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1. Crédito e Financiamento 

Taxas de juros voltam a ser reduzidas em setembro, aponta Anefac 

 
11 de Outubro de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 

Segundo a entidade, essa é a décima redução consecutiva dos índices esse ano, 
sendo reflexo da flexibilização da Selic promovida pelo Banco Central 

 
Dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 

Contabilidade (Anefac) apontam redução nas taxas de juros nas operações de crédito 
no mês de setembro. Segundo a entidade, essa é décima redução consecutiva do índice 
de juros no ano, e a 11ª em dois anos de análise dos dados. 

A redução dos juros nas operações de crédito é reflexo da política econômica 
adotada pela equipe econômica e pelo Banco Central, que fez corte seguidos na taxa 
básica de juros, a Selic, conforme explicou o diretor executivo de Estudos e Pesquisas 
Econômicas da Anefac. 

A Anefac indicou que, das seis linhas de crédito pesquisadas a pessoa física, 
cinco tiveram redução em suas taxas, sendo elas: comércio, cartão de crédito, CDC-
bancos-financiamento de veículos, empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal 
financeiras. Só o cheque especial apresentou alta no período. 

A taxa média teve queda de 0,08 ponto percentual em setembro e de 2,12 pontos 
percentuais no ano. A taxa mensal passou de 7,54% em agosto para 7,46% em 
setembro. No ano, a taxa passou de 139,24% para 137,12%, sendo essa, segundo a 
Anefac, a menor taxa desde novembro de 2015. 

Pessoa jurídica 
Das três linhas de crédito pesquisadas, todas reduziram suas taxas no mês. A 

taxa média para pessoa jurídica apresentou uma redução de 0,05 ponto percentual no 
mês (0,96 ponto percentual no ano) correspondente a uma redução de 1,13% no mês 
(1,42% em doze meses) passando a mesma de 4,41% ao mês (67,84% ao ano) em 
agosto/2017 para 4,36% ao mês (66,88% ao ano) em setembro, sendo a menor taxa de 
juros desde janeiro do ano passado. 

Análise da Anefac aponta que com a flexibilização da Selic, fato esse que vem 
ocorrendo desde outubro do ano passado, tem ajudado nas quedas consecutivas do 
indicador. Isso apronta melhora nas expectativas referentes a redução da inflação, 
assim como na melhora fiscal. 

“Entretanto tendo em vista o cenário econômico atual que aumenta o risco de 
elevação dos índices de inadimplência por conta da recessão econômica bem como o 
desemprego elevado isto aumenta igualmente o risco de novas elevações das taxas de 
juros aos consumidores sejam pessoa física ou jurídica”, disse e entidade em nota. 

 
http://economia.ig.com.br/2017-10-11/juros-credito.html  
 

Voltar ao índice  
 

http://economia.ig.com.br/2017-10-11/juros-credito.html
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2. Tributos 

Cerca de 15 milhões contribuíram para o PIS/Pasep por 20 anos; saiba como sacar 

 
13 de Outubro de 2016 

Fonte: Agência Brasil 
 

Criados em 1971, os fundos do Programa de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) funcionaram, por 
quase 20 anos, como uma poupança particular. A cada ano, o trabalhador tinha direito 
a receber o rendimento das cotas e podia sacar todo o crédito em caso de 
aposentadoria, doença grave ou ao completar 70 anos. 

Os fundos vigoraram até 4 de outubro de 1988. Com a promulgação da 
Constituição, a arrecadação do PIS/Pasep passou a ser destinada ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e para o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que empresta a 
empresas do setor produtivo. O PIS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada. 
O Pasep, aos servidores públicos. 

No entanto, falhas na comunicação entre o governo, as empresas e os 
trabalhadores fizeram muitos não sacarem as cotas dos fundos, mesmo cumprindo os 
requisitos para a retirada. No ano passado, uma auditoria da Controladoria-Geral da 
União (CGU) identificou que 15,5 milhões de brasileiros tinham abonos do PIS/Pasep a 
receber. 

