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1. Crédito e Financiamento 

Site vai reunir informações sobre crédito orientado para 
microempreendedores 

 
29 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Um banco virtual de informações lançado na semana passada ajudará a 
disseminar referências sobre uma forma de crédito voltada a trabalhadores 
autônomos e empresários com baixo faturamento: o microcrédito produtivo 
orientado (MPO). A iniciativa foi da Universidade de Brasília a pedido do 
Ministério do Trabalho, que divulgará os conteúdos em sua página na internet. 

A página conterá normas, leis, artigos, documentos e informações úteis 
a interessados no tema. Além do banco virtual, o site do ministério será 
reestruturado para mostrar mais conteúdos a microempreendedores, 
tomadores desses empréstimos, e a instituições financeiras e organizações de 
crédito que atuam na concessão desses financiamentos. 

Também será realizado um curso de formação com agentes de crédito. 
O objetivo é qualificar o trabalho dessas pessoas, que têm papel importante 
nessas ações. Na concessão de financiamentos de forma orientada, o agente 
avalia as necessidades do tomador e sugere caminhos. 

“O microcrédito produtivo contribui para que as pessoas melhorem a 
renda. Ele é uma ação que promove cidadania para a população de baixa 
renda. Estamos trabalhando no sentido de tratar e coordená-lo com ações de 
inclusão financeira e política pública”, afirma Lucilene Santana, coordenadora 
do Programa de Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho. 

Financiamentos especiais 
O Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) envolve um tipo especial de 

financiamento para empreendedores com faturamento bruto de até R$ 200 mil 
por ano. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do 
orçamento do governo federal e de parte dos 2% dos depósitos à vista que 
instituições financeiras são obrigadas a repassar ao Banco Central. 

As verbas são oferecidas por bancos públicos (como a Caixa Econômica 
Federal), por cooperativas de crédito e por um tipo de instituição financeira 
denominada Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Essas sociedades 
não podem captar diretamente do público, mas podem receber repasses de 
bancos, de fundos oficiais e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip). 

O público-alvo do MPO compreende um segmento que tem crescido na 
crise. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a redução do desemprego 
de mais de 14% para 13% neste ano decorreu da ampliação da quantidade de 
trabalhadores sem carteira e por conta própria, que somam, respectivamente, 
10,7 milhões e 22,5 milhões de pessoas. 

Iniciativas 
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Um exemplo do funcionamento do microcrédito produtivo é o projeto 
Crediamigo Comunidade, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A iniciativa 
consiste em uma linha específica para pessoas de baixa renda com o objetivo 
de oferecer alternativa a quem encontra dificuldades para obter empréstimos 
pelas vias tradicionais. 

Esse tipo de financiamento atende a grupos de pessoas, denominadas 
“Bancos Comunidade”, de 11 a 30 pessoas residentes na mesma localidade. O 
grupo encarrega-se de pedir o financiamento e de assumir a responsabilidade 
pela garantia oferecida. Os empréstimos têm períodos curtos e valores 
crescentes, como uma forma de estimular a avaliação constante do andamento 
dos negócios e da viabilidade financeira. 

Em 2016, o Crediamigo chegou a 2 milhões de clientes ativos. No total, 
foram desembolsados R$ 7,9 bilhões em mais de 4 mil empréstimos com valor 
médio de R$ 1,9 mil. As principais atividades financiadas, segundo o projeto, 
foram relacionadas ao comércio. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/site-vai-reunir-
informacoes-sobre-credito-orientado-para 
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Micros e pequenas empresas têm inadimplência recorde 

 
28 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Apesar da queda da inflação, do recuo dos juros e da melhora da 
confiança dos empresários e dos consumidores, o quadro para as micro e 
pequenas empresas segue difícil. Em agosto, 4,8 milhões de micro e pequenas 
empresas estavam inadimplentes no País. É uma marca recorde. 

Em um ano, o número de companhias desse porte que não conseguiram 
pagar em dia as suas dívidas aumentou 14%. No período, 600 mil, em todo o 
País, engrossaram a lista de inadimplentes, aponta um estudo da Serasa 
Experian, consultoria especializada em informações econômicas e financeiras. 

