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1. Crédito e Financiamento 

Poupança rende menos com nova Selic, mas continua a ganhar da 
inflação 

06 de Setembro de 2017 
Fonte: Agência Brasil  

 
A oitava redução seguida nos juros básicos da economia terá impacto 

sobre o bolso de quem investe as economias na mais tradicional aplicação 
financeira do país. A queda da taxa Selic para 8,25% ao ano, anunciada hoje 
(6) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), mudou o cálculo do rendimento 
da poupança, que diminuirá. Mesmo assim, a caderneta continuará rendendo 
mais que a inflação e a maioria dos fundos de investimento. 

Pela regra em vigor desde maio de 2012, quando a Selic fica igual ou 
acima de 8,5% ao ano, a caderneta rende 6,27% ao ano (0,5% ao mês) mais a 
Taxa Referencial (TR), tipo de juro variável. Abaixo de 8,5% ao ano, a 
caderneta rende 70% da taxa Selic. 

Com a diminuição dos juros básicos para 8,25% ao ano, a poupança 
passará a render 5,78% ao ano. Mesmo com o rendimento menor, o investidor 
não perderá dinheiro porque a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) estava em 2,46% nos 12 meses terminados em 
agosto, no menor nível nessa comparação desde fevereiro de 1999. 

Não necessariamente todo o saldo da poupança passará a ser corrigido 
pelo novo cálculo. Os depósitos feitos até 3 de maio de 2012, data em que foi 
publicada a medida provisória que alterou os rendimentos da poupança, 
continuarão a render 6,27% ao ano mais a TR, independentemente da taxa 
Selic em vigor. O correntista pode verificar, nos extratos bancários, a parcela 
depositada em cada um dos períodos. 

Equilíbrio nos investimentos 
Segundo o diretor-executivo da Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel de Oliveira, em 
2012, o governo precisou mudar o cálculo do rendimento da poupança para 
evitar um desequilíbrio no mercado financeiro. Caso a poupança continuasse a 
render pela regra antiga, ninguém aplicaria nos fundos de investimento quando 
a Selic caísse abaixo de 8,5% ao ano. 

Segundo Oliveira, como os fundos são um dos principais compradores 
de títulos públicos federais, o governo correria o risco de não conseguir vender 
os papéis no mercado e não conseguir dinheiro para rolar (renovar) a dívida 
pública. 

De acordo com o diretor da Anefac, a baixa inflação e o fato de a 
poupança ser isenta de Imposto de Renda e de taxa de administração farão a 
poupança continuar atrativa. Pelas simulações da entidade, mesmo com a 
mudança nas regras, a caderneta continuará a render mais que os fundos em 
quase todos os casos. 

“Apenas nos casos em que a taxa de administração for inferior a 1%, os 
fundos serão mais atrativos”, calcula o diretor-executivo da Anefac. De acordo 
com ele, as simulações mais recentes mostram que a poupança leva vantagem 
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em todos os prazos de aplicação. Além da taxa de administração, os fundos 
cobram Imposto de Renda de 15% a 22,5% dependendo do prazo de 
aplicação. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/poupanca-rende-
menos-com-nova-selic-mas-continua-ganhar-da-inflacao 
 

Voltar ao índice  
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2. Serviços - Bancos 

BC reduz taxa básica de juros para 8,25% ao ano 

 

06 de Setembro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  

 
Decisão do Comitê de Política Monetária foi unânime; taxa anterior era de 
9,25% 
 

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central 
decidiram, por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica de juros) em 1 ponto 
porcentual, de 9,25% para 8,25% ao ano. O corte, anunciado nesta noite de 
quarta-feira, 6, pela instituição, foi o oitavo consecutivo e coloca a Selic no 
patamar mais baixo desde maio de 2013, ainda no governo Dilma Rousseff, 
quando estava em 8,00% ao ano. 

A decisão era largamente esperada pelos economistas do mercado 
financeiro. De um total de 54 instituições consultadas pelo Projeções 
Broadcast, todas esperavam pelo corte de 1 ponto porcentual. 

