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1. Comércio 

Intenção de consumo das famílias cai 0,7% em setembro ante agosto, diz 
CNC 

 
20 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Em relação ao mesmo mês do ano passado, porém, o índice teve um aumento 
de 6,4% 
 

Os consumidores brasileiros ficaram menos propensos às compras na 
passagem de agosto para setembro, segundo dados da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) alcançou 76,8 pontos - numa escala de 0 a 200 -, 
um recuo de 0,7% no período. 

"Com o fim do efeito dos saques das contas inativas do FGTS sobre as 
vendas, a tendência de crescimento do consumo nos próximos meses 
dependerá da resposta do mercado de trabalho e da retomada dos 
investimentos", avaliou Juliana Serapio, assessora econômica da CNC, em 
nota oficial. 

Em relação a setembro do ano passado, porém, o ICF teve um aumento 
de 6,4% em setembro deste ano. 

Único subitem acima da zona de indiferença (100 pontos), o componente 
Emprego Atual alcançou 106,4 pontos, uma redução de 0,7% em relação ao 
mês anterior. Na comparação com setembro de 2016, entretanto, houve 
aumento de 1,6%. O porcentual de famílias que se sentem mais seguras em 
relação ao emprego atual ficou em 30,7%, ante um total de 31,3% registrado 
em agosto. 

Segundo a CNC, a preocupação das famílias quanto ao mercado de 
trabalho apareceu no componente Perspectiva Profissional. Aos 94,0 pontos, o 
subitem ficou 2,1% em setembro ante agosto. Na comparação com setembro 
do ano passado, a queda foi de 3,5%. 

O componente Nível de Consumo Atual atingiu 54,2 pontos em 
setembro, mesmo patamar do mês anterior, mas 16,7% maior do que o nível 
registrado no mesmo período de 2016. Mas a maior parte das famílias ainda 
declarou estar com o nível de consumo menor que o do ano passado, 59,6% 
delas em setembro, ante uma fatia de 59,3% em agosto. 

O item Momento para Duráveis cresceu 1,4% na passagem de agosto 
para setembro. Em relação a setembro de 2016, o componente subiu 18%. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/intencao-de-consumo-das-familias-cai-0,7--em-
setembro-ante-agosto,-diz-cnc-id652499.html 
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Pesquisas apontam crescimento do varejo no Nordeste e retomada do 
setor atacadista 

 
20 de Setembro de 2017 

Fonte: Exame 
 

Em 2017, o assunto crise no setor comercial continua em evidência e a 
expectativa pela retomada do setor varejista e atacadista é grande, por isso 
muitas empresas vão na contramão da crise, buscando novas tecnologias de 
gestão empresarial e também investindo no marketing com o objetivo de se 
destacarem dos concorrentes, alcançando o crescimento das vendas e 
consequentemente o desenvolvimento da empresa. 

O IBGE divulgou em setembro desse ano a PMC (Pesquisa Mensal do 
Comércio), que apontou um avanço de 4,6% nas vendas do setor varejista no 
estado do Ceará, no mês de julho. Entre os grupos que formam o varejo 
ampliado, seis contribuíram para o crescimento das vendas no último mês do 
primeiro semestre: material de construção, com aumento de 22,1% em julho; 
veículos, motocicletas, partes e peças (15,5%); equipamentos e materiais para 
escritório, informática e comunicação (13,5%) e artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (13,4%). Outros artigos de 
uso pessoal e doméstico (7,7%) e hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (0,2%) também registraram crescimento em julho. 

Por outro lado, o setor atacadista no Brasil passa por um momento 
negativo que se traduz também no aumento de 4,9% na inadimplência dos 
atacadistas em junho, comparado ao mesmo mês do ano anterior, alcançando 
19,2%, de acordo com pesquisa divulgada pela Serasa Experian. No entanto, o 
setor aposta em retomada gradual, devido à melhora da perspectiva 
macroeconômica e fatores sazonais como as festas de fim de ano e a liberação 
do décimo terceiro salário. Outro ponto que colabora para a tese de retomada é 
a redução de 7,2% na inadimplência dos varejistas no primeiro semestre, em 
comparação a mesma etapa de 2016, registrada pela Serasa. 