"Essas micros e pequenas representavam 93% do total de companhias 
inadimplentes no Brasil em agosto deste ano", afirma o economista Luiz Rabi, 
responsável pelo estudo. Em agosto, existiam 5,1 milhões de empresas, de 
todos os portes, que estavam na lista de devedores e com o Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ) negativado. Isto é, elas estavam impedidas de fazer 
transações bancárias. O estudo considera como pequena e microempresa 
companhias com faturamento anual de até R$ 4 milhões. 

O critério de inadimplência varia e depende do parâmetro usado pelo 
credor que enviou o CNPJ para a lista da Serasa. A maior parte das dívidas em 
atraso (75%) é não bancária. Isto é, são pendências com fornecedores e 
factorings, com quem os empresários costumam descontar as duplicatas. 

Primeiro estudo 
O economista observa que foi a primeira vez que foi feito um estudo 

para avaliar a inadimplência das empresas segmentado por tamanho: 
"Observamos que a inadimplência do consumidor vem caindo por conta da 
queda dos juros e da inflação. E a inadimplência das pessoas jurídicas não 
para de crescer." 

Os resultados mostraram que a inadimplência das pessoas jurídicas foi 
puxada pelo avanço do calote das micro e pequenas empresas. Em março 
deste ano, havia 5 milhões de empresas de todos os portes inadimplentes, 
segundo a Serasa. Destas, 4,1 milhões ou 82% eram pequenas e 
microempresas. Desde junho, o total de empresas com dívidas em atraso ficou 
estabilizado em 5,1 milhões e o número de pequenas e microempresas 
inadimplentes avançou. 

O economista explica que as médias e grandes empresas conseguiram 
sair da lista de inadimplentes favorecidas pelo aumento das exportações. Já a 
pequenas e microempresas, que dependem basicamente das vendas no 
mercado interno e não exportam, viram a situação piorar porque a recuperação 
do consumo doméstico é gradual. Das 4,8 milhões de pequenas e 
microempresas inadimplentes, 45,4% são prestadoras de serviços, quase a 
mesma fatia (45,3%) atua no comércio e 8,8% são empresas industriais. 

O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de 
São Paulo (Simpi), Joseph Couri, diz que apesar de as expectativas dos 
pequenos e microempresários em relação ao futuro terem melhorado, os dados 
concretos revelados por uma pesquisa feita pelo Simpi em setembro indicam 
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que a situação é preocupante porque o mercado interno continua em crise e as 
pequenas e microempresas têm como alvo esse setor. Metade das micro e 
pequenas indústrias não tem capital de giro para passar o mês: "O crédito a 
custos reduzidos não chegou na ponta para o pequeno e microempresário." As 
informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/economia/micros-e-pequenas-empresas-tem-
inadimplencia-recorde-id660621.html 
 

Voltar ao índice  
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

CNI: Índice de ociosidade da construção civil está em 42% 

 
27 de Outubro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A construção civil apresentou, em setembro, um nível de ociosidade alto, com 
42% das máquinas e equipamentos e pessoal parados. De acordo com a Sondagem 
Indústria da Construção, divulgada nesta sexta-feira (27) pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a ociosidade “é fruto da baixa atividade do setor”. 

O levantamento mostra que o nível de utilização da capacidade de operação do 
setor de construção civil ficou em 58% em setembro. De acordo com a CNI, o índice 
de evolução do nível de atividade ficou em 46,4 pontos em uma escala de 0 a 100 
pontos. O resultado obtido em setembro é 0,3 ponto inferior ao registrado no mês de 
agosto. 

Ainda segundo a sondagem, o indicador relativo ao número de empregados 
recuou para 45,2 pontos, ficando 0,6 ponto abaixo do de agosto. Nessas escalas, 
valores abaixo de 50 pontos indicam queda na atividade e no emprego. 

As dificuldades, no entanto, não parecem ter prejudicado a confiança dos 
empresários, uma vez que o Índice de Confiança do Empresário da Construção 
aumentou pelo terceiro mês seguido, ficando acima de 50 pontos – margem que 
separa o otimismo do pessimismo – em outubro. Nesse quesito, o índice ficou em 53,8 
pontos. O resultado está acima da média histórica, de 52,6 pontos. Na avaliação da 
CNI, o indicador demonstra otimismo do empresariado com as condições da economia 
e das empresas nos próximos seis meses. 

