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1. Tributos 

Receita moderniza o controle aduaneiro de remessas internacionais 

 
18 de Setembro de 2017 

Fonte: Ministério da Fazenda 
 

Modernização traz mais agilidade e segurança na passagem das remessas postais e 
expressas pelo controle aduaneiro 
 

Instrução Normativa RFB nº 1.737, de 2017, publicada hoje no Diário Oficial da 
União dispõe sobre o tratamento tributário e os procedimentos de controle aduaneiro 
aplicáveis às remessas internacionais, e altera a IN RFB nº 1.059, de 2010, com 
relação à bagagem desacompanhada. 

Atendendo a antigos pleitos da sociedade, a nova Instrução Normativa 
moderniza o controle aduaneiro das remessas internacionais e coloca o Brasil no 
mesmo patamar dos países mais desenvolvidos quanto ao tratamento aduaneiro das 
remessas postais e expressas. Entende-se por remessas internacionais tanto as 
remessas postais transportadas sob responsabilidade da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), como as remessas expressas transportadas sob 
responsabilidade de empresa de transporte expresso internacional porta a porta, 
conhecidas como empresas de Courier. 

Nos últimos anos, apesar da retração econômica, houve um crescimento 
acentuado das operações de e-commerce internacionais. Os volumes nominais de 
remessas importadas apresentaram crescimento levando à necessidade de 
modernização do controle aduaneiro, preparando a Receita Federal e as empresas 
fornecedoras do serviço para um futuro em que o volume de remessas internacionais 
seguirá crescendo. 

A nova Instrução Normativa traz ainda estímulos, via simplificação de 
procedimentos e eliminação de restrições, para ampliação das exportações no canal 
de remessas internacionais, atendendo principalmente às micros e pequenas 
empresas. 

O canal logístico de remessa expressa e postal é considerado estratégico para 
melhor inserção da cadeia produtiva de um país na rede global de comércio, sendo 
que a atualização da legislação é fruto desse reconhecimento. Com a nova norma 
uma operação porta a porta poderá ter suas formalidades aduaneiras cumpridas de 
formas diversas, dentro da conveniência do importador ou exportador, oferecendo às 
empresas e aos cidadãos brasileiros, facilidade e segurança nessas operações de 
importação e exportação. 

Esse canal logístico poderá ser utilizado em operações do regime comum de 
importações e exportações, via registro de Declaração de Importação (DI), Declaração 
de Exportação (DE) ou Declaração Única de Exportação (DU-E), desde que as cargas 
estejam compreendidas no conceito de remessa internacional estabelecido na norma. 

Outro ponto relevante na inovação da legislação é a eliminação da 
obrigatoriedade do uso de Despacho Simplificado de Importação (DSI) registrada no 
Siscomex nas operações com finalidades comerciais ou industriais ao abrigo do 
Regime de Tributação Simplificado (RTS). Não raro uma empresa se vê na 
necessidade de rapidamente obter um insumo ou um produto para seu estoque no 
exterior e gostaria de poder contar com a previsibilidade e rapidez da carga expressa 
ou postal. A partir de agora esta operação ocorrerá de maneira mais célere e com 
menores custos, por meio da Declaração de Importação de Remessa (DIR). 
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Além da mudança na legislação, o processo de modernização envolve a 
disponibilização da nova ferramenta tecnológica, o Siscomex Remessa, que passa a 
controlar também as remessas internacionais postais, além das remessas expressas. 

As remessas postais internacionais passam a ser processadas 100% 
eletronicamente, por declaração a partir de informações prestadas no sistema pelo 
operador postal, como é realizado no despacho das remessas expressas. O avanço 
permite o cálculo automático dos tributos, seleção para fiscalização aduaneira por 
análise de risco, liberação automática das remessas que não forem selecionadas, e 
liberação ou desembaraço aduaneiros controlados pelo sistema. A modernização 
alcançada traz mais agilidade e segurança na passagem das remessas postais pelo 
controle aduaneiro. 

Com relação às empresas de Courier, cria-se um novo modelo de habilitação 
para operar o despacho aduaneiro de remessas expressas, com o estabelecimento de 
duas modalidades: comum e especial. A habilitação na modalidade especial colocará 
as operações das empresas de Courier no padrão internacional da indústria de carga 
expressa, no qual a empresa possui gestão sobre toda a carga expressa que 
transporta, resultando numa operação mais eficiente e eficaz, com repercussão 
positiva para o importador ou exportador. 

