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1. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo mostram variação nula (0,0%) em julho 

 
12 de Setembro  de 2017 

Fonte: Agência IBGE 
 
Em julho de 2017, o volume do comércio varejista nacional repetiu o patamar 

do mês anterior, após acumular 2,2% em três meses consecutivos de expansão, na 
série com ajuste sazonal. Mesmo com o comportamento positivo dos últimos meses, o 
patamar das vendas de julho de 2017 encontra-se 8,7% abaixo do nível recorde 
alcançado em novembro de 2014. 

No confronto com julho de 2016, o comércio varejista manteve avanço pelo 
quarto mês consecutivo, registrando em julho de 2017 taxa de 3,1% (a mais 
acentuada). Setorialmente, na comparação interanual, houve predomínio de taxas 
positivas entre as atividades pesquisadas, com destaque para as vendas de Tecidos, 
vestuário e calçados (15,5%) e Móveis e eletrodomésticos (12,7%). Com isso, o 
indicador acumulado nos últimos doze meses (-2,3%) manteve a redução do ritmo de 
queda, iniciada em outubro de 2016 (-6,8%). 

Em julho de 2017, o comércio varejista nacional mostrou variação nula (0,0%) 
no volume de vendas frente ao mês junho, na série livre de influências sazonais, após 
três meses seguidos de aumento, período em que o varejo acumulou ganho de 2,2%. 
Com isso, no índice de média móvel trimestral, o volume de vendas variou 0,4% do 
trimestre móvel encerrado em junho para o encerrado em julho. 

No confronto com julho de 2016, na série sem ajuste sazonal, o volume de 
vendas avançou 3,1%, acumulando variação de 0,3% nos sete primeiros meses de 
2017. A taxa anual, indicador acumulado nos últimos doze meses, com recuo de 2,3% 
em julho de 2017, permaneceu reduzindo o ritmo de queda, iniciado em outubro do 
ano passado (-6,8%). 

O comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de 
Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção registrou variação de 
0,2% em relação ao mês imediatamente anterior (série com ajuste) para o volume de 
vendas. Em relação a julho de 2016, o volume de vendas do varejo ampliado avançou 
5,7%. No que tange às taxas acumuladas, os resultados foram de 1,1% no ano e de -
2,8% nos últimos doze meses. 

Hipermercados registram avanço nas vendas 
Na comparação com o mês imediatamente anterior, série com ajuste sazonal, 

em julho de 2017, o varejo repetiu o patamar de vendas de junho, mostrando equilíbrio 
entre resultados positivos e negativos nos oito segmentos que compõem o total do 
comércio varejista. As atividades de Móveis e eletrodomésticos (0,0%) e Livros, 
jornais, revistas e papelaria (0,0%) acompanharam o resultado geral e também 
mostraram variação nula na passagem de junho para julho de 2017. 

Entre os três setores com avanço nas vendas, o destaque foi Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com variação de 0,7% entre 
junho e julho de 2017, seguido por Tecidos, vestuário e calçados (0,3%); e 
Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,4%). Já 
Combustíveis e lubrificantes (-1,6%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (-0,4%); e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,2%) 
pressionaram negativamente. 

No comércio varejista ampliado, a variação de 0,2% foi influenciada pela 
combinação da redução em 0,8% das vendas em Veículos e motos, partes e peças e 
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do avanço de 0,9% em Material de construção, ambas comparações frente a junho de 
2017. 

Em relação a julho de 2016, o total do comércio varejista (3,1%) avançou pelo 
quarto mês consecutivo, com perfil disseminado de resultados positivos em sete das 
oito atividades. Os destaques na formação da taxa global, foram Tecidos, vestuário e 
calçados (15,5%); Móveis e eletrodomésticos (12,7%) e Outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (4,0%). 

Ainda com resultados positivos, figuram: Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos e de perfumaria (2,4%); Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (0,3%); Equipamentos e materiais para escritório, 
informática e comunicação (11,6%); e Livros, jornais, revistas e papelaria (0,2%). O 
único recuo em julho foi em Combustíveis e lubrificantes (-0,9%). 