No comunicado que acompanhou a decisão de hoje, a instituição 
afirmou que "a convergência da inflação para a meta de 4,5% no horizonte 
relevante para a condução da política monetária, que inclui o ano-calendário de 
2018, é compatível com o processo de flexibilização monetária". 

No documento, o BC também atualizou suas projeções para a inflação. 
No cenário de mercado - que utiliza expectativas para câmbio e juros do 
mercado financeiro -, o BC alterou sua projeção para o IPCA em 2017 de 3,6% 
para 3,3%. No caso de 2018, a expectativa subiu ligeiramente, de 4,3% para 
4,4%. 
 
http://www.dci.com.br/economia/bc-reduz-taxa-basica-de-juros-para-8,25--ao-
ano-id649833.html 
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Cartão de crédito é mais usado para comprar comida e remédio, diz 
pesquisa 

 
06 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

A maioria dos brasileiros usa  o cartão de crédito em supermercados 
(62%) e em farmácias (49%), segundo o indicador de uso do crédito do SPC 
Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas). A terceira maior utilização é para abastecer o veículos 
(30%), seguido da aquisição de roupas, calçados e acessórios (29%), idas a 
bares e restaurantes (28%) e recargas para celular pré-pago (20%). 

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, informou, por meio 
de nota, que as compras em supermercados são principalmente de 
mantimentos. Kawauti fez um alerta para que o consumir fique atento, a fim de 
evitar juros elevados. 

“Independentemente do tipo de aquisição, o cartão pode ser um aliado 
do orçamento e não, necessariamente, um vilão. Tudo depende da maturidade 
e do grau de organização do seu usuário. Se ele não pagar a fatura integral e 
acabar optando pelo rotativo ou parcelamento, vai arcar com uma taxa de juros 
que pode chegar até a 500%, em média”. 

O valor médio das faturas em julho atingiu R$ 883 e mais de um terço 
dos consumidores (39%) gastaram mais nesse período. Um total de 33% dos 
consultados declararam ter mantido o valor estável e apenas 24% indicaram 
uma redução. 

O levantamento indicou comportamento mais seletivo dos 
estabelecimentos comerciais, porque, em 61% dos casos em que o consumidor 
tentou fazer compras parceladas, o acesso foi negado. Entre os principais 
motivos, estão a inadimplência (9%), renda insuficiente (3%) e falta de 
comprovante de renda (3%). 

Ainda assim, as compras parceladas foram feitas principalmente por 
cartão de crédito (37%), seguido pelo sistema do cartão de lojas (13%). Entre 
os consultados, 6% citaram ter entrado no limite do cheque especial. Outros 
4% indicaram ter feito empréstimos, e o mesmo percentual informou ter 
recorrido a financiamentos (4%). Mais da metade das pessoas sondadas (58%) 
disseram que não fizeram compras e nem empréstimos neste período. 

Para 40% dos entrevistados, está difícil ou muito difícil conseguir 
empréstimos e financiamentos. Apenas 18% avaliaram ser fácil ou muito fácil, 
sendo que 21% ficaram neutros. Entre os que obtiveram empréstimos, 34% 
admitiram ter atrasado parcelas em algum momento e 19% contaram que estão 
com parcelas pendentes de pagamento. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-09/cartao-de-credito-e-
mais-usado-para-comprar-comida-e-remedio-diz-pesquisa 
 

 Voltar ao índice 
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3. Serviços – Transporte Aéreo 

Cobrança de bagagem: entidades de defesa do consumidor pressionam 
Anac 

 
08 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Desconfiança é de que medida que permitiu às empresas aéreas exigir 
pagamento em separado pelo transporte de malas não barateou o preço das 
passagens, como prometido 
 

Sem fiscalização para verificar se há queda nos preços das passagens 
aéreas, a desregulamentação das franquias de bagagens, cuja principal 
justificativa foi justamente a possibilidade de as companhias oferecerem tarifas 
mais baixas, está longe de ser um ponto pacificado e gera muita desconfiança 
entre consumidores, parlamentares e magistrados. Em vigor desde 29 de abril, 
depois que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) promoveu mudanças no 
marco regulatório, por uma resolução publicada em março, a cobrança para o 
despacho de malas já foi judicializada. Uma decisão judicial vetou a medida, e 
outra, mais recente, a liberou. Hoje, das quatro companhias aéreas que 
operam no país, três tarifam a bagagem. 