Desde o ano passado, a promoção de campanhas reduziu pela metade o 
contingente de brasileiros que ainda não sacaram o benefício. Para zerar o passivo e 
injetar R$ 15,9 bilhões na economia, o governo publicou, no fim de agosto, a Medida 
Provisória 797, que reduziu as restrições para o saque e criou um calendário para a 
retirada. 

Retirada 
Na Caixa Econômica, os cotistas do PIS poderão fazer a retirada de três 

maneiras. Os pagamentos de até R$ 1,5 mil serão feitos nos caixas eletrônicos, 
digitando a Senha Cidadão, sem a necessidade de cartão bancário. Quem não tiver a 
senha pode obtê-la no seguinte endereço, bastando clicar em “esqueci a senha” e 
preencher os dados. Os saques de até R$ 3 mil podem ser feitos nos caixas eletrônicos, 
mas o cliente precisará usar o Cartão Cidadão e digitar a Senha Cidadão. Nas lotéricas 
e nos correspondentes bancários, o cotista poderá retirar o dinheiro, levando o Cartão 
Cidadão, a Senha Cidadão e algum documento oficial de identificação com foto. Acima 
desse valor, o beneficiário deverá ir a alguma agência da Caixa levando documento 
oficial com foto. 

Em relação aos saques do Pasep, os cotistas com saldo de até R$ 2,5 mil sem 
conta no Banco do Brasil poderão pedir transferência para qualquer conta em seu nome 
em outra instituição financeira na página do banco na internet ou nos terminais de 
autoatendimento. Não correntistas com saldo acima desse valor ou herdeiros de cotistas 
falecidos deverão ir às agências. 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/cerca-de-15-milhoes-
contribuiram-para-o-pispasep-por-20-anos-saiba-como 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Alta no preço das roupas é menor que inflação acumulada dos últimos 12 meses 

 
13 de Outubro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
Despesas não essenciais, roupas e calçados exibem preços nos menores níveis do 
último ano, e seguram a inflação 
 

Com marcante recuo no último ano, os preços de roupas, calçados e acessórios 
têm sido decisivos na rota descendente da inflação oficial do Brasil. No período 
acumulado de 12 meses até setembro, as despesas do consumidor com vestuário 
subiram, em média, 2,18%.  

Trata-se da menor variação nessa base de comparação em toda a série histórica 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O percentual ficou também 
abaixo da evolução do custo de vida no país no mesmo período, de 2,54%, em média, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Desde fevereiro de 2014, os gastos com roupas e calçados vêm subindo ao ritmo 
inferior ao do IPCA. 

 A baixa inflação do grupo de despesas com vestuário está disseminada. Em 
média, os preços de roupas masculinas apresentaram alta de 2,04% no acumulado em 
12 meses encerrados em setembro.  

Entre as peças femininas, a alta é ainda menor, de 1,04%. Em alguns tipos de 
vestimentas, os custos para o consumidor diminuindo, ou seja, há casos de deflação. É 
o exemplo de vestidos, cujos preços caíram 2,74%, e de saias, que baratearam 0,94%. 

 A desaceleração da inflação de algumas roupas, ou mesmo deflações, são 
explicadas pela mudança das estações da moda. Passado o lançamento e promoção 
de peças da coleção de outono e inverno, itens como agasalhos femininos e masculinas 
apresentaram em setembro queda média nas vendas de 1,46% e 0,99%, 
respectivamente. 

 Em geral, a retração dos preços de vestuário está ancorada na baixa demanda 
do consumidor. Com a elevação do desemprego nos últimos dois anos de recessão que 
o país enfrentou, associada à inflação ascendente observada em 2015 e 2016, muitas 
famílias colocaram o pé no freio nas despesas, optando pelos itens essenciais para 
salvar o orçamento.  

Dessa maneira, muitos consumidores cortaram gastos com bens semiduráveis, 
como roupas. 

A mais profunda das recessões que o país enfrentou levou o professor Vinícius 
Batista, de 31 anos, a gastar menos com roupas para ele e a família. A regra, agora, é 
ter paciência e pesquisar nas lojas.  