Entre as empresas do Nordeste que cresceram no setor de artigos 
médicos voltados para o varejo e atacado, a Shopping Prohospital decidiu 
investir no sistema ERP Procfit Business Suite, com o objetivo de integrar os 
departamentos contábil, fiscal, pessoal e tributário, além de obter o controle e a 
automação das tarefas do dia a dia dos departamentos de controladoria e 
finanças. A empresa também buscava melhorar o controle das licitações e o 
gerenciamento de pregões, contratos e empenhos licitatórios de seus clientes 
públicos, municipais, estaduais e federais. Sem dúvida, esse foi um dos fatores 
que motivou o investimento na nova tecnologia, já que a companhia participa 
frequentemente de licitações e tinha como meta a integração com um módulo 
de licitação voltado para vendas públicas. 

Segundo o sócio-diretor da empresa, Glauco Bosco, o caminho para sair 
da crise e crescer é investir em tecnologias capazes de integrar diversas áreas 
de uma empresa. “Entendo que é importante realizar investimentos para obter 
os benefícios no futuro, é fundamental investir em uma tecnologia capaz de 
integrar todas as áreas de uma empresa e isso pode ser uma peça-chave para 
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que a empresa tenha condições de se desenvolver e alcance resultados cada 
vez mais satisfatórios”, afirma Bosco. 

Em 2016, a Confederação Nacional da Indústria divulgou um estudo que 
apresentou um resultado bastante significativo, oito a cada dez indústrias 
pretendem investir em tecnologia nos próximos anos. Outra pesquisa relevante 
foi realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que consultou 2540 
empresas brasileiras e revelou que a média de investimento das empresas em 
tecnologia está em 7,6% de suas receitas líquidas, ainda de acordo com a 
instituição, para cada 1% a mais investido em tecnologia da informação, em um 
intervalo de dois anos o lucro das empresas irá aumentar em 7%. 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/dino/pesquisas-apontam-crescimento-do-
varejo-no-nordeste-e-retomada-do-setor-atacadista/ 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços - Bancos 

BNDES chega em acordo com o governo e acerta devolução de R$ 50 bi 

 

21 de Setembro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

 
A União alega que a operação é necessária para que o governo cumpra a 
"regra de ouro" do Orçamento, que impede a emissão de dívida para financiar 
despesas de custeio 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
chegou a um acordo com o governo sobre a devolução de recursos ao Tesouro 
em 2017. Vai pagar antecipadamente os R$ 50 bilhões pedidos pela equipe 
econômica, em duas parcelas: R$ 33 bilhões neste mês e R$ 17 bilhões em 
novembro, apurou o 'Estadão/Broadcast'. 

Com isso, ganha tempo para negociar o que fazer em 2018. A União 
quer que o banco devolva mais R$ 130 bilhões, mas o BNDES argumenta que, 
sem alternativas para suas fontes de financiamento, só tem capacidade para 
retornar de R$ 30 bilhões a R$ 40 bilhões no ano que vem. A União alega que 
a operação é necessária para que o governo cumpra a "regra de ouro" do 
Orçamento, que impede a emissão de dívida para financiar despesas de 
custeio. A violação da regra é crime de responsabilidade das autoridades 
responsáveis, inclusive o presidente da República. 

A proposta apresentada pelo BNDES ao Tesouro inclui o uso das 
reservas internacionais como garantia para reforçar as operações de captação 
do banco no mercado externo. Com isso, a instituição pretende reforçar o caixa 
para conseguir pagar os empréstimos sem prejudicar sua própria capacidade 
de emprestar. Uma parte das reservas seria depositada numa conta do BNDES 
no exterior.  

Segundo fontes da área econômica, a ideia - ainda embrionária - foi 
apresentada em reunião de representantes do banco com a secretária do 
Tesouro, Ana Paula Vescovi. O Banco Central (BC) não endossa a proposta. 
"Essa ideia aventada fere as regras, assim como a prudência e o bom senso na 
administração das reservas", disse o BC por meio da sua assessoria de 
comunicação 

O relator das contas do governo em 2017 no Tribunal de Contas da 
União (TCU), ministro Vital do Rêgo, emitiu comunicado propondo o 
acompanhamento da regularidade da operação de devolução antecipada de R$ 
180 bilhões pelo BNDES de empréstimos concedidos pelo Tesouro. "O BNDES 
vem apresentando uma série de ressalvas em relação à transferência do total 
dos recursos, pois correria o risco de não ter caixa suficiente para financiar as 
outorgas de concessões em infraestrutura previstas para os próximos anos", 
afirma no comunicado encaminhado aos demais ministros da corte e ao 
representante do Ministério Público no TCU. 