Para muitos consumidores, a promessa de passagens mais baratas não 
se cumpriu. Pelo contrário, de acordo com o técnico agrícola Claudemir Dalla 
Rosa, 50 anos, os valores subiram. “Eu vou uma vez por ano para Porto 
Alegre, no mínimo, e antes conseguia comprar passagens de R$ 280 a R$ 350, 
agora estou pagando R$ 450”, disse. Segundo ele, se a nova regra previa 
bilhetes mais em conta, “até agora isso não ocorreu”. 

Falta de segurança 
Claudemir ressaltou que, pelo valor que as companhias aéreas estão 

cobrando pelo despacho de malas, a segurança em relação às bagagens 
deveria ser maior. “No entanto, muitas pessoas continuam com problemas de 
extravio ou danificação de itens dentro das malas durante o voo”, acrescentou. 
A diretora de vendas Adriana Araruna, 39, compartilha da opinião de que o 
serviço deixa a desejar. “Depois das novas regras, passei a levar o mínimo 
possível nas minhas viagens para não pagar mais e evitar transtornos”, contou. 

A desconfiança de que a medida não tenha reduzido o preço das 
passagens motivou a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados a pressionar as empresas aéreas e a Anac sobre a 
política tarifária. Em depoimento na comissão, Arthur Luís Mendonça Rollo, 
titular da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da 
Justiça, afirmou que não há uma pesquisa capaz de comprovar a queda nos 
preços. “A explicação que nos deram foi de que só será possível saber se a 
medida vai gerar impacto no valor das passagens em cinco anos”, ressaltou. 

Rollo afirmou que a cobrança para despacho de mala é venda casada, 
proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). “Eu não 
posso embarcar por uma companhia e despachar a mala por outra. Então, é 
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venda casada”, justificou. Segundo ele, o juiz do Ceará que revogou a decisão 
de cancelar a cobrança dada por um magistrado paulista usou como 
argumento a possibilidade de contratação de outra empresa. “Isso só é 
possível se for uma transportadora de cargas, portanto, se o consumidor é 
obrigado a comprar da mesma empresa, é venda casada”, reiterou. 

Além disso, o secretário alegou que falta informação, pois cada empresa 
determina que tipo de bagagem de mão pode ou não entrar no avião, sendo 
que não há controle por peso para os 10 quilos permitidos. “O que as empresas 
querem é ter mais espaço no bagageiro para poderem ganhar transportando 
carga. Falta coerência, já que cobram mais por assento-conforto nas saídas de 
emergência e, no entanto, não dão desconto para as poltronas que não 
reclinam, como as da última fila”, afirmou. 

Na opinião da coordenadora institucional da associação de defesa dos 
consumidores Proteste, Maria Inês Dolci, as passagens não tiveram os preços 
reduzidos. “É preciso reestruturar a questão da cobrança. Falta concorrência 
no setor porque são apenas quatro companhias e os preços não variam muito. 
Os consumidores ficam sem alternativa”, disse. Para ela, o fato de o 
passageiro não ter opção na hora da compra se precisar despachar bagagem 
configura venda casada. “Além do mais, falta informação clara. A mala de mão 
é avaliada no olho, cada companhia usa um gabarito diferente. Um juiz entra 
com uma ação, outro derruba. A questão ainda é muito instável”, observou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/08/internas
_economia,624312/cobranca-de-bagagem-entidades-de-defesa-do-
consumidor-pressionam-anac.shtml 
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Companhias aéreas brasileiras se preparam para impactos do furacão Irma no 
Caribe e EUA 

 
06 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Gol, Latam, Azul e Avianca estão permitindo remarcação de passagens sem custo 
para quem pretendia viajar para a região neste feriado. 
 

