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1. Crédito e Financiamento 

Procura de crédito para comprar veículos aumenta 22,9%, diz associação 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Agência Brasil 
 

No ano passado, o sistema financeiro liberou R$ 101,1 bilhões para a 
compra de veículos, com alta de 22,9% na comparação com o ano anterior. Os 
dados são da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras 
(Anef). Em 2016, foram liberados R$ 80,2 bilhões. Os números superaram a 
expectativa da associação de negociar R$ 90,6 bilhões nas operações de 
financiamento e leasing. 

A Anef aponta a redução da taxa de juros como um dos motivos do 
aumento da procura por crédito. De acordo com balanço da associação, nos 
bancos das montadoras os percentuais foram de 18,85% ao ano e 1,45% ao 
mês, os menores desde dezembro de 2014. Os índices cobrados por 
instituições independentes, por sua vez, ficaram em 22,3% e 1,69%, 
respectivamente. 

A expectativa da Anef para este ano é que o mercado continue 
aquecido. A associação estima que o volume de recursos liberados cresça 
15,1%, passando de R$ 101,1 bilhões para R$ 116,4 bilhões. 

Segundo a associação, o financiamento é a modalidade de crédito mais 
recorrente na compra de veículos zero quilômetro. No ano passado, o Crédito 
Direto ao Consumidor (CDC) representou 48% dos negócios. Em seguida, ficou 
o pagamento à vista (45%), seguido pelo consórcio (5%) e pelo leasing (2%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/procura-de-credito-
para-comprar-veiculos-aumenta-229-diz-associacao 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Receita libera consulta a lote residual de restituição do Imposto de Renda 

 
08 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Agência Brasil 
 

Estará disponível hoje (8), a partir das 9h, para consulta o lote 
multiexercício de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), 
contemplando o período de 2008 a 2017. 

O crédito bancário para 102.361 contribuintes será feito no dia 15 de 
fevereiro, totalizando mais de R$ 210 milhões. Desse total, R$ 78,758 milhões 
referem-se a contribuintes com preferência no recebimento, sendo 20.269 
idosos e 1.732 com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. 

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar 
a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração 
e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa 
hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a 
autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. 

A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones, que 
facilita a consulta às declarações do IRPF e à situação cadastral no CPF. Com 
ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal 
informações sobre liberação das restituições do Imposto de Renda e a situação 
cadastral de uma inscrição no CPF. 

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o 
contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento, por 
meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da 
DIRPF. 

Caso o valor não seja creditado, a Receita orienta o contribuinte a 
contactar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de 
Atendimento, pelo telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes 
auditivos), para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança em seu 
nome, em qualquer banco. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/receita-libera-
consulta-lote-residual-de-restituicao-do-imposto-de-renda 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  5 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

3. Comércio 

Dia do consumidor pode ser a nova Black Friday, segundo o Google 

 
07 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Novarejo 
 
Data, comemorada no dia 15 de março, tem potencial para crescer muito, 
segundo pesquisa do Google. Confira alguns dados sobre a data que você 
precisa saber 
 

Dia do Consumidor pode ser a nova Black Friday no Brasil, segundo 
dados divulgados pelo Google. A gigante de tecnologia acredita que a data, 
comemorada no dia 15 de março, tem potencial para crescer ainda mais e 
ganhar relevância – cenário que ocorreu em 2015 com a Black Friday. 

O Google destaca a data como a “mais importante do varejo no primeiro 
trimestre”. 

Segundo da pesquisa, apenas 30% dos brasileiros conheciam o Dia do 
Consumidor no início de 2018, mas quando a data é explicada, 81% afirmam 
que desejam comprar. 

Para fazer um paralelo, em 2014, apenas 27% dos consumidores 
conheciam a Black Friday, já no ano seguinte, o número saltou para 56%. 

As buscas pela data começam cada vez mais cedo e crescem todo ano, 
segundo o Google. Em 2017, o crescimento de buscas por produtos na data foi 
de 23% e o por varejistas foi de 15%, em comparação com 2016. 