Para ele, a prática de pedir descontos nunca foi tão positiva. “Sempre peço para 
reduzir o preço e acabo conseguindo um valor que me deixa satisfeito”, afirma. Outro 
hábito adotado por ele é deixar uma reserva financeira separada para evitar usar o 
cartão de crédito. 

Natal Antecipado 
Os artifícios adotados por Vinícius Batista são a prova do quanto o momento é 

oportuno para barganhar descontos nas lojas. A fraca demanda e a alta contida de 
preços são favoráveis ao consumidor, reconhece o chefe da Divisão Econômica da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Fábio Bentes. 

Contudo, o economista ressalta que outubro é marcado pelo lançamento da 
coleção de verão. 
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Portanto, a perspectiva é de que os custos de determinadas peças subam. “Do 
ponto de vista orçamentário, e do instinto de preservação, quem puder comprar agora 
estará fazendo um bom negócio”, avaliou. 

Diante da proximidade do fim de ano, o momento é até oportuno para adiantar 
compras de Natal e de confraternizações, destaca Bentes. Quem não puder comprar 
uma peça de roupa por agora, poderá encontrar boas ofertas durante o Black Friday, 
evento marcado por megapromoções que é celebrado pelo varejo em novembro. “É uma 
boa oportunidade para assegurar uma economia ao bolso”, ressaltou. 

Cautela 
Como regra, a despeito das promoções, a virada do ano sempre reserva 

despesas adicionais com materiais escolares e impostos. Por isso, é importante não se 
endividar no cartão de crédito e no cheque especial, como alerta o consultor financeiro 
Rogério Olegário, sócio fundador da Libratta Finanças Pessoais.  

Havendo espaço no orçamento para fazer a compra, e se o preço do produto for 
considerado razoável, não há problemas em comprar, segundo o especialista. “Tendo 
dinheiro para isso, tudo bem. O importante é evitar os gastos por impulso, ou para 
amainar uma necessidade emocional não resolvida”, adverte. 

 As dicas do consultor financeiro são seguidas à risca pela estudante Heloísa 
Alves, 20, que procura sempre produtos com o custo/benefício que se acomode bem no 
orçamento. “Sempre pesquiso muito para que a despesa caiba dentro do que ganho”, 
afirma. 

Comparar preços oferecidos por vários estabelecimentos é uma prática também 
adotada pela bancária Elisa Pinheiro, 31. “Tenho aproveitado o tempo livre para visitar 
alguns shoppings.  

Assim, estou conseguindo comprar boas peças de roupa por um preço 
acessível”, conta. Com o levantamento de preços, ela tenta sempre barganhar, 
apelando ao famoso choro na hora de comprar. 

Tudo pelas vendas 
A redução de preços dos produtos de vestuário por meio de descontos poderia, 

em tese, comprometer parcela dos ganhos esperados pelos comerciantes, mas não em 
tempos de crise. O presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil 
(CACB), George Pinheiro, avalia que os empresários não têm muito a reclamar, e 
podem assegurar aumento nas vendas na comparação com o ano anterior. “É um 
momento muito bom. Os preços desaceleraram, os juros caíram, e isso vai ajudar a 
elevar a demanda por roupas e recolocar a economia em rota de crescimento”. 

 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/13/internas_economia,90
8201/alta-no-preco-das-roupas-e-menor-que-inflacao-acumulada-dos-ultimos-
12.shtml  

 
Voltar ao índice 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/13/internas_economia,908201/alta-no-preco-das-roupas-e-menor-que-inflacao-acumulada-dos-ultimos-12.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/13/internas_economia,908201/alta-no-preco-das-roupas-e-menor-que-inflacao-acumulada-dos-ultimos-12.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/13/internas_economia,908201/alta-no-preco-das-roupas-e-menor-que-inflacao-acumulada-dos-ultimos-12.shtml
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4. Comércio - Varejo 

IBGE: vendas do comércio varejista tem maior ganho desde 2014 

  
 12 de Outubro de 2016 
Fonte: Estado de Minas 

 
Vendas cresceram 3,6% em agosto frente ao mesmo mês de 2016, refletindo 
base baixa de análise e reação do consumo 
 

O aumento de 3,6% nas vendas do comércio varejista em agosto, ante o 
mesmo mês de 2016, foi o mais acentuado desde maio de 2014, segundo os 
dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No volume vendido pelo varejo 
ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, houve 
avanço de 7,6%, percentual que o setor não em nenhum período a partir de 
fevereiro de 2014. 

