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1. Crédito e Financiamento 

Inadimplência das empresas cresce em julho, mas ritmo desacelera, diz 
SPC 

 
30 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 

Número de companhias negativadas aumentou 3,31% em comparação com 
julho de 2016. 
 

O número de empresas negativadas em julho cresceu 3,31% quando 
comparado ao mesmo período de 2016. Em relação a junho, a alta foi de 
0,08%. As informações foram divulgadas hoje pela SPC Brasil e Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (SPC/CNDL). 

Apesar do avanço mensal, as instituições avaliam que há uma perda de 
força na inadimplência das empresas no país. Isso porque em julho de 2016, 
quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o número de pessoas 
jurídicas inadimplentes havia subido 8,65%. A tendência de avanços menores 
se deve a uma maior restrição no crédito e menor propensão das companhias 
em investir. 

“Para os próximos meses, espera-se que chegue ao fim o recuo da 
atividade econômica, seguido de uma lenta recuperação, e que os empresários 
permaneçam cautelosos devido ao cenário de grande incerteza política e 
econômica, o que deve manter o crescimento da inadimplência das empresas 
em patamares discretos frente à série histórica como um todo”, afirma em nota 
Honório Pinheiro, presidente da CNDL. 

No recorte regional, os dados mostram que o Sudeste aparece liderando 
o crescimento do número de empresas inadimplentes. Na comparação de julho 
com o mesmo mês do ano anterior, o número de pessoas jurídicas negativadas 
na região cresceu 3,79%. Já o Nordeste mostrou a segunda maior alta, de 
3,11%. Em seguida aparecem o Norte (2,95%), Centro-Oeste (2,71%) e Sul 
(1,77%). 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/inadimplencia-das-empresas-cresce-em-
julho-mas-ritmo-desacelera-diz-spc.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Serviços - Bancos 

Banco Central cria campanha para recuperar R$ 1,4 bilhão em moedas 
sem uso 

 

30 de  Agosto de 2017 
Fonte: Brasil Econômico 

 
Segundo estimativa do órgão, 35% das moedas produzidas desde 1994 estão 
fora de circulação, guardadas em cofrinhos, gavetas e cinzeiros, por exemplo 
 

O Banco Central lançou nesta quarta-feira (30) uma campanha nacional 
para incentivar a circulação de moedas no país. O órgão estima que 35% das 
moedas de Real produzidas desde 1994 estejam fora de circulação. Levando 
em consideração que cerca de 25 bilhões estiveram em circulação neste 
período, é possível afirmar que há cerca de 8,7 bilhões de moedas sem 
utilização, o que corresponde a, aproximadamente, R$ 1,4 bilhão. 

Para estimular a utilização de moedas, o Banco Central veiculará um 
vídeo nas redes sociais para mostrar à população a importância de retirar 
moedas de cofrinhos, gavetas e cinzeiros, por exemplo, para aumentar o 
número de moedas em circulação, facilitar o troco no dia a dia e reduzir o gasto 
público. De acordo com o presidente do BC, Ilan Goldfajn, o entesouramento, 
como é chamada a prática de guardar moedas e não utilizá-las, faz com que os 
gastos aumentarem. 

"É papel do Banco Central sensibilizar o público quanto à necessidade 
de promover a recirculação das moedas guardadas, pois o entesouramento, 
além de contribuir para a dificuldade de troco, motiva a necessidade de 
produção de novas moedas, cujos custos têm sido crescentes. A recirculação 
de moedas contribui para a redução do gasto público", disse Goldfajn ao lançar 
a campanha. 

Segundo dados do BC, o custo para substituir moedas em desuso 
chegou a, aproximadamente, R$ 243 milhões em 2016. Com esta quantia, 
cerca de 761 milhões da unidades de novas moedas entraram em circulação. 
O resultado é 11% acima do total disponibilizado em 2015 (685 milhões). Em 
2017, até o dia 31 de julho, já foram contabilizadas 434 milhões de novas 
moedas em circulação. 