Os operadores que se habilitarem na modalidade especial, além de todas as 
operações permitidas na modalidade comum, poderão ainda realizar despachos de 
remessas, sem limite de valor e para qualquer finalidade, por meio do Siscomex 
Importação ou Exportação, no próprio recinto aduaneiro em que se habilitarem a 
operar. Essa medida assegura proporcionar mais agilidade e economia de custos aos 
importadores e exportadores. 

Os requisitos para habilitação na modalidade especial estão relacionados à 
qualidade da operação da empresa de Courier e aos requisitos de infraestrutura 
exigidos do recinto aduaneiro. Tais requisitos elevam o nível de segurança aduaneira 
e de automação da operação expressa nos recintos operados por empresas 
habilitadas na modalidade especial. 

Na exportação aumentam-se as opções de despacho conduzidos utilizando a 
logística da remessa expressa ou postal, por meio de várias opções à disposição do 
exportador, tais como: Nota Fiscal (a Declaração de Remessa de Exportação, DRE, 
será emitida pela Courier ou pelos Correios); Declaração Simplificada de Exportação 
(DSE); Declaração de Exportação (DE) e Declaração Única de Exportação (DU-E). 

 
http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/setembro/receita-moderniza-o-controle-
aduaneiro-de-remessas-internacionais 
 

Voltar ao índice  

 

http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/setembro/receita-moderniza-o-controle-aduaneiro-de-remessas-internacionais
http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/setembro/receita-moderniza-o-controle-aduaneiro-de-remessas-internacionais
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2. Serviços 

Moda compartilhada: serviço oferece assinatura mensal de roupas em 
locação 

 
19 de Setembro de 2017 

Fonte: Mercado & Consumo 
 

Pensando nas mulheres que sonham em renovar o guarda-roupas a 
cada nova estação, mas nem sempre isso é possível, a administradora 
Amanda Mariko apostou no conceito da moda compartilhada e abriu, em 
Curitiba, o Nosso Closet, um serviço de assinatura mensal de locação de 
roupas. 

Com o valor de R$ 99,90 mensais, debitados diretamente do cartão de 
crédito da assinante, a pessoa pode retirar até seis peças entre roupas e 
acessórios por mês, entre mais de 250 peças de vestuário disponíveis no 
acervo. 

São modelos femininos de calças, blusas, saias, vestidos, roupas 
sociais, exceto vestidos de festa, e mais de 50 acessórios entre colares, 
brincos, pulseiras e bolsas. A assinatura pode ser cancelada a qualquer tempo, 
sem fidelização ou cobrança adicional. 

A modalidade já existe em países da Europa. “O conceito de moda 
compartilhada já é utilizado por nós há bastante tempo, desde quando 
emprestávamos roupas e acessórios das nossas amigas e primas”, diz a 
empreendedora. 

A loja atende somente com horário marcado e de acordo com a 
disponibilidade da cliente. “Como não somos uma loja de rua, atendemos em 
horários marcados e diferenciados, inclusive aos finais de semana e fora do 
horário comercial, para que a cliente tenha a comodidade de provar e escolher 
as peças de acordo com a sua vontade, sem pressa”, afirma Amanda. 

A maioria das peças é nova, algumas com etiquetas ainda. O acervo 
passará por renovação constante. “Toda semana, vamos ter cerca de duas a 
três peças novas”, avisa Amanda. 
 
http://www.mercadoeconsumo.com.br/2017/09/19/moda-compartilhada-servico-
oferece-assinatura-mensal-de-roupas-em-locacao/ 
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Inflação da educação é o triplo do índice geral de preços; saúde é o dobro 

 
19 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O brasileiro tem acompanhado mês a mês, no último ano, a queda da 
inflação. O preço dos alimentos já sobe menos, o estacionamento não aumenta 
como antes, mas dois itens insistem em não dar trégua: os serviços de 
educação e saúde continuam sendo reajustados acima do índice geral de 
preços. Entre as explicações para essa resistência está no fato de que o 
consumidor, nesses casos, não abre mão da qualidade e da confiança dos 
serviços privados. Os preços, desse jeito, não cedem. 

Em agosto, a inflação oficial acumulada em 12 meses, de acordo com o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 2,5%. Foi a menor 
marca em mais de 18 anos. Enquanto isso, os gastos com serviços de 
educação subiram o triplo (7,5%). No mesmo período, os de saúde subiram o 
dobro (5,2%). 

