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De surpresa em surpresa, 
vamos ladeira abaixo

Embora muito se fale 

da importância do bom 

desempenho econômico 

para garantir a 

estabilidade política, na 

verdade, são as escolhas 

políticas que defi nem o 

curso das condições da 

economia  

Dirigimos um carro com 
os olhos fixos para 
adiante. Olhamos de re-

lance no retrovisor para ver se 
algo impede nossa projeção à 
frente. A política é estabelecida 
pelo conjunto das escolhas. São 
exatamente essas escolhas que 
sinalizam o que se pode esperar 
mais para frente. A crise que 
vivemos, gestada no âmbito 
interno, é essencialmente de 
natureza política. Isso não quer 
dizer que não existam sérias 
restrições econômicas. 

A situação fi scal e a baixa 
produtividade são apenas 
alguns bons exemplos dessas 
condições restritivas encontra-
das na economia nacional. Po-
rém, tem sido nossas escolhas 
que obstam as possibilidades 
de superação das muitas e 
variadas restrições do cenário 
econômico brasileiro. 

Vivemos dias de incerteza, 
mais apropriadamente meses 
de grande imprevisibilidade 
sobre o futuro imediato. Depois 
de vencida uma difícil e dolo-
rosa etapa, representada pelo 
impedimento da ex-presidente 
Dilma Rousseff, somos todos 
impactados por novos e tene-
brosos fatos. Nunca na história 
do país, um presidente da 
República esteve na iminência 

de ser processado durante o 
exercício do mandato. 

Isto é, sem dúvida, um fato 
dramático. Vínhamos nos re-
cuperando lentamente. Muito 
vagorosamente, é verdade. As 
vendas ao consumidor fi nal co-
meçavam a dar sinais de frágil 
recuperação. Sim, depois das 
vendas mergulharem veloz-
mente a partir de outubro de 
2014, a partir de janeiro deste 
ano começou-se a notar uma 
tímida e instável retomada. 
Essa situação permitia, com 
algum otimismo, que se pre-
visse um crescimento de 1% a 
2% no Produto Interno Bruto 
brasileiro.

Agora, encontramos outro 
ambiente. O cenário positivo 
associado à ideia de um presi-
dente que, embora sem apoio 
popular, pudesse conduzir 
reformas transformadoras se 
esvaneceram totalmente. Nes-
te momento, não há cenário 
positivo. Se o presidente sai, 
envolvido até o último fi o de 
cabelo em corrupção, o que 
virá depois? Se permanecer, o 
que sobrará? Incerteza. A in-
certeza política impede que se 
enxergue o trajeto da estrada. 
Sem possibilidades de ver, não 
se pode ir adiante. A economia 
para, ou pior, regride. 

Assim, infelizmente, a me-
lhor previsão que se pode 
fazer hoje, sendo otimista, é de 
um leve recuo. Ocorre que as 
surpresas têm sido abundantes 
e, lamentavelmente, sempre 
na direção de ampliar a vola-
tilidade do ambiente político. 

(*) - É presidente do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo e 

Mercado de Consumo (IBEVAR).

Claudio Felisoni de Angelo (*)

A - Escape Room 
O primeiro escape room do Brasil, dedicado à educação e ao engajamento 
da população na prevenção à Dengue, está terminando a sua tempora-
da. Se você ainda não jogou, corra que ainda tem tempo para ajudar a 
salvar a pesquisa do Dr. Eurides de sua maquiavélica secretária Amélie. 
O desafi o Dengue Experience é um oferecimento do laboratório Sanofi  
Pasteur e fi cará aberto até o próximo dia 12, no 60 minutos Escape 
Rooms, na Rua Vieira de Morais, 1438, Campo Belo. São sete sessões 
diárias gratuitas para grupos de 4 a 6 pessoas. Para se inscrever, basta 
acessar a página: (https://www.facebook.com/Barreiracontradengue/). 

B - Artes e Educação
No mês de agosto, o Célia Helena Centro de Artes e Educação – uma 
das mais tradicionais escolas de teatro da cidade, dirigida por Lígia 
Cortez e que neste ano completa 40 anos de atividades – dará início às 
Turmas 2017 de dois de seus principais Cursos de Especialização em 
Arte e Educação e Corpo – Dança, Teatro e Performance. Os cursos de 
especialização na modalidade pós-graduação lato sensu desenvolvem a 
prática artística e aprofundam o estudo das artes e são voltados a pessoas 
com graduação em quaisquer áreas do conhecimento interessadas em 
ampliar seus conhecimentos, incorporando disciplinas ligadas às áreas 
do fazer-teatral. Inscrições e mais informações no site (www.celiahelena.
com.br/pt/sobre-pos-graduacao). 

C - Negociações Internacionais
O Centro de Estudos das Negociações Internacionais da USP oferece cursos 
de negociação internacional em três níveis: capacitação, intermediário e 
avançado. O primeiro será realizado nos próximos dias 3 e 4, e objetiva 
fornecer capacitação técnica e treinamento específi co para pesquisadores, 
profi ssionais e estudantes. Já o de nível intermediário ocorre no dia 5, e visa 
contribuir para a formação de negociadores tanto do setor privado como 
do setor público. Por último, o curso avançado nos dias 6 e 7. O público-
-alvo é formado por estudantes de graduação e pós com interesses na área 
internacional, gestores públicos, executivos e administradores de empresas. 
Mais informações: (www.brasileu.com.br) ou (www.caeni.com.br). 