Em valor, a quantidade de moedas chega a R$ 6,3 bilhões. A quantia 
equivale a uma média de R$ 31 por pessoa em moedas e a 123 unidades de 
moeda por habitante. "Colocar moedas para circular é bom para o setor real da 
economia e bom para o meio ambiente", destacou o presidente do Banco 
Central. "Fabricar menos moedas implica, por exemplo, economia de energia e 
de minérios".  
 
http://economia.ig.com.br/2017-08-30/banco-central-moedas.html 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Turismo 

9 em cada 10 brasileiros acreditam que o setor de cruzeiros marítimos 
pode alavancar o turismo no país 

 
30 de Agosto de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo revela potencial do 
segmento no país. Gargalos e desafios para atração de grandes navios são 
temas de debate em Brasília, nesta quarta-feira (30) 
 

Com um litoral de 7,4 mil km, o Brasil tem um grande potencial no que 
diz respeito aos cruzeiros marítimos. Tanto que 88,8% da população brasileira 
é favorável ao estímulo do estado para criação de portos com capacidade para 
chegada de cruzeiros marítimos. Os dados são resultado de uma pesquisa 
encomendada pelo Ministério do Turismo que ouviu duas mil pessoas em todo 
o Brasil. 

As regiões Sul e Nordeste se destacam no apoio à iniciativa: 91,2% e 
90,6% respectivamente. Não à toa, são as regiões com maior potencial para 
ampliar o número de destinos que recebem os grandes navios. No Sudeste, a 
medida é apoiada por 89%, enquanto nas regiões Norte e Centro-Oeste a 
aprovação fica na casa dos 83,8%. 

Para debater os grandes temas de interesse do setor, a Associação 
Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil) promove nesta quarta-feira (30), 
em Brasília, o seminário “Cruzeiros Marítimos: o momento é esse”. O ministro 
do Turismo, Marx Beltrão, participou da abertura do evento que debaterá 
questões relacionadas à praticagem, regulação e trabalho a bordo. 

“Temos uma costa linda e repleta de atrativos para os mais vários tipos 
de viajantes, mas precisamos aproveitar melhor esse potencial. Mesmo em um 
cenário de retração, o setor de cruzeiros marítimos contribuiu com R$ 1,911 
bilhão na economia brasileira na temporada 2015/2016”, afirmou o ministro 
Marx Beltrão. 

O ponto alto do setor de cruzeiros no país foi observado na temporada 
2010/2011 quando 20 navios transportaram pela costa brasileira cerca de 800 
mil turistas. Para a alta temporada de 2017/2018, que começa em novembro, 
são esperados sete navios que transportarão 400 mil passageiros. 

“Os cruzeiros marítimos estão com força total ao redor do mundo. 
Apenas para este ano são esperados 25,8 milhões de cruzeiristas. Países que 
há muito tempos não faziam parte desse segmento estão crescendo, caso da 
China e Austrália. No Brasil vários motivos levaram à retração do segmento: 
infraestrutura, impostos e regulações. E estamos aqui hoje para debater um 
caminho e retomar o crescimento”, avaliou o presidente do Conselho da CLIA 
Abremar, Rene Hermann. 

VITÓRIA DO SETOR 
O setor comemorou uma importante conquista em maio deste ano, 

quando foi regulamentada a Lei da Migração, que definiu que os marítimos dos 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

navios que circulam pelo Brasil não precisarão mais de vistos para exercer a 
sua atividade. A demanda antiga deverá ser regulamentada em novembro e 
representará uma redução de até R$ 500 mil no custo de cada navio. 

“Por que o Brasil, o país número um do mundo em atrativos naturais não 
consegue aproveitar todo esse potencial e explorar o turismo de forma 
sustentável? Se os números são positivos em um cenário de retração, imagine 
se conseguirmos atacar os gargalos que impedem o setor de crescer? É nesse 
sentido que estamos trabalhando. Em parceria com a Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos, estamos atacando questões como infraestrutura, custos e 
regulação e a lei da imigração foi uma importante vitória”, comentou o ministro. 