O setor de Tecidos, vestuário e calçados, com alta de 15,5% no volume de 
vendas frente a igual mês do ano anterior, deu a maior contribuição positiva à taxa 
global do varejo. O acumulado no ano (7,1%) se manteve positivo, enquanto o 
acumulado em 12 meses permaneceu negativo (-1,2%). O desempenho deste setor 
vem se beneficiando do aumento da massa real de rendimentos, além da influência de 
uma base baixa de comparação. 

Com avanço de 12,7% no volume de vendas em relação a julho de 2016, o 
setor de Móveis e eletrodomésticos representou o segundo maior impacto positivo na 
formação da taxa global do varejo (Tabela 3), acumulando nos primeiros sete meses 
do ano taxa de 6,8%. A comparação acumulada nos últimos 12 meses (-1,2%), 
embora sinalizando redução no ritmo de queda, permaneceu negativa (Tabela 1). Por 
se tratar de uma atividade cujas vendas são associadas às condições de crédito, o 
comportamento deste setor, vem sendo afetado pela redução dos custos de 
financiamento, além da influência de uma base baixa de comparação. 

O segmento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico (4,0%), exerceu a 
terceira participação positiva no resultado geral do comércio varejista (Tabela 3). No 
acumulado do ano e dos últimos 12 meses as variações foram, respectivamente, -
0,2% e -3,0%. Esse setor contempla um mix diversificado de itens, muitos deles de 
reposição doméstica, tais como artigos do lar, cama, mesa e banho. 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com avanço de 
2,4%, registrou o terceiro resultado positivo do ano e exerceu a quarta contribuição 
para o resultado geral. Em termos de variação acumulada, as taxas foram de -0,4% no 
ano, e -2,2% em 12 meses. 

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com 
variação de 0,3% em julho sobre igual mês do ano anterior, exerceu o quinto maior 
impacto positivo no resultado global. Esta atividade vem tendo seu desempenho 
influenciado pelo avanço da massa salarial real, além do comportamento dos preços 
do grupo alimentação no domicílio que evoluíram abaixo índice geral. Em termos de 
acumulados, as taxas foram: -0.5% para o acumulado nos sete primeiros meses do 
ano e de -1,7% para os últimos 12 meses. 

O segmento de Equipamentos e materiais para escritório, informática e 
comunicação, também responsável pela quinta contribuição negativa na formação da 
taxa global do comércio varejista, registrou aumento de 11,6% no volume de vendas 
em julho de 2017 comparado ao de julho de 2016. Os resultados nas vendas em 
termos acumulados foram:  

-0,6% no acumulado do ano e de -3,6% nos últimos 12 meses. 
A atividade de Livros, jornais, revistas e papelaria, com variação de 0,2% no 

volume de vendas sobre julho de 2016, respondeu pela sétima contribuição positiva no 
resultado global. Nos acumulados dos sete meses do ano e dos últimos 12 meses as 
taxas foram, respectivamente, -3,3% e -8,1%. Os preços dos produtos de papelaria, 
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com crescimento acumulado em 12 meses acima do índice geral de preços explicam 
em parte a trajetória declinante desta atividade, além da restrição orçamentária das 
famílias e, no que tange a jornais e revistas, por certa substituição dos produtos 
impressos pelos de meio eletrônico. 

O comércio de Combustíveis e lubrificantes, com variação de -0,9% no volume 
de vendas, em relação a julho de 2016, foi o único setor que pressionou 
negativamente o resultado geral do varejo. Em termos de desempenho acumulado, as 
taxas de variação ficaram em -3,1% para os sete primeiros meses do ano e -5,4% 
para os últimos 12 meses. 

Considerando o comércio varejista ampliado, em julho de 2017, o avanço de 
5,7% no volume de vendas frente ao mesmo mês do ano anterior refletiu, 
principalmente o comportamento das vendas de Veículos, motos, partes e peças, que 
apresentou aumento de 6,5%, seguido por Material de construção (11,0%), ambas 
comparações sobre julho de 2016. As taxas acumuladas para estas atividades foram, 
respectivamente, de: -2,9% e 5,6% em sete meses, e de -7,3% e -0,2 nos últimos 12 
meses. Vale ressaltar que, em ambos segmentos, esses resultados foram 
influenciados pela base de comparação baixa, representada perdas passadas 
importantes. 