Nos últimos dois anos, ocorreu um pico de downloads por apps de 
varejistas três dias antes do Dia do Consumidor, e esse patamar foi sustentado 
até depois do evento em 2017. 

Dados, dados, dados 
A data tem conseguido reunir grandes varejistas para fazer ofertas 

atrativas e elevar a receita antes das principais datas do primeiro semestre, 
como o Dia das Mães. A pesquisa mostra que 32% dos entrevistados 
afirmaram que vão comprar online e 31% pretendem adquirir itens em lojas 
físicas e internet. 

O brasileiro pretende gastar em média R$ 690, sendo que 13% dos 
consumidores irá desembolsar entre R$ 1.000 e R$ 2.000. 

As TVs são o produto que 12% dos usuários desejam ver em promoção 
no Dia do Consumidor, atrás somente dos Smartphones (24%) e Roupas e 
Calçados (16%). 

Livros, eletrodomésticos e cosméticos e perfumaria estão entre as 
categorias mais vendidas, com 14%, 12% e 11% respectivamente. 
Eletrodomésticos lideram o faturamento com 21%. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/02/07/dia-do-consumidor-pode-ser-
nova-black-friday-segundo-google/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Varejo oferece armários inteligentes em vez de carteiros 

 
08 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Com o crescimento do comércio eletrônico no Brasil, varejo começa a oferecer 
o serviço de lockers como alternativa para quem não pode ou não quer receber 
uma encomenda em casa 
 

Diante do smartphone, você se empolga com um produto oferecido por 
uma empresa, saca o cartão de crédito e fecha negócio. Dias depois, na volta 
do trabalho, você passa por um posto de gasolina, procura por um grande 
armário, daquele tipo usado em vestiários, emparelha o celular diante de uma 
das portas, faz a leitura do QR Code e lá está o item comprado pelo site. 

O uso de lockers, como são chamados esses armários inteligentes, tem 
sido uma das formas de o varejo melhorar a integração entre as vendas em 
lojas físicas e o e-commerce ao trabalhar o conceito chamado de multicanais. 
Só no último mês, duas grandes redes passaram a oferecer o serviço aos 
clientes: a Via Varejo, por meio das bandeiras Ponto Frio e Casas Bahia, e a 
Panvel, maior rede de farmácias do Sul do país, pertencente ao Grupo Dimed. 

A adesão ainda é tímida, principalmente se for levado em consideração 
o fato de esse tipo de facilidade ser oferecido aos consumidores nos Estados 
Unidos e em alguns países da Europa há mais de uma década. Mas o 
crescimento do comércio eletrônico no Brasil a taxas consistentes (leia abaixo) 
tem animado varejistas de diferentes segmentos a pensar em alternativas para 
levar seus produtos até o consumidor e descolar da venda feita exclusivamente 
feita no balcão ou no caixa. 

A Panvel, que tem cerca de 400 lojas, além das vendas pelo site, passou 
um mês fazendo o teste com o locker na cidade de Eldorado do Sul (RS), onde 
fica sua matriz. Em dezembro, seus funcionários usaram os armários 
inteligentes para retirar encomendas. Há um mês, foram instalados os dois 
primeiros lockers em Porto Alegre, ao lado de farmácias da rede. Assim, explica 
Samir Mesquita, gerente de novos negócios do Grupo Dimed, os funcionários 
podem tirar dúvidas dos clientes que desconhecem a tecnologia. “A ideia é 
oferecer a oportunidade de o cliente economizar tempo. Ele pode fazer a 
compra pelo site e não precisa entrar na farmácia ou pegar a fila do caixa para 
levar seus produtos para casa”, diz Mesquita. 

O gerente da Dimed lembra que esse tipo de novidade pode enfrentar 
dois desafios: a logística e a segurança. A escolha da instalação de um locker, 
explica, precisa levar em consideração o risco de depredação, por isso o ideal 
é que esteja em shoppings, galerias ou supermercados. Além disso, é preciso 
garantir, segundo Mesquita, a agilidade na entrega para que a alternativa seja 
atraente ao cliente. 