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. A margem 
de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8111-9-em-cada-
10-brasileiros-acreditam-que-o-setor-de-cruzeiros-mar%C3%ADtimos-pode-
alavancar-o-turismo-no-pa%C3%ADs.html 
 

Voltar ao índice  
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4. Mercado Imobiliário 

CBIC: mercado imobiliário tem alta nas vendas e redução do estoque no 
1º semestre 

 
31 de Agosto de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

O mercado imobiliário tem mostrado sinais de aquecimento das vendas 
ao longo do ano, enquanto o lançamento de novos projetos permanece 
pressionado pelo volume ainda elevado de estoques, conforme mostra 
pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 31, pela Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), que abrange dados de 18 cidades e regiões 
metropolitanas. 

No segundo trimestre, foram lançados 16.813 apartamentos no País, 
queda de 10% ante o mesmo período do ano passado. Já as vendas 
totalizaram 22.685 apartamentos, uma alta de 5,8%. No acumulado do primeiro 
semestre, foram lançados 27.882 apartamentos, queda de 21,6% em relação 
ao mesmo período do ano passado. Por sua vez, as vendas totalizaram 41.988 
unidades, um avanço de 2,6%. 

Com mais vendas do que lançamentos, as empresas de construção 
conseguiram reduzir o estoque. A quantidade de imóveis residenciais novos 
disponíveis para venda no fim de junho chegava a 133.544 unidades, uma 
baixa de 7,6% na comparação com o fim de junho do ano passado. 

"O mercado oferece muitas oportunidades, e as pessoas voltaram a 
buscar o sonho da casa própria", avalia o presidente da CBIC, José Carlos 
Martins. Ele acrescenta que a queda nos preços, gerada pela crise econômica, 
tem incentivado muitos consumidores a fechar negócio para a aquisição ou 
troca de moradias. "Os estoques estão caindo", diz. 

O economista Celso Petrucci, presidente da Comissão da Indústria 
Imobiliária da CBIC e coordenador do projeto, destaca a predominância dos 
imóveis de dois dormitórios nos negócios, representando com 74% dos imóveis 
lançados e 65% das vendas no segundo trimestre. "Isso indica uma presença 
muito forte do produto econômico no País", avalia. 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/08/31/internas_economia,896
656/cbic-mercado-imobiliario-tem-alta-nas-vendas-e-reducao-do-estoque-
no.shtml 
 

Voltar ao índice 
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5. Logística – Transporte Aéreo 

Nova lei cria custos extras de R$ 200 mi por ano ao setor aéreo 

 
30 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

As companhias aéreas terão de desembolsar R$ 200 milhões por ano 
para se adaptarem à nova lei que regulamenta as profissões de pilotos, 
comissários e mecânicos, segundo o Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias (SNEA). Publicada nesta quarta-feira, 30, no Diário Oficial da 
União, a lei tornou obrigatório que duas das folgas mensais da tripulação sejam 
em um sábado e em domingo seguidos. 

O SNEA afirmou que, com a determinação, as empresas terão de 
redimensionar tripulações ou realizar contratações para manter as operações 
nos níveis atuais. A avaliação é que isso possa comprometer a produtividade 
do setor. 

Outro impacto às empresas virá de medidas para gerenciar riscos de 
fadiga dos aeronautas, como a redução dos limites de horas de voo e de 
pousos numa mesma jornada de trabalho. 