Os cálculos da LCA Consultores não consideram os planos de saúde, 
cujos preços são monitorados pelo governo. Neste ano, a Agência Nacional de 
Saúde (ANS) autorizou um aumento máximo de 13,55% para os planos, 
praticamente o mesmo reajuste do ano passado. 

A fisioterapeuta Cleci Rojanski conhece esses porcentuais na ponta do 
lápis. Dona de um estúdio de pilates, ela é uma prestadora de serviços que não 
consegue aumentar as mensalidades desde o ano passado. "Perdi clientela do 
ano passado para cá. Se eu tivesse reajustado, seria bem pior", diz. 

Na outra ponta, no entanto, os preços subiram. O plano de saúde da 
família teve alta de quase 15%. A mensalidade da escola do filho de 12 anos foi 
reajustada em 10%, para R$ 1.315. "Pensamos em mudar para um plano de 
saúde mais barato, mas temos toda uma preocupação com isso", diz. Ficar 
sem plano está fora de cogitação. Para equilibrar o orçamento da família, Cleci 
reduziu viagens e jantares em restaurantes. "No dia a dia, a gente não percebe 
a queda da inflação." 

Quando se trata de educação e saúde os preços têm subido, 
sistematicamente, acima da inflação geral ao longo dos anos. Na última 
década, enquanto o IPCA acumulado subiu 80,5%, os preços dos serviços de 
saúde cresceram 113,8% e os de educação, 110,7%. 

O economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, diz que as relações 
de confiança construídas ao longo do tempo entre clientes e prestadores de 
serviços de saúde, como médicos e dentistas, acabam dificultando a troca por 
opções mais baratas. "A relação de confiança acaba fazendo com que 
possíveis abusos possam acontecer." 

O economista da LCA Consultores, Fabio Romão, diz que existe alguma 
resistência nos preços dos serviços de educação e saúde, mas pondera que a 
trajetória é de desaceleração. "Resistência existe, mas não é absoluta." 
Segundo ele, no caso da educação, as famílias pensam duas vezes antes de 
mudar as crianças de escola. "Há todo um ciclo social que a criança 
desenvolveu na escola, a proximidade de casa." Esses fatores, segundo ele, 
chancelam os reajustes e dão resistência à queda de preços. 
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O presidente do sindicato das escolas particulares de São Paulo, 
Benjamim Ribeiro, é mais direto: "nosso concorrente, a escola pública, é muito 
ruim, por isso as famílias preferem manter os filhos na escola particular". As 
informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/economia/inflacao-da-educacao-e-o-triplo-do-indice-
geral-de-precos;-saude-e-o-dobro-id652160.html 

 
Voltar ao índice  
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3. Serviços – Turismo 

Metade dos brasileiros com intenção de viajar nos próximos meses irá para o 
Nordeste 

 
18 de Setembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Pesquisa do Ministério do Turismo revela, ainda, aumento na intenção de viagem para 
o Sul do país. Região é foco de campanha do MTur lançada em agosto 
 

Os estados do Nordeste deverão ser os mais visitados do país nos próximos 
seis meses. A região foi indicada como destino de 50,7% dos brasileiros que 
pretendem viajar no período, segundo pesquisa do Ministério do Turismo, realizada 
em agosto. Os estados do Sul devem receber 18,5% dos potenciais viajantes, ficando 
em segundo lugar na preferência do turista doméstico. 

“O Brasil tem um enorme potencial para receber turistas o ano todo. Temos 
opções de sol e praia, turismo de natureza, gastronomia, cultura. No Ministério do 
Turismo, temos investido em promoção, melhoria da infraestrutura e qualificação da 
força de trabalho para apoiar os estados a receber cada vez melhor os turistas”, 
afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Pela primeira vez, em 11 meses, o Sul supera o Sudeste como destino de 
preferência dos entrevistados nas sete maiores capitais do país. Os atrativos do 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sendo promovidos, no momento, 
em campanha publicitária do Ministério do Turismo. Com o lançamento da versão 
2017 do Mapa do Turismo Brasileiro, a região ampliou o número de municípios com 
potencial para o desenvolvimento do turismo em quase 30% com perspectiva de 
ampliação da oferta de atrativos. 

