos para o Tesouro Nacional e 
para os Estados e municípios por meio dos tributos a serem auferidos na concessão 
do direito de exploração, do valor de outorga e das taxas destinadas aos beneficiários 
legais. Pelo calendário definido pelo governo, o edital da Lotex será publicado no dia 
11 de outubro e o leilão deve acontecer no dia 10 de dezembro. 

 
http://www.istoedinheiro.com.br/congonhas-casa-moeda-eletrobras-
privatizacoes/ 
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Governo aprova proposta de privatização da Eletrobras 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 

Proposta foi anunciada nesta semana pelo Ministério de Minas e Energia. 
Governo vai vender parte das ações e entregar controle da estatal à iniciativa 
privada. 
 

O conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), órgão do 
governo Michel Temer que discute privatizações e concessões, aprovou nesta 
quarta-feira (23) a proposta do Ministério de Minas e Energia de privatizar a 
Eletrobras, estatal do setor elétrico. 

A informação foi dada pelo ministro de ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, durante entrevista no Palácio do Planalto após a 
reunião do conselho do PPI. O presidente Michel Temer participou do encontro. 

Nesta semana, o ministério de Minas e Energia havia informado que a 
proposta de privatizar a Eletrobras seria levada ao conselho do PPI na reunião 
desta terça. Após o encontro, Coelho Filho foi questionado sobre o que foi 
decidido e respondeu que o PPI aprovou a privatização. 

"O conselho aprovou sim o prosseguimento do plano de desestatização 
da Eletrobras", disse. 

"Agora, de forma formal, se inicia o trabalho dessa modelagem que já 
vem sendo discutida por técnicos dos ministério de Minas e Energia, 
Planejamento e Fazenda. A nossa expectativa é que nos próximos dias a gente 
possa estar com isso fechado e chancelado pelo presidente", completou o 
ministro. 

A modelagem a que Coelho Filho se refere é a que será usada na 
operação de venda da estatal. A privatização ocorrerá porque o governo vai 
vender parte das ações da Eletrobras que estão em seu poder e, com isso, 
deixará de ser o acionista controlador da empresa. 

Entretanto, a proposta prevê que a União continuará acionista da 
Eletrobras e ainda contará com uma "golden share", uma mecanismo que 
permite a um acionista vetar certos tipos de decisão mesmo não tendo o 
controle da empresa. 

Além disso, o ministro de Minas e Energia já havia anunciado que a 
hidrelétrica de Itaipu, administrada pelo Brasil em conjunto com o Paraguai, e a 
Eletronuclear, subsidiária que administra os projetos no setor de energia 
nuclear, ambas parte do grupo Eletrobras, não farão parte da privatização e, 
portanto, continuarão sob controle do governo. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-aprova-proposta-de-privatizacao-
da-eletrobras.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Curtas 

Comércio eletrônico fatura R$ 21 bi no 1º semestre, alta de 7,5%, diz Ebit 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
  
O número de pedidos nas lojas online cresceu 3,9% na comparação anual, 
chegando a 50,3 milhões entre janeiro e junho deste ano 
 

As vendas do comércio eletrônico somaram R$ 21 bilhões no primeiro 
semestre de 2017, um crescimento de 7,5% na comparação com igual período 
do ano anterior, conforme dados do relatório WebShoppers, da Ebit. 

O número de pedidos nas lojas online cresceu 3,9% na comparação 
anual, chegando a 50,3 milhões entre janeiro e junho deste ano. Já o tíquete 
médio das compras aumentou 3,5%, para R$ 418. 

A expectativa da Ebit é de um crescimento mais acelerado na segunda 
metade do ano. A projeção considera que entre julho e dezembro as vendas 
deverão aumentar entre 12% e 15% na comparação com os mesmos meses de 
2016. Com isso, o mercado de comércio eletrônico deve fechar 2017 com 10% 
de alta no faturamento acumulado ante o ano anterior. 
 
Alimentação entra no Top 10 do Webshoppers pela primeira vez 

 
23 de Agosto de 2017 

Fonte: E-Commerce Brasil  
 

Pela primeira vez desde começou a ser publicado, o Webshoppers, 
principal pesquisa sobre e-commerce no Brasil, listou o setor de alimentação 
entre os dez maiores segmentos do comércio eletrônico – em faturamento e 
número de pedidos. 

A área, uma das que mais crescem no varejo virtual, ficou em nono lugar 
nas duas categorias na medição do primeiro semestre. De acordo com o 
relatório, foram pouco mais de R$ 500 milhões gastos por clientes em 
alimentos e bebidas, o equivalente a 2,4% de todos os R$ 21 bilhões gerados 
pelo e-commerce no período. 

Já o primeiro lugar de faturamento foi ocupado pela telefonia (pouco 
mais de R$ 4,6 bilhões), seguida pelos eletrodomésticos (R$ 3,9 bilhões) e, 
mais de longe, eletrônicos (R$ 2 bilhões). 
 

Voltar ao índice  
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6. 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 
 
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 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
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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 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 –  ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