As companhias aéreas brasileiras estão tomando medidas para se prepararem 
para potenciais impactos causados pela passagem do furacão Irma sobre o Caribe e 
temores de que poderá se dirigir para a Flórida, nos Estados Unidos, um dos principais 
destinos internacionais do setor. 

O furacão de categoria 5, que já passou pelas Ilhas Virgens e deve atingir o 
território norte-americano de Porto Rico nesta quarta-feira, pode chegar à Flórida no 
sábado com ventos de 295 quilômetros por hora, enquanto os Estados Unidos ainda 
se recuperam dos desastres provocados pela tempestade Harvey, no Texas. 

A Gol que tem voos para a República Dominicana, país do Caribe que deve ser 
atingido pelo Irma na quinta-feira, antecipou nesta quarta-feira um de dois voos extras 
programados para retirada de passageiros da companhia e de concorrentes que 
tinham urgência em deixar a região. A empresa informou que o voo antecipado foi 
enviado vazio do aeroporto de Guarulhos e voltou com 160 passageiros. 

A parceira da Gol na operação de voos internacionais para os Estados Unidos, 
a norte-amerciana Delta, disse que nenhuma viagem entre o Brasil e os EUA foi 
cancelada até o momento, mas que está permitindo remarcação gratuita de voos. A 
empresa também aumentou número de voos em rotas que deixam a Flórida. 

A Azul também afirmou que está permitindo a remarcação sem custos de voos 
programados para entre quinta-feira e domingo, informou a empresa à Reuters. A 
Azul, que opera voos para os aeroportos de Fort Lauderdale e Orlando, na Flórida, a 
partir de Campinas (SP), informou ainda que está avaliando possíveis cancelamentos 
de voos. 

A Avianca Brasil, que opera dois voos diários entre o aeroporto de Guarulhos e 
Miami - cidade na Flórida que pode ser afetada pelo Irma - disse em nota que "isentará 
de taxa de remarcação ou reembolso clientes que desejarem alterar ou cancelar 
reservas de voos entre os dias 6 e 10 de setembro, de e para Miami". A companhia 
informou também que não teve cancelamentos de voos até o momento por conta da 
passagem do Irma. 

Em nota oficial, a Latam declarou que também não promoveu cancelamentos 
ou reprogramações de voos, mas pediu que os clientes com viagens programadas 
para entre 5 e 11 de setembro verifiquem a situação de seus voos antes do embarque 
e ofereceu opções de alterações de data, rota, ou reembolso de passagens. 

 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/companhias-aereas-brasileiras-
se-preparam-para-impactos-do-furacao-irma-no-caribe-e-eua.ghtml 
 

Voltar ao índice  

 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/companhias-aereas-brasileiras-se-preparam-para-impactos-do-furacao-irma-no-caribe-e-eua.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/companhias-aereas-brasileiras-se-preparam-para-impactos-do-furacao-irma-no-caribe-e-eua.ghtml
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação para famílias de baixa renda cai 0,13% em agosto 

  
06 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Dados também revelam que a inflação se comportou mais favoravelmente para 
esses brasileiros do que para a média da população 
 

As famílias de baixa renda viram seu poder de compra aumentar na 
passagem de julho para agosto. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o 
Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) - caiu 0,13% no mês 
passado. Isso significa que os principais produtos consumidos por esse grupo 
de brasileiros ficaram mais baratos. 

Com esse resultado, o indicador acumula alta de 1,71% no ano e de 
2,07% nos últimos 12 meses. Os dados revelam, ainda, que a inflação se 
comportou mais favoravelmente para esses brasileiros do que para a média da 
população. O IPC-BR, que mede a inflação para todo o País 
independentemente da renda, subiu 0,13% enquanto o IPC-C1 caiu. 

Seis dos oito grupos de despesas que compõem o índice apresentaram 
recuo: Habitação (de 1,36% para 0,24%), Alimentação (-0,36% para -1,04%), 
Saúde e Cuidados Pessoais (0,14% para -0,07%), Educação, Leitura e 
Recreação (0,31% para 0,05%), Comunicação (0,40% para -0,04%) e 
Despesas Diversas (0,30% para 0,15%). 