No Sudeste, destinos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito 
Santo devem receber a visita de 17,3% dos brasileiros que planejam viajar até 
fevereiro de 2018. O mapa da região foi redesenhado e ampliado em 77%, com a 
incorporação de 496 novos municípios com vocação para o turismo. O Norte e o 
Centro-Oeste receberão respectivamente 4,2% e 9,3% do contingente de brasileiros 
com planos futuros de viagem. As duas regiões também ampliaram o número de 
destinos no Mapa, que é uma ferramenta de gestão gerenciada pelo MTur. 

DADOS NACIONAIS 
De acordo com a pesquisa, houve estabilidade no desejo de viajar para os 

próximos seis meses na relação com a agosto do ano passado. Em 2016, 21,4% dos 
brasileiros manifestaram perspectiva de viagem, percentual que chegou a 21,7% este 
ano. A pesquisa é realizada em Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Juntas, essas cidades respondem por 70% do fluxo 
de turismo doméstico. 

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8168-metade-dos-
brasileiros-com-inten%C3%A7%C3%A3o-de-viajar-nos-pr%C3%B3ximos-
meses-ir%C3%A1-para-o-nordeste.html- 
 

Voltar ao índice  
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Cursos gratuitos a distância orientam cidadão sobre direito do 
consumidor 

 
18 de Setembro de 2017 

Fonte: Portal Brasil 
 
Escola Nacional de Defesa do Consumidor oferece 1,7 mil vagas para duas 
turmas, abertas à população 
 

A Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) abriu 1,7 mil vagas 
para dois cursos gratuitos, na modalidade a distância, abertos à população em 
geral e aos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ( que 
congrega Procons, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacias de 
Defesa do Consumidor, Juizados Especiais Cíveis e Organizações Civis de 
defesa do consumidor). 

A carga horária é de 20 horas e a duração, de três semanas. As 
inscrições podem ser feitas pelo portal da ENDC. 

O primeiro curso, sobre publicidade e oferta de produtos e serviços, vai 
oferecer 700 vagas e encerra as inscrições no próximo domingo (24). As aulas 
estarão disponíveis de 10 a 30 de outubro. A segunda oportunidade faz uma 
abordagem específica dos princípios e direitos básicos do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) e encerra as inscrições em 1º de outubro. O período das 
aulas será de 24 de outubro a 13 de novembro. Serão ofertadas até mil vagas. 

Consumidor mais forte 
Criada em agosto de 2007, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor 

oferece cursos presenciais e a distância de formação e capacitação dos 
agentes e técnicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) em 
todo o Brasil. O objetivo é aprimorar a qualidade da assistência aos 
consumidores, além de fortalecer a defesa do consumidor no País. No campo 
político, os conhecimentos que são passados sobre relações de consumo 
também contribuem para a elaboração de políticas públicas. 

A formação oferecida pela escola é voltada para a disseminação de 
conteúdos didáticos e instrutivos para o consumidor, relativos aos seus direitos. 
Os cursos a distância são gratuitos e abertos também para a sociedade, o que 
contribui para o avanço do exercício da cidadania. Entre 2009 e 2016, a ENDC 
ofereceu 101 cursos presenciais (exclusivos para membros do SNDC) e 162 na 
modalidade a distância.  
 
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/09/cursos-gratuitos-a-
distancia-orientam-cidadao-sobre-direitos-do-consumidor 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Publicada versão definitiva do eSocial 

 
15 de Setembro de 2017 

Fonte: Ministério da Fazenda 
 

Empresas poderão testar versão a partir de novembro; obrigatoriedade do 
sistema para grandes empresas começa em janeiro 
 

O Diário Oficial de hoje publicou a Resolução CG eSocial nº 11 que dá 
publicidade ao novo leiaute do Sistema de escrituração digital das obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial). A versão 2.4, que já incorpora 
todas as alterações provocadas pela reforma trabalhista, estará à disposição 
das empresas para testes no início de novembro. 

São poucas alterações em relação ao leiaute anterior, mas necessárias 
para contemplar a totalidade das informações relacionadas a folha de 
pagamento das empresas e aos eventos trabalhistas, que sofreram 
modificações com a reforma trabalhista, implantada pela Lei nº 13.467, de 
13/07/2017, e que começa a valer a partir de novembro. 

Esta é a versão definitiva, que entrará em produção plena no dia 1º de 
janeiro de 2018 e será obrigatória para as grandes empresas com faturamento 
anual superior a R$ 78 milhões. Os demais empregadores estarão obrigados a 
partir de 1º de julho de 2018. 