Na comparação com julho último, o varejo enfrentou queda de 0,5% dos 
negócios, na série estatística com ajuste sazonal. 

“A base de comparação muito baixa tem que ser considerada. O efeito-
base é muito claro nessas taxas de crescimento. Para além de uma base de 
comparação baixa, há também uma conjuntura melhor em relação a 2016”, 
ressaltou Isabella Nunes, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do 
IBGE. O comércio varejista mineiro amargou retração de 0,4% no volume de 
vendas comparado a julho (série com ajuste sazonal). 

Na comparação anual, o estado teve crescimento de 5%. Ainda segundo 
o IBGE, o varejo mineiro faturou 1,7% a mais no acumulado de 12 meses até 
agosto, quarto resultado positivo consecutivo depois de 23 meses de recuos. 
Isabella Nunes citou como justificativa para o desempenho melhor do comércio 
o arrefecimento da inflação no último ano, além de uma ligeira melhora no 
mercado de trabalho, com avanço na ocupação, ainda que na informalidade, e 
estabilidade na massa salarial. 

Outros fatores que ajudaram o desempenho neste ano foram as 
liberações de recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e PIS/Pasep. As taxas de juros para as famílias diminuíram um 
pouco em relação a 2016, mas ainda estão muito elevadas, nem se comparam 
ao patamar baixo em que estavam em 2014. 

A alta de 16,5% nas vendas de móveis e eletrodomésticos foi o melhor 
desempenho para o setor desde março de 2012, quando cresceu 20,9%. A 
atividade puxou o ganho do comércio no período. “A base de comparação 
deprimida é reflexo de uma demanda deprimida. As pessoas deixaram por mais 
de dois anos de fazer gastos com esses bens que não eram essenciais”, avaliou 
a pesquisadora do IBGE. 

No segmento de veículos, o crescimento de 13,8% nas vendas em agosto 
é mais alto desde setembro de 2013, quando o aumento foi de 13,9%. Em 
material de construção, o volume vendido 12,6% maior foi o desempenho mais 
favorável desde fevereiro de 2014, quando as vendas cresceram 16,7%. 
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As vendas de tecidos, vestuário e calçados subiram 9%. “Isso está 
refletindo muito o consumo das famílias, aquelas que estão numa situação de 
renda maior, com inflação controlada. Isso estimula esse setor, que tem uma 
relação com renda bastante direta”, disse Isabella Nunes, em referência às 
vendas do setor de construção. 

Altos e baixos  
O varejo opera atualmente 9,3% abaixo do pico de vendas registrado em 

novembro de 2014. Já o volume vendido pelo varejo ampliado está 15,9% menor 
do que o ápice alcançado em agosto de 2012. Embora os números sejam 
negativos, houve melhora recente. Segundo Isabella Nunes, as taxas 
acumuladas no ano (0,7%) e em 12 meses (-1,6%) mostram que há recuperação 
gradual. “O ano de 2017 até agosto foi melhor para as vendas do que 2016 e 
2015”, concluiu. 

Dos 27 estados pesquisados pelo IBGE, 10 registraram resultados 
positivos em agosto na comparação com o mês imediatamente anterior, na série 
com ajuste sazonal. As taxas mais acentuadas foram registradas no Tocantins 
(5,5%); Rondônia (3,9%) e Roraima (2,6%). Por outro lado, com quedas mais 
acentuadas no varejo na passagem de julho para agosto último, destacam-se 
Amazonas (3,2%), São Paulo (1,7%) e Sergipe (1,4%). 