Preços mais baixos 
Entre os produtos, os destaques foram tarifa de eletricidade residencial 

(6,50% para 0,54%), hortaliças e legumes (-0,77% para -7,61%), artigos de 
higiene e cuidado pessoal (0,01% para -0,37%), salas de espetáculo (1,57% 
para 0,26%), pacotes de telefonia fixa e internet (2,43% para 0,00%) e cartão 
de telefone (1,43% para 0,00%), respectivamente. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/inflacao-para-familias-
de-baixa-renda-cai-0-13-em-agosto-1 
 

Voltar ao índice  
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5. Curtas 

Venda de computadores no Brasil cresce 5% no 2º tri, diz IDC 

 
06 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Valor gasto, em média, por PC foi de R$ 2.177. 
 

As vendas de computadores no Brasil cresceram 5% no segundo trimestre ante 
mesmo período de 2016, informou nesta quarta-feira (6) a consultoria IDC Brasil, 
citando movimentos que estimularam a entrada de novos consumidores no mercado. 

Foram 1,243 milhão de equipamentos vendidos entre abril e junho, acima dos 
1,182 milhão comercializados no segundo trimestre do ano passado. 

Já a receita de R$ 2,7 bilhões caiu 6,4% em relação ao mesmo período de 
2016. O tíquete médio foi de R$ 2.177, queda de 11% ante mesmo período do ano 
anterior. 

"O crescimento mostra que o mercado ainda tem fôlego para fechar um bom 
ano. A liberação do dinheiro do FGTS contribuiu para aumento nas vendas", afirmou o 
analista da IDC Pedro Hagge. 

A participação do varejo ficou em 68%, após crescimento de 6% no mesmo 
período do ano passado. As vendas para o mercado corporativo cresceram 3%. 

A IDC estima que o mercado de computadores no país deve crescer 12 % em 
2017, com 4,55 milhões de unidades vendidas e receita na casa dos R$ 10,3 bilhões. 

 
Bancos anunciam repasse de queda da Selic para linhas de crédito 

 
06 de Setembro de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
Os grandes bancos anunciaram que vão repassar a queda da taxa básica de 

juros (Selic), de 9,25% para 8,25% ao ano, aos juros cobrados nos financiamentos aos 
clientes. 

Em comunicado, o Bradesco informou que o repasse do corte de 1 ponto 
percentual na Selic ocorrerá nas principais linhas para pessoas físicas e jurídicas.  

No Itaú Unibanco, haverá haverá queda nas taxas do empréstimo pessoal e 
cheque especial nos financiamentos a pessoas físicas. Nas linhas para micro e 
pequenas empresas, serão alteradas as taxas do produto capital giro e cheque 
especial. No crédito de veículos, o banco informou que já vem reduzindo os juros ao 
longo do ano, em linha com a Selic. A redução é válida a partir do dia 13 de setembro. 

O Banco do Brasil anunciou a redução nos juros do crédito imobiliário. Nas 
linhas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), as novas taxas passam a variar 
entre 9,24% a 10,44% ao ano, ante o intervalo anterior de 9,74% e 10,69% ao ano. 

Na carteira hipotecária, as taxas variavam de 10,65% a 11,74% ao ano e agora 
serão reduzidas para uma faixa entre 10,15% e 11,49% anuais. As novas taxas 
entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 11. 
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6. Feiras 

 
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 
 
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 
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07/09/2017 até 10/09/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Shopping Nova América 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
09/09/2017 até 12/09/2017 – BEAUTY FAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Pavilhão Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
11/09/2017 até 13/09/2017 – FESUPER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Ruth Cardoso 
Cidade: Maceió - AL 
 
12/09/2017 até 15/09/2017 – INTERMACH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Megacentro Expoville 
Cidade: Joinville – SC 
 
12/09/2017 até 14/09/2017 – SEINCC 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: São João Batista - SC 
 
13/09/2017 até 15/09/2017 – SECOP 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Enotel Convention & SPA 
Cidade: Ipojuca – PE  
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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