A novidade deverá ser testada durante três meses. Posteriormente, a 
direção da empresa vai definir como será a expansão dos armários 
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inteligentes. Uma das possibilidades, segundo o gerente, é que até mesmo 
cidades onde a Panvel ainda não tem pontos de venda possam contar com a 
alternativa ao serviço tradicional de entrega, feito pelos Correios ou por 
empresas de logística. 

No caso da rede de farmácias do Sul, a entrega dos produtos nos 
lockers é feita pela própria empresa. Mas esse serviço também pode ser feito 
por empresas de logística. 

Entrega no posto de gasolina 
Diferentemente da Panvel, que administra a novidade, a Via Varejo 

preferiu que a sua operação fosse feita em parceria com a startup Easy Post e 
com a empresa polonesa Inpost, controlada globalmente pela gestora de 
fundos Advent, que tem um contrato com a rede de postos Ipiranga. Por 
enquanto estão instalados quatro lockers, todos em São Paulo. A partir de 
março, o serviço será oferecido no Rio de Janeiro e, aos poucos, levado a 
outras capitais, como Belo Horizonte. 

Diretor de multicanalidade da Via Varejo, Flavio Salles conta que este 
ainda é um momento para aprender como é esse tipo de entrega de produto, 
por isso o ganho de escala ainda não é prioritário. Para o executivo, a inclusão 
dos lockers é mais um movimento da companhia para unificar os canais on-line 
e off-line. “A vantagem para o cliente é que ele pode retirar sua encomenda a 
qualquer hora e em um lugar escolhido por ele. Um posto de gasolina, por 
exemplo, fica aberto 24 horas, é monitorado e oferece segurança”, diz. Além 
dos armários inteligentes, a companhia oferece a opção de comprar pelo site e 
retirar em uma das lojas ou em uma agência do Correios (são 43 cadastradas). 

Sócio da Inpost no Brasil, Marco Antonio Beczkowski acredita que o 
conceito vai se expandir com mais rapidez nos próximos dois anos. A empresa 
foi trazida para o Brasil no começo do ano passado. “Era um momento em que 
a economia brasileira passava por uma crise, então o varejista queria saber 
como reduzir custos, o que não é possível nesse negócio sem que o volume 
seja grande. Mas esse é o tipo de alternativa que certamente vai ganhar 
espaço. Não falo de competir com outros canais de distribuição, mas de uma 
forma de melhorar as vendas, porque consumidores que moram em lugares 
onde não há entrega dos Correios ou onde não há quem possa receber uma 
encomenda serão integrados ao varejo”, detalha o empresário. 

Beczkowski não acredita que haja resistência aos lockers por causa da 
chance de furto dos produtos. Para ele, o risco é muito grande para quem vai 
arrombar os armários, já que poderá encontrar mercadorias com um valor 
muito baixo. “É muito diferente de um caixa eletrônico. Estamos falando de 
compartimentos que podem ter sim algo caro, como pode ter apenas uma meia 
de criança”, explica. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/08/internas
_economia,658560/varejo-oferece-armarios-inteligentes-em-vez-de-
carteiros.shtml 
 

Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/08/internas_economia,658560/varejo-oferece-armarios-inteligentes-em-vez-de-carteiros.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/08/internas_economia,658560/varejo-oferece-armarios-inteligentes-em-vez-de-carteiros.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/08/internas_economia,658560/varejo-oferece-armarios-inteligentes-em-vez-de-carteiros.shtml
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5. Serviços – Audiovisual e Cultura 

SAv/Minc lança 11 editais com investimentos de R$ 80 milhões em 
recursos do Fundo Setorial do Audiovisual 

 
07 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Ancine 
 

Editais do programa #AudiovisualGeraFuturo operados pela ANCINE serão 
lançados em março 
 

Ampliar a participação no mercado de novos talentos e de realizadores 
negros, mulheres e indígenas e estimular a descentralização do setor 
audiovisual e a produção de conteúdo infantil e transmídia. Esses são os 
objetivos centrais do primeiro conjunto de editais do programa 
#AudiovisualGeraFuturo, lançado nesta quarta-feira (7/2), em Brasília, pelo 
Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. O diretor-presidente da ANCINE. 
Christian de Castro, compareceu ao evento.  