Em Nova York, o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, 
afirmou que a instituição estuda colocar ativos de seu portfólio para o mercado. 
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"Isso será anunciado no momento adequado", disse a investidores no 
seminário sobre o Brasil, organizado pelo jornal inglês Financial Times. Como 
antecipou o Estadão/Broadcast, uma das alternativas para minimizar o impacto 
das devoluções é o banco vender ações da carteira do BNDESPar, braço de 
participações da instituição. Rabello disse que terá a fórmula para a devolução 
de recursos ao Tesouro "em menos de um mês". 

No mesmo evento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ressaltou 
aos investidores que o banco tem novas regras para realizar financiamento. "A 
concepção é o BNDES obter funding no mercado no futuro." As informações 
são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/21/internas
_economia,627687/bndes-chega-em-acordo-com-o-governo-e-acerta-
devolucao-de-r-50-bi.shtml 

 
Voltar ao índice 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/21/internas_economia,627687/bndes-chega-em-acordo-com-o-governo-e-acerta-devolucao-de-r-50-bi.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/21/internas_economia,627687/bndes-chega-em-acordo-com-o-governo-e-acerta-devolucao-de-r-50-bi.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/21/internas_economia,627687/bndes-chega-em-acordo-com-o-governo-e-acerta-devolucao-de-r-50-bi.shtml
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3. Serviços - Internet 

Conectar todo o País custaria R$ 200 bilhões 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

Para que a banda larga no Brasil, por meio de redes fixas ou móveis, 
alcance 90% da população brasileira, nível encontrado hoje em países como 
Canadá e Reino Unido, será necessário investir R$ 200 bilhões em 
infraestrutura nos próximos dez anos. 

É o que diz estimativa divulgada ontem pela consultoria Boston 
Consulting Group (BCG), durante o Painel Telebrasil, evento realizado em 
Brasília pela Associação Brasileira das Telecomunicações (Telebrasil). Segundo 
o estudo, o Brasil hoje oferece conexão de internet a 59% dos brasileiros – 
inferior a países como Chile e Venezuela. 

Não é uma questão apenas de expansão territorial, mas também de 
qualidade. Com um investimento dessa ordem, diz a consultoria, as empresas 
poderiam oferecer o serviço a velocidades próximas a 100 megabits por 
segundo (Mbps), hoje disponíveis só em grandes cidades. Além disso, seria 
possível aumentar o uso de conexões de fibra óptica e o volume de dados 
transmitidos por redes de banda larga móvel. 

Segundo Marcos Aguiar, diretor do BCG para a América do Sul, o valor 
representaria um aumento de 38% nos investimentos das operadoras na 
próxima década, considerando a média dos valores investidos pelas teles nos 
últimos anos. Segundo a Telebrasil, as operadoras investem cerca de R$ 30 
bilhões por ano, em média. 

Desse valor, diz Aguiar, só metade de fato é aplicado em expansão de 
redes e melhoria de serviços – a outra metade serve para atender obrigações 
regulatórias e uso de tecnologia da informação. Para Aguiar, seria preciso 
investir mais R$ 5 bilhões por ano para o salto em banda larga ocorrer. 

“A indústria investe R$ 30 bilhões ao ano, e 2017 é um ano de vacas 
magras”, disse José Félix, presidente da Claro Brasil, no evento. “Mais 
investimento do que a gente já faz é impossível.” Ele defende que o valor 
venha de fundos setoriais, como o Fundo para a Universalização das 
Telecomunicações (Fust), criado em 2000 pelo governo para financiar 
infraestrutura em áreas carentes. As informações são do jornal O Estado de S. 
Paulo. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/conectar-todo-o-pais-custaria-r-200-bilhoes/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Software e TI 

Governo espera que internet das coisas aporte US$ 50 bi na economia 

 
20 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) tem 
a expectativa de que os novos produtos e serviços viabilizados pela Internet das 
Coisas (em inglês, Internet of Things – IoT), a rede de objetos que se comunicam e 
interagem de forma autônoma pela internet, devem aportar, no mínimo, US$ 5 bilhões 
à economia brasileira, até 2025. Um cálculo mais otimista eleva essa quantia para 
US$ 200 bilhões, segundo Maximiliano Martinhão, secretário de Políticas de 
Informática do ministério. 