Para o presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), Rodrigo 
Spader, mesmo que as adaptações tragam despesas às aéreas no curto prazo, 
há um ganho no longo prazo, pois os custos com seguros das aeronaves 
tenderão a diminuir, diz. “É um ganho para a sociedade. Nossos níveis de 
segurança operacional, que já são bons, ficarão melhores.” Procuradas, Gol, 
Latam, Azul e Avianca informaram que não farão comentários além do 
posicionamento do SNEA. 
 
http://www.dci.com.br/economia/nova-lei-cria-custos-extras-de-r$-200-mi-por-
ano-ao-setor-aereo-id648431.html 
 

Voltar ao índice  
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6. Empreendedorismo 

Índice de Confiança Empresarial sobe em agosto, diz FGV 

 
31 de Agosto de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

A confiança dos empresários recuperou este mês boa parte das perdas 
observadas em junho, após o choque negativo decorrente da crise deflagrada 
pelas delações da JBS. O indicador que consolida os quatro setores 
empresariais acompanhados pela Fundação Getulio Vargas -- Indústria, 
Serviços, Comércio e Construção -- subiu 1 ponto em agosto para 85,8 pontos.  

Com os resultados de julho e agosto, o Índice de Confiança Empresarial 
(ICE) recupera 80% dos dois pontos perdidos em junho. Na comparação com 
igual período do ano passado, o ICE subiu 5,6 pontos. 

Na avaliação de Aloisio Campelo Jr, superintendente de Estatísticas 
Públicas do FGV/Ibre, "o ajuste dos últimos meses ocorreu com uma redução 
do otimismo das empresas quanto às perspectivas de aceleração do nível de 
atividade nos meses seguintes, associada a uma melhora na avaliação com 
relação à situação presente dos negócios". Em nota, o economista afirma que, 
em síntese, a economia segue recuperando a passos lentos. 

A maior contribuição para o aumento da confiança empresarial em 
agosto foi dada pelo Índice de Situação Atual (ISA-E), que subiu 1,0 ponto em 
relação a julho, alcançando 81,3 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2015 
(82,8 pontos). Já o Índice de Expectativas (IE-E) aumentou 0,5 ponto em 
agosto, para 92,2 pontos, ficando ainda abaixo do maior valor registrado no 
ano (94,0 pontos em abril). 

A distância de 10,9 pontos entre os indicadores que medem as 
percepções atual e futura dos empresários manteve a tendência de queda 
iniciada em maio e retorna ao patamar de outubro de 2016. A maior diferença 
entre IE e ISA é observada na construção (22,3 pontos) - setor que apresenta o 
menor nível de confiança - seguido por comércio (10,7 pontos), serviços (10,0), 
e indústria (4,4). 

Apesar de ter registrado em agosto o menor nível entre os indicadores 
síntese das pesquisas, a construção foi a que mais reagiu na passagem 
mensal, ao subir 1,5 ponto para 76,1 pontos. Também cresceu a confiança na 
indústria (1,4 ponto para 92,2) e nos serviços (0,3 ponto para 83,2 pontos). 

No comércio, o índice de confiança caiu 1 ponto em agosto para 82,4. E 
na sondagem do consumidor, apesar de não compor o Índice de Confiança 
Empresarial, também foi observada retração de 1,1 ponto para 80,9 em agosto. 

 
http://www.valor.com.br/brasil/5102108/indice-de-confianca-empresarial-sobe-
em-agosto-diz-fgv 
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Startup brasileira do setor de educação recebe US$ 100 mil de fundo do 
Vale do Silício 

 
30 de Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Relação com o 500 Startups teve início em programa de aceleração nos 
Estados Unidos que a Quero Educação participou 
 

Startup de tecnologia na área de ensino, a Quero Educação recebeu um 
investimento de US$ 100 mil de um fundo localizado do Vale do Silício, nos 
Estados Unidos, o 500 startups. A empresa participou do programa da 
aceleradora norte-americana Y Combinator, onde teve um contato direto com o 
fundador do 500 Startups, Dave McClure. 

Segundo o líder de operações do 500 Startups no Brasil, Rodolfo Pinotti, 
o fato da empresa ser de São José dos Campos, em São Paulo - fora do eixo 
Rio-São Paulo - foi um dos motivos que chamou atenção do fundo. "O 
investidor [McClure] acredita que mesmo que a empresa já tenha cerca de 200 
funcionários, ainda pode crescer mais", acrescenta. 