Dezesseis estados registram avanço nas vendas no varejo 
Em julho de 2017, 16 das 27 Unidades da Federação mostraram avanço no 

volume de vendas do varejo frente ao mês imediatamente anterior, na série com ajuste 
sazonal. As taxas mais acentuadas foram no Amazonas (3,0%); Santa Catarina (2,4%) 
e Roraima (2,2%). Por outro lado, Tocantins (-5,3%) apresentou recuo mais acentuado 
no varejo no mesmo período. 

Na comparação com julho de 2016, o avanço no volume de vendas teve perfil 
ainda mais disseminado, alcançando 20 das 27 Unidades da Federação. Os 
destaques, em termos de magnitude de taxas, foram: Santa Catarina (14,2%) e 
Alagoas (10,3%). Quanto à participação na composição da taxa do comércio varejista, 
destacaram-se: São Paulo (3,5%); Santa Catarina (14,2); e Minas Gerais (3,9%). 

No varejo ampliado, o avanço de 5,7% em relação a julho de 2017 foi verificado 
em 23 dos 27 estados, com destaque, em termos de magnitude, para Santa Catarina, 
com avanço de 16,0%, seguido por Amazonas (15,2%), Rio Grande do Sul (13,3%), 
Maranhão (12,5%) e Alagoas (11,8%), todos com aumentos a dois dígitos. O 
desempenho positivo de São Paulo (5,9%), seguido por Santa Catarina (16,0%) e Rio 
Grande do Sul (13,3%) configuram os principais impactos sobre a formação da taxa 
global do varejo ampliado. 

 
http://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-
de-noticias/releases/16527-vendas-do-varejo-mostram-variacao-nula-0-0-em-
julho.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços 

Ministério da Justiça simplifica atendimento ao cidadão 

 
11 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 

Portaria do órgão dispensa apresentação de documentos cadastrados em 
bases de dados federais para usufruir de serviços 
 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) adotou medidas 
que vão simplificar o atendimento a cidadãos nos mais diversos tipos de 
serviços. Ato do ministro Torquato Jardim publicado no Diário Oficial da União 
(DOU) da última sexta-feira (8) elimina a exigência de apresentação de 
documentos para usuários de serviços que tenham registro ou cadastro no 
próprio ministério ou em sistema de dados federal. 

A medida segue as diretrizes estabelecidas pelo programa de 
desburocratização federal “Brasil eficiente”, lançado pelo Palácio do Planalto 
em junho na esteira da criação do Conselho Nacional de Desburocratização. A 
regra impede a criação de “novos requisitos ou exigências para atendimento de 
cidadãos, empresas ou outros órgãos, entidades ou instâncias da 
administração pública”. Também assegura tratamento diferenciado e favorecido 
às microempresas e empresas de pequeno porte. 

As formalidades, exigências, controles e instâncias de validação não 
podem ser desproporcionais aos seus riscos e fins e devem ter formato “o mais 
simples possível”. O próprio ministério solicitará acesso a bases de dados dos 
demais órgãos da administração pública federal para cumprir a nova 
orientação. 

“Se os dados puderem ser obtidos junto a outros órgãos da 
administração pública federal, não se criarão exigências de apresentação de 
documentos”, informa a portaria. No entanto, a publicação esclarece que 
poderá haver exceção transitória até que uma solução tecnológica permita o 
acesso à base de dados externa, de terceiros. 