As 11 linhas anunciadas serão operadas pela Secretaria do Audiovisual 
(SAV) do MinC e contam com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual 
(FSA). Ao todo, o programa #AudiovisualGeraFuturo disponibilizará R$ 1 bilhão 
ao longo de 2018, por meio de linhas operadas pela SAV e pela Agência 
Nacional do Cinema (Ancine). Editais de linhas operadas pela Ancine serão 
lançados em março. 

Em termos de volume de projetos e de recursos financeiros, trata-se do 
maior pacote de editais já realizado pela Secretaria de Audiovisual do MinC. 
Serão disponibilizados R$ 80 milhões para cerca de 250 projetos, por meio de 
11 editais voltados ao desenvolvimento, produção e difusão. Em todos há 
indutores que visam promover a inclusão e reduzir as desigualdades no setor 
audiovisual. 

Todos os editais serão publicados no Diário Oficial da União até dia 26 
de fevereiro. A partir da publicação, as inscrições poderão ser feitas pelo portal 
do Ministério da Cultura. 

Ações afirmativas 
Cotas de gênero e raça foram adotadas a partir de estudo feito pela 

Ancine e divulgado em janeiro de 2018. Tendo como base os 142 longas-
metragens brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição no ano 
de 2016, o estudo apontou que 75,4% foram dirigidos por homens brancos. As 
mulheres brancas assinaram a direção de 19,7%. Apenas 2,1% foram dirigidos 
por homens negros. Nenhum foi dirigido ou roteirizado por mulheres negras. 

Seguindo a política de desconcentração adotada pelo Ministério da 
Cultura, e buscando estimular a produção audiovisual em todas as regiões do 
País, cotas regionais foram estabelecidas para todos os editais: ao menos 30% 
para Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e ao menos 20% para Sul, Minas Gerais 
e Espírito Santo. 

Linhas 
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Do total de recursos, R$ 53,6 milhões são direcionados para 106 
projetos de produção, incluindo longas, curtas, jogos eletrônicos e narrativas 
transmídia (projetos que incluem produtos voltados para diferentes plataformas 
e planejados de forma integrada). A maioria dos editais incentiva a geração de 
conteúdos voltados para a infância, um público que tem ganhado cada vez 
mais importância e para o qual a produção brasileira ainda é restrita. 

Um total de R$ 10,4 milhões será destinado a 57 projetos de 
desenvolvimento. Nesta linha, serão R$ 6 milhões para projetos que tratam dos 
200 anos da Independência do Brasil, a ser celebrada em 2022, e outros R$ 
4,4 milhões para o desenvolvimento de projetos voltados à infância. A 
abordagem é livre. 

A terceira linha traz uma novidade: serão R$ 16 milhões a serem 
aplicados em 85 projetos de mostras, festivais e eventos do mercado 
audiovisual – uma linha de financiamento inédita via Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA). O objetivo é incentivar a difusão das produções brasileiras 
nos mercados interno e externo, despertando maior interesse do público e 
estimulando o crescimento do setor. 
 
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/savminc-lan-11-editais-
com-investimentos-de-r-80-milh-es-em-recursos-do-fundo 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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.” 

 

6. Comércio Eletrônico 

Lojas virtuais tendem a procurar por transportadoras privadas, indica 
pesquisa 

 
07 de Fevereiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A terceira Pesquisa Logística no E-commerce Brasileiro, feita pela 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), apontou um 
crescimento pela procura de transportadoras privadas por parte das lojas 
virtuais. 