A plataforma de produção restrita do eSocial já está à disposição dos 
empregadores desde 1º de agosto. As empresas de tecnologia já utilizavam 
aquele ambiente desde 26 de junho. Atualmente, em torno de 2000 empresas 
estão utilizando aquele ambiente e realizando testes e ajustes nos seus 
sistemas. A utilização do ambiente de testes é uma importante ferramenta 
colocada à disposição dos contribuintes, permitindo o aperfeiçoamento dos 
sistemas internos das empresas. 
 
http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/setembro/publicada-versao-definitiva-
do-esocial 
 

Voltar ao índice  
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6. Infraestrutura 

Governo publica MP que favorece rodovias da terceira etapa de 
concessões 

 
19 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 19, traz publicada a 
Medida Provisória 800/2017, que estabelece as diretrizes para a 
reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais, 
conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo 
Estado. Bastante aguardada pelo setor, depois uma demorada negociação, a 
MP foi assinada na segunda-feira, 18, pelo presidente Michel Temer antes de 
seu embarque para os Estados Unidos. 

A MP amplia de cinco para 14 anos o prazo para a realização das obras 
de duplicação dos trechos de rodovia concedidos no governo de Dilma 
Rousseff na chamada terceira etapa de concessões. “O prazo máximo para a 
reprogramação do cronograma de investimentos originalmente assumido será 
de quatorze anos e estará condicionada, em cada caso, à demonstração da 
sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento até o final da 
vigência da concessão”, cita o texto. 

Como o Broadcast antecipou, a MP fixa prazo de um ano para que as 
concessionárias interessadas se candidatem à repactuação contratual. O novo 
cronograma será negociado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). Em troca, a concessionária terá redução nas tarifas de pedágio, 
encurtamento do prazo da concessão ou uma combinação de ambos. 

Uma vez reprogramada a concessão, será priorizada a duplicação dos 
pontos de maior movimento. Os detalhes vão constar de um aditivo contratual, 
segundo prevê a MP. A medida ainda garante a suspensão da cobrança de 
multas pela falta de investimentos previstos no contrato original. A MP também 
dispõe sobre transporte de cargas próprias e de cargas perigosas. 

A medida pode “salvar” pelo menos quatro concessões que, juntas, 
prometem investimentos aproximados de R$ 20 bilhões. Pelos contratos 
originais, as duplicações teriam de ser concluídas entre o fim de 2018 e início 
de 2019. Agora, os investimentos poderão ser realizados conforme o 
crescimento da demanda, até o limite de 14 anos. 

Com o prazo mais longo, as empresas podem ter melhores condições de 
equilibrar o caixa e mais chances de obter financiamentos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Porém, as concessionárias 
preferem ver o texto final antes de informar se vão ou não aderir à MP. 

Segundo se comenta nos bastidores, no entanto, o socorro pode 
viabilizar a venda da carteira de concessões em rodovias da Odebrecht 
Transport. Entre os empreendimentos, está a Rota do Oeste, na rica região 
produtora de grãos de Mato Grosso rumo aos portos do Pará. A MS Via, por 
sua vez, informou na semana passada haver retomado seus investimentos já 
contando com a edição da MP. 
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Das concessões da terceira etapa, duas não conseguiram se salvar. 
Uma foi a BR-153 entre Goiás e Tocantins, que foi retomada pelo governo por 
falta de investimentos. O trecho se tornou o primeiro caso de caducidade de 
concessão rodoviária. 

A outra é a BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora (MG), cuja 
concessionária aderiu ao programa de devolução de concessões. Nesse caso, 
a rodovia continuará a ser operada pela Via 040, do Grupo Invepar, mas sem 
novas obras. A concessionária manterá serviços como conservação e 
manutenção, além de socorro médico e mecânico. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/governo-publica-mp-que-favorece-rodovias-da-
terceira-etapa-de-concessoes/ 
 

Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Vendas de imóveis sobem 40% em julho, mostram Fipe e Abrainc 

 
18 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Pesquisa mostra que, em julho, as vendas líquidas (já descontados os 
distratos) totalizaram 5.130 unidades; lançamentos somados foram de 6.628 
unidades, um salto de 182% 
 

O mercado imobiliário mostrou expansão nas vendas e nos lançamentos 
em julho, bem como recuo dos distratos, de acordo com pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com a 
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e divulgada 
nesta segunda-feira, 18. 