“A alta é explicada pela melhor avaliação do componente de expectativa, que 
aumentou 0,6 ponto entre setembro e outubro, passando de 57 pontos para 57,6 
pontos. O indicador referente às condições atuais manteve-se estável, em 46,1 
pontos, e continua a indicar piora das condições correntes de negócios”, diz o 
levantamento da CNI. 

Em nota, a economista da CNI Flávia Ferraz considera a redução dos juros e a 
recuperação gradual da economia decisivas para a melhora da confiança dos 
empresários do setor. "A construção depende muito de financiamentos e, com a queda 
dos juros, caem os custos dos empréstimos para os compradores de imóveis e para 
as empresas que precisam de financiamentos", afirma Flávia. 

Segundo a CNI, os empresários estão apostando na recuperação das 
atividades do setor, com o indicador de intenção de investimentos subindo para 30,4 
pontos, valor 2,8 pontos superior ao registrado em outubro de 2016. 

Entre os problemas apontados pela pesquisa estão a carga tributária, com 
32,3% das menções; a demanda interna insuficiente (30,6%); a falta de capital de giro 
(27,7%.); e a taxa de juros elevada (27,2%). A Sondagem Indústria da Construção de 
setembro foi feita entre 2 e 17 de outubro com 615 empresas (204 de pequeno porte; 
287 de médio; e 124 de grande porte. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/cni-indice-de-
ociosidade-da-construcao-civil-esta-em-42 

 
Voltar ao índice  
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3. Serviços – Transporte Aéreo 

Passagens para fim do ano vão ficar mais baratas na semana que vem, 
diz pesquisa 

 
27 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Voos reservados com oito semanas de antecedência para o fim do ano ficam 
até 14% mais baratos que o preço médio daqueles comprados depois disso 
 

Na semana que vem, do dia 29 de outubro a 4 de novembro, as 
passagens aéreas para voos nacionais alcançarão o nível mais baixo de 
preços para quem pretende viajar no final do ano. Isso, segundo levantamento 
da plataforma Skyscanner, de busca de viagem, realizada em parceria com o 
Conecataí, braço de pesquisa na internet do Ibope. 

De acordo com a pesquisa, que avaliou a aquisição de passagens na 
internet por um período de dois anos, os voos reservados com oito semanas de 
antecedência para o fim do ano ficam até 14% mais baratos que o preço médio 
daqueles comprados depois disso. 

Segundo o site, 43% das compras avaliadas, no entanto, deram-se fora 
desse período, resultado em desembolsos maiores para os consumidores. 

Além do tempo ideia para a compra, o levantamento aponta outras 
opções para conseguir reduzir o desembolso com a passagem aérea. Dentre 
elas, optar por voos com escalas em aeroportos próximos, escolher 
companhias aéreas diferentes para os voos de ida e de volta e garantir datas 
flexíveis para ir e voltar, definindo o embarque de acordo com média de preços 
e promoções disponíveis no momento. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/passagens-para-fim-do-ano-vao-ficar-mais-
baratas-na-semana-que-vem,-diz-pesquisa-id660530.html 

 
Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Para lojistas, preço é o fator mais importante na escolha da plataforma e-
commerce 

 
27 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O fator mais importante na hora de escolher uma plataforma de e-
commerce é o preço. Sim, isso já é senso comum no mundo do comércio 
eletrônico, mas foi confirmado pelo E-Commerce Brasil em levantamento 
realizado com a sua base de inscritos e divulgado neta terça-feira (24). 
Responderam o questionário, espontaneamente, 213 varejistas. 

De acordo com os números da pesquisa, 40,4% dos participantes 
atribuíram nota máxima, em uma escala de 0 a 5, quando perguntados sobre 
qual a importância do preço da plataforma na sua operação online. Outros 
29,6% deram nota 4, enquanto 25,8% classificaram como médio o impacto do 
valor. Apenas 4,2% deram nota um ou dois. 

Preço também foi a funcionalidade mais citada entre aquelas que os 
lojistas não abririam mão: seis em cada dez pessoas que trabalham em lojas 
virtuais afirmaram que o custo impacta diretamente o seu negócio. 