Apesar de 80,9% dos empreendedores ainda usarem os Correios como 
forma de entrega para os seus produtos, a porcentagem correspondia a 93% 
das entregas em 2013. Paralelamente, a preferência por transportadoras 
privadas aumentou consideravelmente: de 35% em 2013 para 52,8% em 2017. 

A pesquisa, feita com o apoio da Brazil Panels e da ComSchool, contou 
com 544 questionários online em setembro de 2017 e apontou também dados 
sobre a armazenagem dos produtos da empresa e condições de estoque, 
levando em consideração o porte de cada empresa. 

Com relação à armazenagem, 86,1% dos respondentes alegaram ter um 
lugar próprio, enquanto 5,7% fazem uso de alguma empresa terceirizada para 
tal, sendo que 8,2% fazem uso alternado de ambos os tipos. 

Dos entrevistados, 16,8% fazem uma parcela de sua armazenagem 
através do modelo de compartilhamento com fornecedores por consignação ou 
dropshipping e somente 8,6% tem a totalidade de seu catálogo compartilhado. 

A pesquisa levou em consideração que existem 22 mil lojas ativas na 
web no Brasil atualmente e fazem parte da amostra empresas de varejo de 
bens de consumo de portes variados. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lojas-virtuais-procuram-por-
transportadoras-privadas/ 
 

Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Após três anos em queda, mercado imobiliário corporativo ensaia 
recuperação 

 
08 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Cidades como São Paulo e Belo Horizonte puxam novo avanço 
 

O mercado imobiliário corporativo aprendeu nos últimos anos uma dura 
lição. Em um país como o Brasil, com ciclos econômicos bastante instáveis, 
otimismo demais pode ser um fator de risco. Com a alta forte do PIB entre 2010 
e 2013, mesmo que às custas dos gastos irresponsáveis do governo, as 
empresas bateram recordes em número de lançamentos. Em São Paulo, a 
cidade mais importante para este setor, foram entregues em 2013 cerca de 300 
mil metros quadrados de empreendimentos imobiliários corporativos. A partir de 
2014, a euforia deu lugar à crise e o mercado não foi capaz de absorver nem 
metade disso. Resultado: prédios vazios e prejuízos imensos. 

O cenário começou a mudar no ano passado, mas, desta vez, as 
empresas estão com os pés no chão. Em São Paulo, as entregas devem se 
manter em 200 mil metros quadrados por ano, número que, segundo 
especialistas, atende à realidade da maior cidade brasileira. A boa notícia é que 
os empregos em escritórios já deram sinais de recuperação em 2017, com leve 
alta nas principais capitais do país depois de três anos consecutivos de queda 
acentuada. Em 2018, o mercado projeta expansão perto de dois dígitos dos 
empregos gerados por escritórios corporativos. 

Um estudo divulgado nesta semana pela consultoria imobiliária NAI 
Brazil (empresa resultante da associação da Engebanc Real Estate com a NAI 
Global, quinto maior grupo de corretagem do mundo) mostrou que em 2017 a 
ocupação dos escritórios corporativos em São Paulo cresceu quase 270%. No 
Rio de Janeiro, estado que sofre uma crise econômica sem precedentes, o 
índice foi superior a 100%. Em entrevista à agência Reuters, Marcelo da Costa 
dos Santos, presidente da NAI Brazil, afirmou que o mercado ainda não está 
100% recuperado da crise. Ele, porém, assegurou que os resultados do ano 
passado mostram que o pior ficou para trás. 

As taxas de vacância, forma como o mercado se refere aos imóveis 
desocupados, estão chegando aos níveis considerados ideais. Em São Paulo, 
ela fechou 2017 em 21%, ante 22,3% no ano anterior. O segmento que se 
recuperou mais rapidamente foi o de alto padrão. O índice caiu de 25,1% em 
2016 para 21,8% em 2017. Cidades como Belo Horizonte, Brasília e Porto 
Alegre projetam melhoras expressivas nos indicadores de 2018. 