O coordenador da Sondagem do Comércio da Fundação Getulio Vargas, 
Rodolpho Tobler, disse que o resultado já era esperado. “É normal que em 
períodos de recuperação, e depois de quatro meses de alta ou estabilidade, 
ocorra algum ajuste, alguma acomodação. Com isso, esse resultado mantém a 
tendência de recuperação gradual”, analisou. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/10/12/internas_economia,90
7997/ibge-vendas-do-comercio-varejista-tem-maior-ganho-desde-2014.shtml 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Após cobrança por bagagens, preços das passagens aéreas sobem no País 

 
13 de Outubro de 2017 

Fonte: Isto É 
  

Ao contrário do que se esperava quando a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) permitiu que as companhias aéreas passassem a vender passagens 
que não dão direito a despachar bagagem, o preço das tarifas tem subido desde 
que as empresas começaram a adotar a prática. Entre junho e setembro, essa 
alta chegou a 35,9%, segundo dados da FGV. De acordo com levantamento do 
IBGE, entretanto, a elevação foi mais moderada, de 16,9%. 

O preço das passagens aéreas está no centro de uma discussão entre o 
governo federal e as companhias do setor. No fim de setembro, o Ministério da 
Justiça instaurou averiguação sobre um estudo da Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear) que apontou tendência de queda no preço das 
passagens nos últimos meses. 

Segundo o levantamento da entidade feito com base em dados 
preliminares, entre junho e o início de setembro, as tarifas recuaram de 7% a 
30% nas rotas domésticas das companhias que adotaram a cobrança da mala 
despachada (Azul, Gol e Latam). 

Os números da FGV e do IBGE, porém, mostram queda apenas em 
agosto, de 2,07% e 15,16%, respectivamente. A divergência de 13 pontos 
porcentuais entre os índices de agosto revela a complexidade que as entidades 
enfrentam para calcular o preço médio das passagens e as diferentes 
metodologias adotadas por cada uma – é também sobre a metodologia adotada 
que o Ministério da Justiça questionou a Abear. 

De acordo com Fernando Gonçalves, gerente na Coordenação de Índices 
de Preços do IBGE, os preços de passagem aérea e telefonia estão entre os 
mais complicados de se analisar, pois variam muito. “São dados muito 
detalhados, que requerem cuidado na hora da coleta”. 

A divergência no acumulado de junho a setembro dos índices de 
passagem aérea da FGV e do IBGE chega a 19 pontos porcentuais, enquanto, 
no mesmo período, os índices de preço geral das entidades se diferem em 0,54 
ponto porcentual. 

Só lazer 
Tanto os dados coletados pelo IBGE como os pela FGV são de passagens 

destinadas ao turismo de lazer, cujas tarifas costumam ser mais baratas, já que 
a compra é realizada com antecedência. Passagens corporativas, adquiridas 
próximas da data da viagem, acabam não sendo consideradas pelos índices das 
entidades. 

A FGV faz sua coleta de dados considerando o preço das passagens para 
uma viagem que ocorreria dentro de 30 dias, enquanto o IBGE utiliza o prazo de 
60 dias. 

Outra divergência importante entre as metodologias da FGV e do IBGE 
diz respeito à inclusão da bagagem nas tarifas analisadas. Enquanto a primeira 
optou por considerar tanto o preço da passagem com ou sem mala, a segunda 
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considera sempre a inclusão da bagagem, mesmo no caso das tarifas mais 
baratas – nesses casos, o preço da mala é acrescido no final. 

Rotas 
As diferenças ocorrem ainda nas rotas dos voos cujos preços são 

analisados. A FGV coleta dados em sete pontos de partida e considera os 
destinos mais procurados pelos turistas brasileiros de acordo com uma pesquisa 
da Embratur. O IBGE, por sua vez, pesquisa 13 cidades como ponto de saída e 
os destinos foram definidos por um levantamento feito pelo próprio instituto entre 
2008 e 2009 com famílias entrevistadas. 