Mesmo assim, a quantidade de varejistas cujo e-commerce já trocou de 
plataforma por causa do preço é relativamente pequena frente ao total: 13,9% 
de todas as mudanças ocorreram por causa do alto custo, enquanto 58,7% o 
fizeram por necessidade de criar mais recursos em seus sites. Outros 27,4% 
optaram por trocar de plataforma após vivenciar problemas técnicos. 

Cobrança 
Para a maioria dos lojistas consultados, o melhor modelo de cobrança 

seria o percentual por transação com limite pré-estabelecido, que teve 43,7% 
da preferência (a pergunta permitia escolher mais de uma opção de resposta). 

Já 23% escolheram o percentual por transação e, para 16,4% dos 
lojistas, um preço fixo – sobre a transação ou por mês – seria a melhor 
alternativa. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-plataforma-lojistas-
pesquisa/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Curtas 

eBooks são 27% mais baratos que livros impressos 

 
27 de  Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O CupoNation realizou um levantamento dos 90 títulos mais vendidos na 
Amazon nos anos de 2016 e 2017 e analisou a diferença entre os preços dos 
formatos digital e impresso. 

Apesar de o preço do eBook ser, em média, 27% mais barato que a 
versão física do livro, o faturamento de livros digitais ainda representa somente 
1,09% do mercado brasileiro segundo dados da Fipe no Censo do Livro Digital 
com ano base de 2016. 

O estudo também aponta a média da diferença entre os valores físico e 
digital, que varia de acordo com o gênero do livro. Além disso, foi apontado o 
maior percentual de diferença entre os formatos. 

 
Infraero prevê fluxo 4,2% maior nos aeroportos durante feriado de 
Finados 

 
27 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

São esperados aproximadamente 1,9 milhão de passageiros, entre operações 
de embarques e desembarques, 77 mil a mais que o 1,8 milhão registrado no 
mesmo período de 2016 
 

A Infraero estima que a movimentação nos 59 aeroportos administrados 
pela rede deverá crescer 4,2% durante o feriado de Finados, entre 31 de 
outubro e 6 de novembro. São esperados aproximadamente 1,9 milhão de 
passageiros, entre operações de embarques e desembarques, 77 mil a mais 
que o 1,8 milhão registrado no mesmo período de 2016. 

Pelos cálculos da Infraero, os dias de maior fluxo deverão ser quarta-
feira (1º/11), com mais de 287 mil embarques e desembarques, quinta-feira 
2/11), com 303 mil passageiros, e a segunda-feira pós feriado, 6, 342 mil 
viajantes. 

Para ajustar as operações à maior demanda no período, a estatal 
reforçará os trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as 
de plantão, com remanejamento das escalas de trabalho, além de realizar 
manutenções preventivas em equipamentos (esteiras de bagagens, elevadores 
e escadas rolantes). 
 

Voltar ao índice  
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6. Feiras 

 
02/11/2017 até 04/11/2017 – SLOW BREW BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Pavilhão Bienal - Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – SUL BELEZA 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – BEAUTY NORDESTE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador – BA 
 
06/11/2017 até 10/11/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
07/11/2017 até 08/11/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/11/2017 até 12/11/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – NT EXPO - NEGÓCIO NOS TRILHOS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade:  São Paulo – SP 
 
09/11/2017 até 12/11/2017 – FESTURIS 
Setor: Turismo 
Local: Serra Parque 
Cidade: Gramado – RS 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – CONDOMÍNIO SHOW & FEIRA DA 
CONSTRUÇÃO - TUDO PARA SUA CASA, CONDOMÍNIO E LAZER EM UM 
SÓ LUGAR 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Ribeirão Shopping 
Cidade: Ribeirão Preto – SP 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – FENITA 
Setor: Multisetores 
Local: Praça dos Três Climas 
Cidade: Itapipoca - CE 
 
15/11/2017 até 19/11/2017 – SALÃO DUAS RODAS 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/11/2017 até 18/11/2017 – FENALESTE 
Setor: Multisetores 
Local: Colégio Marista de Aracati 
Cidade: Aracati - CE 
 
17/11/2017 até 19/11/2017 – PET FAIR 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Pavilhão Gaivotas 
Cidade: São José dos Campos - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice  
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