Apesar do aumento consistente dos índices de ocupação, ainda é cedo 
para dimensionar o crescimento do valor dos imóveis. A NAI Brazil acredita que 
os preços vão se estabilizar antes de retomarem a trajetória de alta 
interrompida pela recessão dos últimos 3 anos. Investir em imóveis, portanto, 
será um bom negócio apenas para quem projeta ganhos no longo prazo. 
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Alguns indicadores, porém, sinalizam que dias melhores estão por vir. 

Os preços de venda e locação de imóveis comerciais calculados pelo FipeZap 
Comercial, índice que monitora o preço médio de conjuntos e salas comerciais 
de até 200 metros quadrados em 4 municípios brasileiros, apresentaram 
aumento nominal em dezembro. Foi pouco, mas, segundo especialistas, o 
importante é o registro da trajetória de alta. 

Nos imóveis à venda, o índice subiu 0,05% em dezembro, o primeiro 
aumento da série histórica desde junho de 2016. Já o preço médio de locação 
de imóveis comerciais avançou 0,10%, o melhor resultado desde janeiro de 
2015. Em todo o ano de 2017, apenas Belo Horizonte registrou variação 
positiva no preço médio de venda de imóveis comerciais. Mesmo assim, o 
crescimento de 1,5% foi inferior à inflação do ano (2,95%).  

Como o mercado imobiliário corporativo depende da recuperação do 
conjunto da economia e não de um setor específico (quanto maior o PIB, mais 
empresas abrirão escritórios), as incertezas geradas pela eleição em 2018 
representam o único obstáculo para um crescimento sólido nos próximos anos. 
Se nenhuma surpresa vier, o futuro será lucrativo. 

Enquanto isso, crise nos galpões do Rio 
Se o mercado de escritórios corporativos já deu sinais de recuperação 

em 2017, o setor de galpões industriais e logísticos continua enfrentando 
dificuldades. O desempenho negativo se deve, principalmente, ao Rio de 
Janeiro, onde o índice de disponibilidade dos imóveis subiu de 19,2% para 
25,3%, segundo levantamento da NAI Brazil. De acordo com a empresa de 
consultoria imobiliária, Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco estão perto de 
uma forte retomada, enquanto Paraná e Rio de Janeiro devem apresentar 
recuperação mais demorada. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/08/internas
_economia,658561/apos-tres-anos-em-queda-mercado-imobiliario-corporativo-
ensaia-recupe.shtml 
 

Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/08/internas_economia,658561/apos-tres-anos-em-queda-mercado-imobiliario-corporativo-ensaia-recupe.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/08/internas_economia,658561/apos-tres-anos-em-queda-mercado-imobiliario-corporativo-ensaia-recupe.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/08/internas_economia,658561/apos-tres-anos-em-queda-mercado-imobiliario-corporativo-ensaia-recupe.shtml
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8. Curtas 

Juros caem para 6,75% ao ano, menor taxa da história 

 
07 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

Pela décima primeira vez seguida, o Comitê de Política Monetária 
(Copom), formado pela diretoria do Banco Central, decidiu cortar os juros 
básicos da economia brasileira, a Selic, em decisão unânime. A taxa baixou de 
7% para 6,75% ao ano e atingiu o menor patamar da história. Usada como 
referência pelo sistema financeiro, uma taxa menor significa mais empregos, 
maior crescimento para o País e mais acesso ao crédito. 

Esse novo cenário, com juros mais baixos, só foi possível depois de 
medidas adotadas pelo Governo do Brasil que criaram condições para taxas 
menores. Teto dos gastos, ajuste fiscal e outras ações coordenadas 
contribuíram com o resultado e geraram mais confiança. Isso, aliado a uma 
inflação menor, deu espaço para que o Banco Central realizasse esses cortes. 

E eu com isso? 
Quando a Selic está muito alta, a tendência é que investidores apliquem 

seus recursos em empréstimos ao governo, já que os títulos públicos passam a 
ser mais atraentes. Se ocorre o inverso, os investimentos no setor produtivo 
ficam mais viáveis, o que contribui para o crescimento da economia. 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT  
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
  
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó – SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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