Em todo o mundo, a previsão é de que a IoT adicione de US$ 4 trilhões a 
US$11 trilhões à economia. Cerca de 40% desse valor serão gerados pelos países 
emergentes, de acordo com o MCTIC. 

Os dados fazem parte do estudo “Internet das Coisas: um plano de ação para o 
Brasil”, desenvolvido pelo ministério, em parceria com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A pesquisa foi apresentada hoje (20), 
no Painel Telebrasil 2017, encontro que reúne empresas do setor e também 
reguladores, e embasa o Plano Nacional de Internet das Coisas, que deverá ser 
lançado em outubro. 

O plano reunirá 106 iniciativas para o desenvolvimento dessa tecnologia no 
Brasil. As ações também integram a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital 
(EBTD), atualmente em discussão no país. 

O estudo analisou dez ambientes de implantação de IoT, como fábricas, 
cidades, domicílios, dispositivos vestíveis, varejo, locais de trabalho, veículos e 
escritórios. A expectativa é de que, no Brasil, a tecnologia venha a ser adotada 
principalmente na manufatura em ambiente rural, em cidades populosas e nas áreas 
de saúde e segurança. “A revolução da sociedade conectada é um dos passos com a 
IoT”, diz Eduardo Ricotta, presidente da Ericsson, para quem a conexão das coisas 
representa uma continuidade da lógica de conexão das pessoas, já viabilizada pelas 
tecnologias de telecomunicações. 

Nesse novo ecossistema de comunicações, as redes de telecomunicações 
continuarão fundamentais, por isso tanto o setor público quanto as empresas 
reconhecem a necessidade de ampliar a conectividade da população. Hoje, 57,8% dos 
domicílios brasileiros têm acesso à internet, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2015, 
percentual ainda menor quando observados municípios das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, bem como os lares das periferias das grandes cidades. Para que os 
novos serviços possam ser acessíveis ao conjunto da população, esse abismo deverá 
ser superado. “Sem telecomunicações, não tem IoT”, sentenciou Martinhão. 

Com as mudanças, as fronteiras dos mercados de infraestrutura, plataformas e 
conteúdos devem ser fragilizadas. “Nós vamos ter que pensar muito mais em 
plataformas de soluções, inclusive para nichos específicos de mercado, porque esse é 
um mercado tão abrangente. Nós estamos saindo de milhões de conexões para 
bilhões de conexões”, aponta o presidente do Grupo Algar, Luiz Alexandre Garcia. 

Para que esses planos sejam concretizados, o governo analisa a situação da 
demanda, que envolve o impacto econômico, a competitividade das empresas e o 
impacto socioambiental da tecnologia; a oferta, com destaque para a cadeia produtiva 
que envolve desde grandes operadoras de telecomunicações a possíveis novos 
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competidores; e o que chama de elementos habilitadores, que consistem em questões 
ligadas a investimentos, políticas de fomento e também privacidade de dados dos 
usuários. 

Dados pessoais 
A conexão de dispositivos envolverá a entrega de dados pessoais dos usuários 

para as empresas que ofertarem serviços como vigilância de residências e vestuários 
inteligentes, pois eles envolvem a incorporação de informações em objetos comuns. 
Por isso, a administração dos dados pessoais preocupa. No Brasil, a situação é 
agravada pelo fato de ainda não haver uma lei de proteção de dados pessoais. A 
Câmara dos Deputados criou uma comissão especial voltada a analisar o PL 
5.276/2016, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Depois de audiências 
e consultas realizadas em 2015 e 2016, contudo, os trabalhos não avançaram. 