Para o fundador e CEO da Quero Educação, Bernardo Pádua, tanto a Y 
Combinator quanto o 500 Startups compraram uma pequena parte da empresa, 
mas o investimento foi além do aporte financeiro. 

"O melhor foi trazer o time do 500 Startups para trabalhar conosco num 
investimento à longo prazo", destaca Pádua.  

A Quero Educação foi fundada em 2010. No ano seguinte, criou a 
plataforma de marketplace Quero Bolsa. O sistema conecta instituições de 
ensino superior que tenham descontos para vagas ociosas em alguns cursos 
com jovens que não conseguem pagar o valor completo da mensalidade. 

Para monetizar, a Quero Educação cobra o valor integral da primeira 
mensalidade a ser paga pelo aluno. 

Com o apoio dos investidores, a Quero Educação pretende aumentar 
sua operação e crescer fora do País. A porcentagem de participação adquirida 
pelos investidores não foi revelada. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/startup-brasileira-do-setor-de-educacao-recebe-
us$-100-mil-de-fundo-do-vale-do-silicio-id648239.html 
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Desemprego volta a cair e vai a 12,8%, influenciado pela informalidade 

 
31 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Influenciada pelo aumento da informalidade no mercado de trabalho, a 

taxa de desemprego do país caiu 0,8 ponto percentual, em relação ao trimestre 
encerrado em abril e fechou o período maio a julho deste ano em 12,8%. 

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) divulgados hoje (31) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que indica ainda que o país tem 13,3 milhões 
de desempregados, 

No trimestre imediatamente anterior, encerrado em abril, a taxa de 
desemprego havia sido de 13,6%. Na comparação com o mesmo trimestre 
móvel do ano anterior, houve alta de 1,2 ponto percentual na desocupação. 

Os dados representam uma queda de 5,1% no desemprego frente ao 
trimestre anterior (menos 721 mil pessoas). Mas o desemprego cresceu 12,5% 
(mais 1,5 milhão de pessoas) no confronto com igual trimestre de 2016. 

A população ocupada do país em julho era de 90,7 milhões de pessoas, 
aumento de 1,6% em relação ao trimestre encerrado em abril. O dado atual 
não apresenta alteração em relação ao mesmo trimestre de 2016. 
 
Diário Oficial traz prorrogação de prazo para regularização tributária 
 

31 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Diário Oficial da União traz hoje (31) a prorrogação do prazo de 

adesão ao programa de regularização tributária para pessoas físicas e 
empresas. Agora, os contribuintes com débitos com a Receita Federal e a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional podem aderir ao programa até 29 de 
setembro. O prazo inicial de adesão ao Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert) - previsto na medida provisória enviada pelo governo ao 
Congresso Nacional – terminaria nesta quinta-feira. 

Ontem, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, editou 
medida provisória (MP) prorrogando o prazo de adesão ao novo 
refinanciamento de dívidas. 

Os líderes na Câmara dos Deputados estão em busca de acordo para 
votar a proposta até a semana que vem. A ideia é encontrar um ponto de 
equilíbrio entre as mudanças feitas no programa durante a tramitação no 
Congresso, com forte redução de arrecadação, e a proposta inicial do governo. 
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8. Feiras 

 
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 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- NATAL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena das Dunas 
Cidade: Natal - RN 
 
05/09/2017 até 11/09/2017 – FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
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06/09/2017 até 09/09/2017 – CONSENGE 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel 
Cidade: Curitiba – PB 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – EXPO CHOCOLATE 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – CAKE DESIGN 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 10/09/2017 – ESTRELA MULTIFEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: Porto de Estrela/RS 
Cidade: Estrela - RS 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
07/09/2017 até 10/09/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Shopping Nova América 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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