Eficiência e agilidade 
A criação do Conselho Nacional de Desburocratização – Brasil Eficiente 

tem como objetivo tornar a emissão de documentos brasileiros, como 
passaporte e CPF, mais simples. Além disso, outra consequência será mais 
eficiência e agilidade em serviços públicos para a população. Uma das metas 
iniciais do Brasil Eficiente é concluir a integração dos bancos de dados da 
administração pública até o fim deste ano. 
 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/09/ministerio-da-justica-
simplifica-atendimento-ao-cidadao 
 

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. Serviços - Educação 

Ensino básico atrai faculdades, fundos e até jogador de futebol 

 
11 de Setembro de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
Após o processo de consolidação das faculdades, as escolas de ensino 

básico - da alfabetização até as portas da faculdade - são consideradas a bola 
da vez no setor de educação. Grandes grupos e investidores estão cada vez 
mais interessados neste mercado que movimenta R$ 67 bilhões por ano. Para 
efeito de comparação: a receita líquida do segmento de ensino superior é de 
R$ 55 bilhões, de acordo com dados da consultoria Hoper. 

A atenção em torno desse setor, que já vinha crescendo nos últimos 
anos, aumentou com a reprovação da fusão de Kroton e Estácio pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em junho. Agora, a expectativa é 
que a Kroton invista fortemente em ensino básico. Este segmento já estava no 
radar da companhia desde 2015, mas havia ficado em segundo plano devido à 
fusão com a companhia carioca. 

A reprovação do Cade à fusão também mudou os planos do empresário 
Chaim Zaher. Ele detinha cerca de 10% da Estácio e vendeu suas ações à 
gestora de fundos de participações em empresas Advent. Levantou cerca de 
R$ 450 milhões que serão destinados à expansão do seu outro negócio, o 
Grupo SEB, a maior rede de colégios do país com 48 mil alunos. 

Carlyle, que administra fundos de "private equity", e a Estácio também 
estariam interessados em entrar em ensino básico, segundo fontes. O Carlyle 
chegou a negociar a compra de 25% do Grupo Eleva, cujo principal acionista 
individual é o empresário Jorge Paulo Lemann. Mas, o Eleva acabou vendendo 
essa fatia à gestora Warburg Pincus devido a sua experiência nessa área em 
outros países por cerca de R$ 300 milhões, quantia que será destinada ao 
crescimento do Eleva. 

A Somos Educação, controlada pela Tarpon, por sua vez, está em fase 
final de negociação para compra de um grupo de escolas, segundo fontes. 
Dona de colégios reconhecidos como Anglo e p.H., a Somos passou por uma 
forte reestruturação e agora deve partir para aquisições. 

Além de grupos já ligados ao setor de educação, investidores de outras 
áreas estão de olho nos colégios. Um exemplo é a Bahema, holding que já teve 
participação no Unibanco, Manah e Metal Leve, e neste ano anunciou a compra 
da Escola da Vila (SP), Escola Parque (RJ) e Balão Vermelho (MG). O 
investimento nesses três ativos soma cerca de R$ 60 milhões. 

Outro nome novo no setor é o do ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o 
Zico, que ao lado de executivos de educação e do mercado financeiro 
montaram a Inspira Rede de Educadores. Esse grupo quer comprar escolas 
em São Paulo, Paraná e Pará que, juntas, têm 12 mil alunos. A meta da Inspira 
é investir entre R$ 180 milhões e R$ 200 milhões até 2024. 

Alfredo Pinto, sócio da consultoria Bain Company, observa que ter 
volume em educação básica não é tão simples. Há apenas 49 colégios com 
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fins lucrativos e que tem mais de 2 mil estudantes no país. "Para os fundos que 
têm um prazo curto de investimento, ou seja, menos de cinco anos, esse setor 
é complicado porque há poucas opções", diz o sócio da Bain. 

Por outro lado, diz, trata-se de um setor resiliente a crises econômicas - 
as famílias tendem a abrir mão da escola particular só em último caso. Nos 
últimos anos, segundo representantes de colégios, o que se viu mais 
intensamente foi um "downgrade", ou seja, alunos migrando de uma escola 
privada de mensalidade alta para outra particular mais em conta. O retorno à 
escola pública se deu entre os alunos da classe C, cujas famílias tiveram perda 
expressiva de renda. 