A pesquisa mostra que, em julho, as vendas líquidas (já descontados os 
distratos) totalizaram 5.130 unidades, crescimento de 40% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. Os distratos foram de 2.821 unidades, retração 
de 35%. Os lançamentos totalizaram 6.628 unidades, um salto de 182%. 

Com os dados positivos de julho, o mercado imobiliário mantém a 
trajetória de recuperação das operações. No acumulado do ano, as vendas 
líquidas somaram 37.571 unidades, aumento de 20,3% frente o mesmo período 
do ano passado. No acumulado do ano, os distratos atingiram 20.643 
unidades, queda de 22,3%, e os lançamentos alcançaram 30.530 unidades, 
recuo de 3,5%. 

No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em junho, as vendas 
líquidas foram de 63.749 unidades, alta de 11,6%. Os distratos totalizaram 
39.790 unidades, baixa de 15,4%, e os lançamentos alcançaram 37.158 
unidades, alta de 9,4%. 

Os dados da pesquisa abrangem imóveis novos, dos setores residencial, 
comercial e loteamentos de 20 empresas associadas à Abrainc, com atuação 
em diversos estados e concentração na região Sudeste. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/vendas-de-imoveis-sobem-40--em-julho,-
mostram-fipe-e-abrainc-id651975.html 
 

Voltar ao índice 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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 

Demanda do consumidor por crédito cresce 9,9% em agosto, diz Serasa 

 
18 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 

No acumulado do ano, a procura por empréstimos cresceu 4,3%. 
 

A quantidade de consumidores que pediram empréstimos cresceu 9,9% em 
agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Serasa 
Experian e foram divulgados nesta segunda-feira (18). 

Foi a quarta alta interanual consecutiva registrada, motivada principalmente 
pela redução da inflação, queda dos juros e início de um processo gradual de 
retomada do emprego formal, segundo o órgão. Ante julho, a demanda por crédito 
avançou 5,9%. No acumulado do ano, subiu 4,3%. 

Por classe de renda 
No confronto com agosto do ano passado, a busca por empréstimos cresceu 

em todas as faixas de renda. A maior alta foi para os consumidores que ganham até 
R$ 500 por mês, de 23,4%. 

Por região 
Na análise geográfica, também houve aumento da demanda por crédito em 

todas as regiões analisadas em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2016. 
Já no acumulado do ano, o indicador recuou apenas na região Centro-Oeste (-0,2%). 

 
Total de consumidores que limparam o nome sobe 4,5% em agosto 
 

18 de Setembro de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
O indicador de recuperação de crédito medido pela Boa Vista SCPC aponta 

alta de 4,5% entre julho e agosto. Nos 12 meses encerrados em agosto, houve queda 
de 2,3%. No acumulado no ano, de janeiro a agosto, a queda é de 1,9%. Em agosto, 
ante um ano antes, a recuperação de crédito no país tem baixa de 5,2%. 

O indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir da quantidade de 
exclusões dos registros de dívidas vencidas e não pagas informados por empresas 
credoras. 

Apesar do aumento mensal ocasionado pela forte alta das regiões Sul e 
Sudeste, a média brasileira de recuperação de crédito aprofundou a tendência de 
queda, quando observados os dados acumulados em 12 meses. 

Ainda assim, o quadro de inadimplência na economia se mantém com poucas 
alterações, uma vez que o crescimento do fluxo de registros de consumidores 
inadimplentes nos últimos meses também permanece em níveis próximos da 
estabilidade, informou a Boa Vista SCPC. 

 

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 
 
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 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – CONGRESSO DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS 
DE CALDAS 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – EXPO MADEIRA & CONSTRUÇÃO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba - PR 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – LIGNUM BRASIL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 
 
20/09/2017 até 22/09/2017 – EXPO MADEIRA & CONSTRUÇÃO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 
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21/09/2017 até 23/09/2017 – ANFAMEC 2017 
Setor: Mineração 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/09/2017 até 27/09/2017 – CIANORTE ALTO VERÃO 2018 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoppings Atacadistas de Moda, Asamoda Shopping, Cia Vest 
Mercosul, Dallas Personalitté, Master Shopping e Nabhan Cia Fashion. 
Cidade: Cianorte - PR 
 
26/09/2017 até 01/10/2017 – CONSTRUMÓBIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque do Imigrante 
Cidade: Lajeado - RS 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – NANO TRADESHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
  
26/09/2017 até 29/09/2017 –  FENAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – SUPERAGOS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Goiania 
Cidade: Goiânia - GO 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

 
Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