Segundo o secretário do MCTIC, Maximiliano Martinhão, “o documento é muito 
claro ao dizer que, se não houver a edição de uma lei de proteção de dados no Brasil, 
permanecerá no país uma insegurança jurídica, diante de uma diversidade de 
interpretações que se possa ter sobre a proteção de dados, a partir de um conjunto de 
legislações”, como a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet, 
dispositivos que tratam do tema, mas não detalham como ele deve ser regulamentado. 
Martinhão aponta que essa lei específica deve detalhar qual órgão vai regular a 
proteção de dados pessoais. Sobre isso, antecipou defender que o órgão seja 
colegiado, para que os diversos setores participem desse processo. 

A proteção dos dados pessoais também tem sido objeto de preocupação da 
sociedade civil. Na terça-feira (19), a Coalização Direitos na Rede lançou a campanha 
nacional Seus Dados São Você: liberdade, proteção e regulação, que pretende alertar 
a população sobre os riscos do uso de informações particulares por empresas e 
governos, seja para comercialização de dados sobre hábitos de consumo ou para a 
prática de vigilância. Organizações civis e pesquisadores que compõem a articulação 
também defendem a aprovação de lei de proteção de dados pessoais. 

“Diversos países já estão atentos sobre a importância da regulação dos dados 
pessoais. Na Europa, a legislação que trata do tema existe há mais de 20 anos. Na 
América Latina, oito países já contam com regras neste sentido. Mesmo no Brasil, a 
Constituição Federal fixa a privacidade e a liberdade como direitos fundamentais. O 
Marco Civil da Internet também estabelece como princípios a proteção da privacidade 
e dos dados pessoais. Ainda assim, para a segurança sobre nossas informações, é 
fundamental a aprovação de uma legislação específica que garanta nossa liberdade e 
proteção”, diz o texto disponível no site da campanha. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2017-09/governo-
espera-que-internet-das-coisas-aporte-us-50-bi-na 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda e oferta no setor aéreo estão se encontrando, diz presidente da 
Gol 

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

 
Nos últimos trimestres, as companhias aéreas têm reduzido a oferta de 
assentos em ritmo superior ao da demanda, para elevar o nível de ocupação 
das aeronaves 
 

Os níveis de oferta e demanda por assentos em voos no Brasil estão se 
encontrando após vários anos, uma vez que a economia começa a dar sinais 
de recuperação, disse nesta quarta-feira o presidente-executivo da Gol, Paulo 
Kakinoff. 

"A oferta e a demanda estão se encontrando ela primeira vez em cinco 
anos", disse Kakinoff a jornalistas às margens de evento do setor de fidelização 
de clientes. 

Nos últimos trimestres, as companhias aéreas no país têm 
consistentemente reduzido a oferta de assentos em ritmo superior ao da 
demanda, para elevar o nível de ocupação das aeronaves. Segundo o 
executivo, os sinais macroeconômicos são promissores, embora os níveis 
elevados de desemprego indiquem que a retomada será lenta. 

Entre as várias pautas de interesse do setor que estão no Congresso 
Nacional, Kakinoff disse que o de mais urgência é a votação do projeto que cria 
um teto de ICMS sobre o querosene de aviação. O executivo, porém, disse não 
ter expectativa de que o assunto seja apreciado em breve, tanto que a Gol 
ainda nem considerou eventuais efeitos da aprovação da lei sobre seu 
orçamento para 2018. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/demanda-e-oferta-no-setor-aereo-estao-se-
encontrando,-diz-presidente-da-gol-id652533.html 
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6. Comércio Eletrônico 

Fraudes com apps custam US$ 1,3 bi aos anunciantes 

 
20 de Setembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Até o final deste ano, a publicidade digital móvel representará um 
investimento global de US$ 99,3 bilhões e superará, pela primeira vez, a 
publicidade baseada em desktops, que deve atingir o valor de US$ 97,4 bilhões 
no mesmo período. 

Juntamente com essa expansão móvel, as fraudes denominadas 
DeviceID Reset Fraud, pelas quais fraudadores reiniciam o sistema operacional 
dos celulares entre cada instalação de apps em grande escala, e geram um 
imenso tráfego fraudulento. 

Esse tipo de fraude, segundo estimativa da empresa AppsFlyer, cuja 
tecnologia está instalada em 98% dos smartphones mundiais, custa entre US$ 
1,1 bilhão e US$ 1,3 bilhão aos anunciantes anualmente. 