Segundo a Bain, as escolas particulares têm 18% dos alunos do ensino 
básico no país - fatia que vem se mantendo desde 2014 (ver tabela). "Apesar 
do número de nascimentos no Brasil estar em queda, acredito numa migração 
da rede pública para a privada com a retomada da economia", diz o consultor. 
Hoje, cerca de 82% do estudantes estão na rede pública. 

Os investidores têm olhado para esse setor por causa do valor da 
mensalidade que é maior do que no ensino superior, o fato do ciclo escolar na 
educação básica ser longo (acima de 12 anos) e a possibilidade de aumentar a 
receita oferecendo cursos extras como idiomas e de práticas esportivas. 
Segundo a Hoper, a mensalidade média das escolas no país varia de R$ 659 a 
R$ 1,7 mil. Mas, há casos, principalmente em São Paulo, em que os valores 
são muito maiores. 

A escola americana Avenue e os grupos Eleva e SEB apostam no nicho, 
de escolas premium. As mensalidades são a partir de R$ 8 mil. 
 
http://www.valor.com.br/empresas/5113586/ensino-basico-atrai-faculdades-
fundos-e-ate-jogador-de-futebol 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Telecomunicações 

Com pouco dinheiro, Anatel corta fiscalização em 60% desde 2010 

 
11 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Em 2010, foram realizadas 21.340 operações de fiscalização, enquanto no ano 
passado foram 8.472 ao todo 
 

Na contramão do crescimento dos usuários dos serviços de 
telecomunicações, como telefonia móvel, internet e TV a cabo, a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) reduziu o número de fiscalizações em 
60,3% desde o início da década. É o que mostram dados internos da própria 
agência, compilados em relatório da Ouvidoria. 

Em 2010, foram realizadas 21.340 operações de fiscalização. No ano 
passado, foram 8.472 operações. A causa para a redução é a mesma apontada 
desde a criação da agência, em 1997: os recursos recolhidos das empresas do 
setor para financiar a fiscalização entram no caixa do Tesouro Nacional e de lá 
só saem a conta-gotas. 

O grosso fica contingenciado, para reduzir o déficit fiscal. No ano 
passado, dos R$ 3,8 bilhões recolhidos, só 3,2% foram destinados à Anatel. 
"Se há aumento nos índices de reclamação, a responsabilidade é exclusiva do 
prestador do serviço? Não sei, pois estamos deixando de fazer a nossa parte", 
disse ao jornal O Estado de S. Paulo a ouvidora da Anatel, Amélia Regina 
Alves. A falta de fiscais devidamente treinados é a principal razão para a 
demora na conclusão dos processos fiscalizatórios, segundo explicou. 

"A fiscalização é o primeiro nível de interface da agência com o usuário", 
disse o presidente da Associação Nacional dos Servidores Efetivos das 
Agências Reguladoras, Thiago Botelho. "Sem ela, fica difícil capturar ou 
identificar irregularidades e corrigir o que foi apontado em fiscalizações." 

Na avaliação de Amélia, o fortalecimento da área de fiscalização seria 
importante para o período que virá depois que for fechado um acordo 
atualmente em negociação entre operadoras e a agência reguladora, no qual 
multas bilionárias acumuladas nos últimos anos serão convertidas em 
investimentos. O cumprimento desse acordo precisaria ser monitorado de 
perto, segundo aponta relatório da Ouvidoria. O acordo está em análise no 
Tribunal de Contas da União (TCU). 

"A situação preocupa também porque estamos em um ponto de 
inflexão", disse Amélia. Com o avanço da internet das coisas e da indústria 4.0, 
o desafio da agência será ainda maior. 

Novo papel 
A análise dos dados da área de fiscalização faz parte de uma nova 

abordagem para o papel da Ouvidoria, explicou Amélia. Hoje, as ouvidorias das 
agências reguladoras atuam de forma reativa, movida pelas reclamações dos 
usuários. Mas, diz ela, o trabalho não deve se resumir a isso. 
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Em seu relatório, ela analisou também os efeitos da atuação da Anatel 
na perspectiva econômica do setor regulado, os processo internos da agência 
e o processos de aprendizagem e desenvolvimento dos funcionários. E, a partir 
daí, sugeriu a revisão de algumas rotinas. 