“É por causa dessa seleção de cidades que acontece de, às vezes, uma 
pessoa não se identificar com a variação (dos preços). Ela possivelmente mora 
em uma região que a pesquisa não alcança”, diz o coordenador do Índice de 
Preços ao Consumidor da FGV, André Braz. 

Discussão 
A regra da Anac que permitiu a cobrança por bagagem atendeu a uma 

demanda antiga do setor aéreo, que defendia o fim da franquia da mala gratuita 
com o argumento de aproximar as normas brasileiras aos padrões 
internacionais. Hoje, apenas Venezuela, Rússia e México exigem que as 
companhias aéreas transportem pelo menos uma bagagem sem cobrar, 
segundo a própria Anac. 

Antes de entrar em vigor, a medida foi questionada pelo Ministério Público 
Federal em São Paulo, que afirmou que o setor era pouco competitivo no País, 
“sem grande disputa por tarifas mais baixas”. 

Procurada, a Abear informou que seu levantamento foi feito levando em 
conta as tarifas mais econômicas ofertadas entre junho e o início de setembro 
deste ano e de 2016. A entidade destacou que os dados foram apurados após 
as divulgações de pesquisa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que 
mostrou queda de 2,56% no primeiro semestre deste ano e do IPCA-15 de 
setembro, do IBGE, que registrou recuo de 12,99% no acumulado do ano. 

“Importante ressaltar, ainda, que as informações foram obtidas por meio 
das companhias em um período de custos estáveis durante o ano”, informou em 
nota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/apos-cobranca-por-bagagens-precos-das-
passagens-aereas-sobem-no-pais/  
 

Voltar ao índice  

 

https://www.istoedinheiro.com.br/apos-cobranca-por-bagagens-precos-das-passagens-aereas-sobem-no-pais/
https://www.istoedinheiro.com.br/apos-cobranca-por-bagagens-precos-das-passagens-aereas-sobem-no-pais/
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6. Serviços – Turismo 

Presidente da Embratur diz que turismo pode triplicar faturamento no país 

 
11 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Vinícius Lummertz afirma que o turismo é o terceiro item de exportação do 
planeta. O país tem potencial para triplicar o faturamento para até R$ 19 bi 
 

O custo Brasil e a baixa qualidade do ambiente de negócios do país são 
os principais entraves para o desenvolvimento do turismo, avalia o presidente da 
Embratur, Vinícius Lummertz. Para ele, os consumidores sofrem diante da falta 
de concorrência e do ideal de descapitalismo que impera. “No capitalismo, a 
regra é aumentar a produção e, ao fazer isso, cair o preço ou custo marginal do 
produto. Mas no Brasil não é assim. Dá-se um jeito de se produzir menos, dentro 
de um sistema contido, que é tão caro para pagar que no final não ganha escala, 
não ganha força de produção e descapitaliza”, comenta. 

Para ele, o país tem potencial para quase triplicar o faturamento do setor 
dos atuais US$ 7 bilhões para até R$ 19 bilhões com medidas de curto e médio 
prazos. Entre elas está a liberação de vistos eletrônicos para visitantes 
estrangeiros de países como Japão, Austrália e China. Além disso, Lummertz 
defende a transformação da Embratur, hoje uma autarquia, em uma agência. 
Com orçamento de apenas R$ 17 milhões, a pasta quer voltar a ter pelo menos 
R$ 110 milhões para arcar com custos de promoção do país no exterior e 
manutenção de escritórios em diversos países. Abaixo, os principais trechos da 
entrevista concedida no programa CB.Poder, uma parceria do Correio 
Braziliense com a TV Brasília. 

Tramita no Congresso um projeto de lei para transformar a Embratur em 
agência. Qual seria o impacto dessa mudança?  

A proposta, se aprovada, dotará a Embratur de um poder de competição 
internacional. Existe uma corrida mundial pelo turismo. Há uma guerra de 
empregos, nesta era digital, nas áreas dos serviços voltados para o setor. O 
turismo é o terceiro item de exportação do planeta. Perde apenas para a indústria 
química e para a de combustíveis. Está na frente da automotiva e da de 
alimentos. Movimenta US$ 1,2 trilhão. O Brasil tem uma parte muito pequena, 
de apenas 0,6%, sendo o país com maior potencial turístico de todo o planeta, 
segundo o Fórum Econômico Mundial.  