Cada dispositivo móvel (smartphone, tablet etc.) tem seu próprio e único 
DeviceID (ou identificação de dispositivo). Para os iPhones, equipados com 
iOS, o ID é chamado IDFA. Para os smartphones que são embarcados com o 
Android, o ID é o GaID. O ID é o meio pelo qual os anunciantes conseguem 
medir e entender suas ações de marketing e de publicidade móvel. Também, é 
o meio que smartphone ou tablet usa para proteção e detecção de fraude. 

Segundo a ApsFlyer, o Brasil já tem as melhores plataformas globais do 
mercado de publicidade mobile em grande escala, com inteligência e 
automação à disposição de agências e anunciantes. Mas, ao mesmo tempo em 
que o mercado evolui para tecnologias inteligentes de publicidade, também 
atrai as fraudes. A empresa aponta que, da mesma forma que cada tipo de 
campanha tem uma precificação, para cada precificação as redes de 
distribuição mal-intencionadas criaram um tipo de fraude: 

– Fraude por clique: quando essas redes fraudulentas geram cliques 
falsos que, no entanto, são gerados por usuários reais que realmente têm o 
app. Ou seja, o usuário fez o download do app organicamente, mas, de alguma 
forma, essa aquisição é atribuída ao anúncio, gerando precificação. 

– Fraude por impressão: quando os displays (banners) do anúncio são 
“empilhados” uns sobre os outros na página durante a navegação. O usuário 
não viu o anúncio e, portanto, não deve ser cobrada a impressão. Mas, para 
efeito de contabilização da campanha, conta como se tivesse ocorrido essa 
visualização. 

– Fraude por download e instalação: robôs realizam os cliques nos 
anúncios e, em seguida, fazem o download dos apps. Segundos depois, 
desinstalam tudo. A essa altura, contudo, o resultado de campanha já foi 
contabilizado e será cobrado do anunciante. 

“Não podemos ter uma indústria forte como a da publicidade móvel 
transformada em algo sem confiança, especialmente no Brasil, onde o mercado 
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ainda está amadurecendo”, diz Daniel Junowicz, diretor da AppsFlyer para 
América Latina. 

A sugestão da empresa, para os anunciantes, é que os processos sejam 
redefinidos nos seguintes termos: as expectativas de fraude devem ser 
definidas como parte da tecnologia da informação; relatórios transparentes 
devem ser ativados durante as campanhas; parceiros e redes devem ser 
cobrados em relação à transparência. 

Para as adnetworks, o relatório da AppsFlyer observa que é necessário 
que essas redes observem os dados para saber o quanto estão expostas à 
fraude; redefinam os dispositivos; e aproveitem os dados para imunizar os 
clientes. Para os provedores, a orientação é que o mercado seja educado para 
descobrir novos tipos de fraude para oferecer aos anunciantes as ferramentas 
de que precisam para se proteger; e fornecer às adnetworks a transparência 
necessária para detectar, combater e eliminar essas fraudes na medida em que 
surgem. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/fraudes-com-apps-custam-us-13-
bi-aos-anunciantes/ 
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7. Logística  

Governo quer privatizar Correios, diz ministro 

 
21 de Setembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
Os Correios entraram para a lista de estatais que o governo pretende 

privatizar, um caminho já anunciado para a Eletrobrás, a Casa da Moeda e a 
Infraero. A confirmação veio de Nova York. O ministro Moreira Franco, da 
Secretaria Geral da Presidência, declarou que a venda dos Correios está em 
estudo, mas que precisa ser feita "com muito cuidado". 

Moreira Franco, que integra a comitiva do presidente Michel Temer aos 
Estados Unidos, disse que a tendência é que os Correios passem a atuar mais 
diretamente no setor de logística, em vez de se concentrar no monopólio 
postal. "É o mesmo caso da Casa da Moeda, que produzia mais de 3 milhões 
de cédulas por ano e agora está (produzindo) 1 milhão e pouco. As pessoas 
não usam mais moeda", destacou. "A situação financeira dos Correios, pelas 
informações que o (Ministério do) Planejamento tem e nos passa, é muito 
difícil. Até porque, do ponto de vista tecnológico, há quanto tempo você não 
manda telegrama? As pessoas perderam o hábito do uso da carta." 