Sua expectativa é que a nova forma de atuação das ouvidorias seja 
incorporada ao projeto de lei das agências. A matéria, já aprovada no Senado, 
tramita na Câmara dos Deputados. Procurada, a Anatel não quis comentar. A 
reportagem também entrou em contato com o Sindicato Nacional das 
Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, que tampouco 
quis se posicionar. 

Para o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda Bernard Appy, o 
governo erra ao reter os recursos dos fundos de financiamento à fiscalização, 
mas entregar a totalidade dos recursos poderia ser exagerado. O correto seria 
calibrar os repasses a um programa de trabalho das agências, por meio de um 
contrato de gestão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/com-pouco-dinheiro,-anatel-corta-fiscalizacao-
em-60--desde-2010-id650420.html 
 

Voltar ao índice 
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Consumidor sofre uma tentativa de fraude a cada 16,5 segundos, diz 
Serasa Experian 

 
11 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

As tentativas de fraudes cresceram 7,5% no 1º semestre do ano; aumento dos 
golpes contra o consumidor aplicados no setor bancário e financeiro puxou a 
alta no período. 
 

Foram registradas 950.632 tentativas de fraude contra o consumidor no 
primeiro semestre do ano, o que representa uma tentativa a cada 16,5 
segundos, segundo o Indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraude. O 
crescimento foi de 7,5% em relação ao mesmo período de 2016, quando foram 
constatadas 884.105 tentativas. 

A alta de 31,2% nos golpes aplicados no setor bancário e financeiro foi a 
responsável por puxar o aumento geral das tentativas no semestre. Os setores 
de serviços e telefonia também registraram aumento de 5,8% e 1%, 
respectivamente. Já o varejo apresentou queda de 9,7% no semestre. 

Segundo a Serasa, apesar de o setor de bancos e financeiras ter 
registrado a maior alta no primeiro semestre deste ano, na comparação com o 
mesmo período do ano anterior, o segmento de telefonia foi o que mais teve 
tentativas entre janeiro e junho de 2017 (366.188) e registrou participação de 
38,5% no total. Nesse tipo de golpe, dados de consumidores são utilizados por 
criminosos para abertura de contas de celulares ou compra de aparelhos, por 
exemplo. 

Caso a fraude no segmento de telefonia seja bem-sucedida, funciona 
como uma “porta de entrada” para os fraudadores aplicarem golpes de maior 
valor em outros setores da economia. Os golpistas costumam comprar 
telefones para ganhar um comprovante de residência e, assim, abrir contas em 
bancos para pegar talões de cheque, pedir cartões de crédito e fazer 
empréstimos bancários em nome de outras pessoas. 

O setor de serviços vem em seguida no ranking de segmentos com mais 
tentativas de fraude identificadas no primeiro semestre de 2017 (285.830), 
representando 30,1% do total. Em terceiro lugar estão os bancos e financeiras, 
com 23,8% de participação e 226.280 tentativas. O quarto setor mais afetado 
pelas tentativas nos seis primeiros meses do ano foi o varejo, com 57.451 e 
participação de 6%. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/consumidor-sofre-uma-
tentativa-de-fraude-a-cada-165-segundos-diz-serasa-experian.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Mercado Imobiliário 

Novo título do setor imobiliário deve ganhar espaço no mercado 

 
11 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É 
O LIG, em processo final de regulamentação pelo BC, é um título privado 
isento de Imposto de Renda e que poderá ser emitido por instituições 
financeiras 
 

Um novo produto financeiro vai integrar a sopa de letrinhas dos 
investimentos ligados ao setor imobiliário. Autorizada pelo governo no fim de 
agosto, a Letra Imobiliária Garantida (LIG) tem potencial para ganhar espaço 
tanto na carteira do pequeno investidor como dos gestores de fundos 
imobiliários. 

Isso porque, para especialistas, ela será uma opção com retornos 
melhores do que a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e com menos risco que os 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), ambos concorrentes diretos. 