Também há no Congresso a discussão da liberação de jogos e cassinos 
no país. Esse tema é controverso. Qual é a opinião do senhor sobre isso? 

É parte da visão atrasada de país. Parece que nós estamos vivendo em 
uma bolha. O Brasil é uma bolha. E isso leva ao nascimento de jabuticabas. 
Vamos falar de hotéis e cassinos. Nós vamos jogar nos Estados Unidos e somos 
bons jogadores. Nós gastamos muito com isso. O que precisa ter cuidado é com 
a questão da renda e com a ideia de que os cassinos devem estar em resorts. 
Essa é a nossa proposta. Em Las Vegas, o jogo já não é o principal negócio da 
cidade, e sim os congressos e shows que ocorrem nos hotéis. Existem shows 
montados que faturam US$ 200 milhões e ficam 10 anos no ar. A economia é 
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ligada à cultura, às artes, aos espetáculos e aos esportes. Os cassinos acabaram 
sendo um meio de segurar uma magia. 

Os cassinos ficariam restritos a poucos espaços? 
Sim, na verdade estamos falando de dois ou três cassinos, porque é 

preciso experimentar. Existem no Brasil alguns seminários, palestras com 
especialistas de fora. A coisa está caminhando bem para uma lógica aceitável, 
porque não é só nessa área que nós vivemos numa bolha. Veja a área dos 
espaços naturais e as áreas de marina. Aqui se leva 12 anos para licenciar uma 
marina. Nos Estados Unidos leva-se três meses, com um processo com três 
páginas de papel. 

Para o brasileiro também não é difícil viajar? Quer dizer, vai ter um feriado 
prolongado agora nesta semana, se uma pessoa quiser comprar uma passagem 
agora, vai pagar mais do que se fosse para o exterior. O senhor não acha que 
isso é um problema? O desincentivo ao turismo interno? 

Veja bem, a questão é mais profunda. Vamos voltar para a questão do 
contexto: este é um país capitalista só quando interessa. Fala-se em liberdade 
de preços e essa liberdade de preços baixou o custo das passagens. As aéreas 
têm razão, mas, na falta de competição, isso ocorre.  Agora, nós estamos abrindo 
o capital das aéreas com essa ideia. E as empresas estão majoritariamente a 
favor até porque precisam capitalizar-se. Esse país não tem estrada boa, não 
tem trem. Temos aeroportos que não têm voos, temos 40, 50 aeroportos sem 
voos. 

O problema é que falta competição. 
Exato. Este é o país do descapitalismo. No capitalismo, a regra é 

aumentar a produção e, ao fazer isso, cair o preço ou custo marginal do produto. 
Mas, no Brasil, não é assim. Dá-se um jeito de produzir menos, dentro de um 
sistema contido, que é tão caro para pagar que no final não ganha escala, não 
ganha força de produção e descapitaliza. 

Isso são problemas macroeconômicos estruturais. Há uma solução rápida 
para isso? 

A solução rápida para algo complexo, normalmente, é falsa. Existem 
soluções para curto e médio prazos muito bons. Essas transformações da 
Embratur promovendo mais lá fora, nós vamos sair de US$ 7 bilhões para 
US$ 11 bilhões. Não chegamos aos US$ 19 bilhões e para isso precisamos de 
outras coisas. Os vistos eletrônicos vão ajudar, a abertura das aéreas vai ajudar. 
Mas, no final, nós vamos precisar de um ambiente de negócios que permita 
compensar a falta de poupança interna pela poupança externa, porque não há 
poupança. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/11/internas
_economia,632933/presidente-da-embratur-diz-que-turismo-pode-triplicar-
faturamento-no-p.shtml  
 

Voltar ao índice  
 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/11/internas_economia,632933/presidente-da-embratur-diz-que-turismo-pode-triplicar-faturamento-no-p.shtml
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7. Curtas 

Infraero espera 2 milhões de passageiros nos aeroportos no feriado prolongado 

 
11 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário de Pernambuco 
 

A expectativa é que o movimento seja 3% maior que no mesmo período do ano passado 
 

A Infraero prevê maior movimento nos dias 12, 13 e 16 outubro, nos 59 
aeroportos administrados pela empresa em todo o país. Para garantir as operações, a 
Infraero adotará uma série de ações em toda a sua rede aeroportuária.  