A informação irritou a Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas dos Correios e Similares (Fentect), que desde terça-feira lidera uma 
greve dos funcionários da estatal, por um reajuste salarial de 8% e correção 
inflacionária. "Somos contrários à privatização. A verdade é que não existe 
vontade política do governo federal de melhorar a empresa, o que querem é 
entregar os Correios a preço de banana", disse José Rivaldo da Silva, 
secretário-geral da Fentect. 

A estatal é presidida por Guilherme Campos, ex-deputado federal por 
São Paulo e vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, comandado por Gilberto Kassab. Ambos são do PSD. 

Déficit 
No fim de agosto, Kassab e Campos se reuniram no Palácio do Planalto 

com Temer e os ministros Moreira Franco, Eliseu Padilha (Casa Civil) e Dyogo 
Oliveira (Planejamento). Eles discutiram a situação financeira da empresa e 
falaram sobre o Postalis (fundo de pensão da companhia) e o Postal Saúde 
(plano voltado aos empregados e dependentes) - uma das maiores causas de 
déficit anual de cerca de R$ 800 milhões, segundo um integrante da cúpula do 
ministério. A privatização é tida por integrantes do governo como uma 
"tendência" pela mudança de perfil da empresa no mercado e a dificuldade de 
zerar o déficit, mas não existe uma modelagem pronta. 

"A privatização é uma hipótese forte com esse buraco que está. 
Privatizar ou não vai ser uma decisão de governo. Estamos fazendo um 
esforço para recuperar a empresa. O rombo, quando a gente assumiu, era de 
cerca de R$ 2 bilhões por ano. A situação está melhorando. Estava morrendo 
na UTI, agora continua na UTI, mas não está morrendo", disse Kassab. 
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O presidente dos Correios, Guilherme Campos, disse ao Estado que 
soube pela imprensa das declarações de Moreira Franco e que não desenvolve 
nenhum estudo para privatização, por orientação do Planalto. "A missão que 
me foi dada pelo ministro Kassab é a de recuperação da empresa e não existe 
um encaminhamento para privatização. Agora, se nada der certo com todos os 
esforços para sanear a empresa, o governo pode e tem todo o direito de mudar 
essa orientação." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/21/internas_economia,90
2270/governo-quer-privatizar-correios-diz-ministro.shtml 
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8. Curtas 

Expectativa de inflação dos brasileiros sobe para 6,7%, diz FGV 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Os brasileiros acreditam que, nos próximos 12 meses, a inflação ficará 
em 6,7%. A constatação é da pesquisa de setembro da Expectativa de Inflação 
do Consumidor, medida pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A estimativa de 
setembro é mais alta do que a de agosto (6,3%) e interrompeu dez quedas 
consecutivas. 

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), a alta pode ser interpretada 
como uma acomodação temporária do indicador na casa dos 6%. A FGV 
acredita que, nos próximos meses, o indicador voltará a cair devido ao recuo 
esperado para a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Segundo os últimos dados do IPCA, referentes a agosto, a inflação 
oficial medida pelo IBGE acumula taxa de 2,46% em 12 meses. 
 
Preço médio das passagens caiu de 7% a 30% entre aéreas que já cobram 
por despacho de bagagens 

 
21 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Dados preliminares colhidos entre julho e setembro; regra entrou em vigor em 
29 de abril. 
 

A tarifa média caiu entre 7% e 30% nas companhias aéreas que já 
implementaram a nova regra de cobrança pelo despacho de bagagens, 
segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), 
com dados preliminares colhidos entre julho e setembro. 

A cobrança pelo despacho de bagagem foi permitida por uma nova regra 
da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), aprovada em dezembro do ano 
passado, que deveria entrar em vigor no dia 14 de março. Porém, uma liminar 
impediu que a regra entrasse em vigor na data prevista, mas ela foi derrubada 
no dia 29 de abril. 

Pela norma anterior as companhias aéreas eram obrigadas a transportar 
sem cobranças adicionais uma bagagem despachada de 23 kg para voos 
nacionais e duas de 32 kg para voos internacionais. 
 

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 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 
 
21/09/2017 até 23/09/2017 – ANFAMEC 2017 
Setor: Mineração 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo - SP 
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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 
 
27/09/2017 até 28/09/2017 – CONIP JUDICIÁRIO E CONTROLE 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Royal Tulip Brasília 
Cidade: Brasília - DF 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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