O LIG, que está em processo final de regulamentação pelo Banco 
Central, é um título privado do mercado imobiliário, isento de Imposto de Renda 
e que poderá ser emitido por instituições financeiras. O prazo para resgate é de 
24 meses e a rentabilidade será baseada na taxa de juros ou atrelada a outros 
indicadores, como o IPCA. 

Deve estar disponível no mercado até o fim do ano. 
A LIG promete sair na frente de outros produtos que integram a 

prateleira de ativos imobiliários por oferecer uma dupla garantia ao investidor. 
Além da salvaguarda da própria instituição que emitiu o título – ou seja, seu 
patrimônio - haverá como garantia uma carteira de ativos imobiliários específica 
para esse fim, que não poderá ser usada para quitar outras dívidas da 
instituição no caso de falência. Romeu Amaral, advogado e especialista em 
financiamento empresarial, alerta, porém, que a dupla garantia exige que o 
investidor conheça também quais os ativos “salva-vidas” vão compor a carteira. 

No caso da LCI, por exemplo, a única cobertura é a do Fundo Garantidor 
de Crédito (FGC), que garante investimentos de até R$ 250 mil por CPF e 
instituição bancária em caso de quebra. 

Já os certificados, por oferecerem retornos maiores, não estão sob esse 
mesmo guarda-chuva. Por isso, ao comprar um CRI, o investidor tem de avaliar 
os empreendimentos imobiliários dos tomadores do empréstimo para medir os 
riscos. Aprofunde sua leitura: É fundamental saber calcular a rentabilidade dos 
seus investimentos, você sabia? A Racon te ajuda! Patrocinado  

Além da vantagem da dupla garantia da LIG, Conrado Navarro, 
especialista em finanças pessoais do Modalmais, acredita que, no futuro, a 
letra pode disputar com a LCI o investidor que busca rentabilidade e não se 
importa com o prazo de resgate de dois anos. 

“Não faria sentido lançar um produto com retorno menor do que já existe 
se ele vai ficar preso por mais tempo. Se for pagar o mesmo com resgate 
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maior, as pessoas vão ficar nas LCIs”. Há uma carência de 90 dias na LCI e a 
rentabilidade geralmente é atrelada ao CDI. 

Arthur Vieira, professor da Fecap e especialista em fundos imobiliários, 
acredita que o prazo maior, entretanto, vai exigir um investidor mais 
estruturado, que possa deixar o dinheiro por mais tempo – o que deverá 
implicar aportes iniciais maiores. 

Diversificação 
Além do investidor pessoa física, fundos imobiliários também devem 

estar ansiosos pela LIG, diz Vieira. Isso porque os fundos são importantes 
compradores de papéis lastreados no mercado, além de imóveis fixos. 

A vantagem do fundo imobiliário é o acesso a uma carteira diversificada. 
“O investidor poderá comprar cotas de fundos que investem em LIG, CRI e LCI 
e conseguir uma liquidez maior. Se ele for negociado em Bolsa, é possível 
entrar e sair quando quiser”, explica Vieira. A desvantagem é que o fundo 
imobiliário não é isento de Imposto de Renda e tem taxas de administração. 

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/novo-titulo-do-setor-imobiliario-deve-
ganhar-espaco-no-mercado/ 
 

Voltar ao índice 
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7. Logística – Portos e Navegação 

Antaq reduz tempo de análise de processos de outorgas na navegação 

 
11 de Setembro de 2017 

Fonte: Portos e Navegação 
 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ reduziu o 

tempo médio de tramitação dos processos de outorgas de autorização nas 
áreas da navegação. 

Entre janeiro e agosto de 2017, com relação à igual período de 2016, a 
redução nos tempos de tramitação dos processos de autorização atingiu 57% 
na navegação de apoio Marítimo, passando de 22 dias para nove dias. 

Na cabotagem, o tempo para autorização caiu de 50 dias para 30 dias, o 
que significou redução de 30%. Na cabotagem porte bruto Inferior a 5.000 TPB, 
o tempo para autorização dos pedidos caiu de 69 dias para 13 dias, 
significando uma redução de 80%. 