A operação nos aeroportos contará com a intensificação dos trabalhos das 
equipes de segurança, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas 
de trabalho, assim como as manutenções preventivas em equipamentos, tais como: 
esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros. 

A Infraero também colocou à disposição o serviço dos “amarelinhos” 
(funcionários identificados pelo colete amarelo), que ficam nos saguões e áreas públicas 
para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarques, dentre outros 
esclarecimentos. Para melhor identificação, os coletes destes funcionários estampam a 
frase “Posso ajudar/ May I help you?”. Nos balcões de informações da Infraero as 
equipes também estão preparadas para orientar os passageiros. 

 
Dia das crianças: uso de cupons de desconto na compra de brinquedos teve 
aumento de 130% 

 
11 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Segundo levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e 
cupons de descontos para compras online, o número de códigos promocionais utilizados 
pelos consumidores para compra de brinquedos para o Dia das Crianças teve um 
aumentou de 130%, em relação ao mesmo período do ano passado. As bonecas 
Barbies, bonecos de super-herói, bicicletas, carrinhos e jogos de mesa estão entre os 
brinquedos mais comprados nas lojas online, com cupons de desconto. 

Inside Banner Mandaê 
Os consumidores que compraram os presentes com antecedência pelo e-

commerce conseguiram economizar até 80% utilizando códigos promocionais 
oferecidos pelas lojas. Nas Americanas.com, diversos modelos de bonecas Barbies, 
que custavam, em média, R$ 30,00 no site, foram vendidas por R$ 4,99 para aqueles 
que conseguiram aplicar o cupom de desconto. Na Shoptime, foi possível comprar 
brinquedos por R$ 1,99. A loja online da Estrela também ofereceu cupom com até 20% 
de desconto em todo o site. 

De acordo com o Cuponomia, a adesão às campanhas com cupons de desconto 
pelo e-commerce no Dia das Crianças foi a maior dos últimos dois anos. As lojas online 
disponibilizaram cerca de 70 códigos promocionais diferentes para compras de 
brinquedos e produtos infantis, 10% a mais que o oferecido nos anos anteriores. 

 
Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro/Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
05/10/2017 até 15/10/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
06/10/2017 até 15/10/2017 – BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE 
PERNAMBUCO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Empetur 
Cidade: Olinda – PE 
 
11/10/2017 até 15/10/2017 – EXPOSIÇÃO NACIONAL DE HÍBRIDOS DE 
ORQUÍDEAS 
Setor: Multisetores 
Local: Pavilhão das Orquídeas no Parque de Feiras e Exposições Wanderley 
Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – FENILACT 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí – RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – EXPOIJUÍ/FENADI 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
12/10/2017 até 15/10/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
12/10/2017 até 14/10/2017 – FIO MACIÇO 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Santa Luiza 
Cidade: Baturité – CE 
 
 
17/10/2017 até 19/10/2017 – SUPERMINAS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
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Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
18/10/2017 até 20/10/2017 – CONBRASS 
Setor: Saúde 
Local: Hotel WZ Jardins 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOCIGRAFIEMG 
Setor: Multisetores 
Local: Salão Multiuso do Parque Fernando Costa 
Cidade: Uberaba - MG 
 
19/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOTOUR 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Villa Oeste 
Cidade: Mossoró - RN 
 
20/10/2017 até 21/10/2017 – FESTIVAL JPA 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções de JPA 
Cidade: João Pessoa - PB 
 
24/10/2017 até 26/10/2017 – FENALAW 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/10/2017 até 28/10/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