Com relação aos pedidos para obtenção do Pré-Registro de 
Embarcação em Construção, o tempo de autorização recuou 99%, saindo de 
15 dias para 12 horas. 

Já para a autorização no Transporte de Passageiros, Veículos e Cargas, 
o tempo para obtenção da autorização apresentou queda de 70%, 
representando redução de 103 dias para 30 dias. No transporte misto de 
percurso longitudinal interestadual e internacional, por sua vez, o tempo para 
obtenção da autorização caiu de 45 dias para 25 dias, representando redução 
de 43%. 

Segundo a gerente de Autorização da Navegação (GAN), da ANTAQ, 
Auxiliadora Borges, a redução dos tempos de outorga se deveu, 
principalmente, à implantação do Serviço Eletrônico de Processos – SEI e à 
fixação de um prazo para o encaminhamento da documentação complementar 
pelas empresas requerentes. “Com essa medida, as empresas passaram a 
fornecer a documentação com mais celeridade, permitindo maior agilidade no 
trâmite dos processos da navegação”, apontou Auxiliadora. 
 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/40495-antaq-
reduz-tempo-de-analise-de-processos-de-outorgas-na-navegacao 
 

Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“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.” 

 

8. Curtas 

Ministério lança plataforma de pesquisa de recall 

 
11 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 

Objetivo é maior transparência e segurança para as relações de consumo 
brasileiras. Operação estará em fase de teste 
 

Para comemorar o 27º aniversário do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), a Secretaria Nacional do Consumidor colocou em funcionamento o 
Sistema Nacional de Alertas de Recall (SNAR), um site que traz maior 
transparência e segurança para as relações de consumo brasileiras. 

Segundo o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, a nova 
plataforma proporciona acesso rápido e detalhado aos mais de mil recalls em 
andamento, com ferramenta de busca detalhada e geração de relatórios das 
campanhas já realizadas. 

Essa plataforma permite a emissão de alertas às pessoas cadastradas 
toda vez que um recall tem início. O sistema, na prática, é um banco de dados 
sobre produtos defeituosos, capazes de gerar riscos à saúde e à segurança 
dos consumidores. 

Apesar de estar em fase experimental, segundo o ministério, o 
consumidor já pode acessar o sistema e pesquisar as campanhas atuais. Em 
30 dias a plataforma estará integralmente em operação. 
 
IPC-S desacelera em 3 das 7 capitais analisadas na 1ª quadrissemana de 
setembro 

 
12 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É  
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou em 
três das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de setembro, 
informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 12. O índice teve 
alívio de 0,13% para 0,10% no período. 

Dentre as cidades que tiveram decréscimo nas taxas estão Rio de 
Janeiro (0,11% para 0,06%), Porto Alegre (0,36% para 0,17%) e São Paulo 
(0,18% para 0,03%). 

Em contrapartida, registraram aceleração no período as cidades de 
Salvador (-0,29% para -0,24%), Brasília (0,37% para 0,52%), Belo Horizonte 
(0,24% para 0,43%) e Recife (-0,26% para -0,07%). 
 

Voltar ao índice 
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9. Feiras 

 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
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  
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – SALÃO INTERNACIONAL GOSPEL 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – AUTONOR 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
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13/09/2017 até 16/09/2017 – FECOIMP 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Imperatriz 
Cidade: Imperatriz - MA  
 
14/09/2017 até 17/09/2017 – FENICS 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições João Alencar Athayde 
Cidade: Montes Claros - MG 
 
18/09/2017 até 21/09/2017 – EXPOSIBRAM 2017 
Setor: Mineração 
Local: Centro de Feiras e Exposições George Norman Kutova – EXPOMINAS 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
19/09/2017 até 19/09/2017 – SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – FEINACOOP 
Setor: Multisetores 
Local: Expoara Centro de Eventos 
Cidade: Arapongas – PR 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CHINA HOMELIFE BRAZIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