D - Mídia Programática
Se você tem interesse em saber como funciona a publicidade digital, quais 
as camadas de tecnologia envolvidas na mídia programática e como sua 

remuneração acontece, prepare-se. O IAB Brasil - Interactive Advertising 
Bureau, entidade que atua para estimular a evolução da publicidade digital 
no País, promove no próximo dia 6 (quinta-feira), às 15h00, o webinar 
“Descomplicando as camadas da mídia programática”, que é a forma 
automatizada de compra e venda de publicidade digital. Gratuito e com 
uma hora de duração, o webinar abordará de forma prática e ilustrativa 
os papéis e formas de remuneração da cadeia de fornecedores da mídia 
programática. Inscrição no link (https://goo.gl/z5aMN7).

E - Cursos a Distância
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o Instituto Federal 
Sul de Minas abriram as inscrições do MedioTec – EaD (ensino a dis-
tância). São 3.750 vagas para alunos matriculados na 1ª e 2ª séries do 
Ensino Médio. O estudante faz o regular e aprende, ao mesmo tempo, 
uma profi ssão de nível técnico. Estão disponíveis 10 cursos e o cadastro 
deve ser feito até o próimo dia 7, no endereço (sed.educacao.sp.gov.br). 
A versão EaD do MedioTec tem duração de mil a 1,2 mil horas, sendo 
20% delas presenciais ministradas em unidades da rede estadual. Opor-
tunidades em Logística, Química, Qualidade, Redes de Computadores, 
Telecomunicações, Vendas, Informática, Agronegócio, Análises Química 
e Mecânica. As aulas têm início previsto para 14 de agosto. 

F - Melhores Iniciativas
A Câmara Ofi cial Espanhola de Comércio no Brasil abre as inscrições para 
o 5 ° Prêmio de Sustentabilidade, que reconhece o mérito das iniciativas 
das empresas que promovem ações ambientais, sociais e de governança 
dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. O prêmio foi criado 
com o objetivo de divulgar e reforçar o compromisso da entidade e de 
seus associados com a promoção da sustentabilidade como fundamental 
para os negócios das companhias que desenvolvem atividades no território 
nacional e internacional. Todos os projetos inscritos serão publicados 
na Memória de Sustentabilidade da Câmara Espanhola. Nesta edição o 
prêmio contará com duas categorias, sendo elas; 1) Grandes Empresas 
e 2) Pequenas e Médias Empresas. Mais informaçoes (http://camara-
espanhola.org.br/sites/default/fi les/edital_sustentabilidade_2017.pdf).

G - Tradições Culturais 
Poucos destinos no mundo possuem ainda hoje tantas características 
culturais, históricas e tradicionais como a China e o Tibete. E para se 

aprofundar na história e religião de cada país, a Teresa Perez preparou 
uma viagem em grupo que levará os viajantes em um roteiro personalizado 
em meio a exuberantes cenários naturais. Desvendando as cidades mais 
tradicionais de cada país, o roteiro exclusivo, que acontece na segunda 
quinzena de outubro, foi desenhado para o grupo vivenciar uma experi-
ência transformadora com os povos locais chineses, além de proporcionar 
uma imersão na fé e espiritualidade tradicionais tibetanas, que se torna-
ram quase palpáveis por meio dos monumentos religiosos construídos a 
centenas de anos. Saiba mais em (www.teresaperez.com.br).

H - Queijo Artesanal
Minas Gerais vai sediar o 1º Festival do Queijo Minas Artesanal, tradicio-
nal produto do estado. O evento, de 28 a 30 de julho, na Serraria Souza 
Pinto, em Belo Horizonte, vai reunir produtores das sete regiões com 
certifi cação de origem: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, 
Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro, que são destaque nesse 
segmento da economia. O evento também terá um festival gastronômico 
com chefs renomados, que vão apresentar pratos especiais. Os visitantes 
também poderão harmonizar os queijos com azeites, cervejas e vinhos 
mineiros. Ainda dentro da programação do evento, estão cursos, pales-
tras e degustações, além do Espaço Kids. O evento é uma realização do 
Sistema Faemg e do Sebrae. 

I - Passeio de Veleiro 
Férias de julho chegando e muitos pais não sabem o que fazer para 
manter os fi lhos ocupados. Uma boa opção é leva-los para velejar, uma 
experiência diferente e que certamente será inesquecível. A Wind 
Charter, maior empresa de aluguel de veleiros da América Latina, aceita 
criança de todas as idades e ainda oferece a opção de aluguel do barco 
com ou sem skipper, deixando os pais velejadores de primeira viagem 
mais tranquilos para curtirem momentos a bordo com seus fi lhos. Paraty 
possui cerca de 60 ilhas e 300 praias, o que permite aportar cada dia em 
um lugar diferente, sempre com águas cristalinas e paisagens de tirar 
o fôlego. Para mais informações, acesse (www.windcharter.com.br).

J - Moedas Digitais
Investidores estão na expectativa para a realização da 2ª edição do Bitcoin 
Summit, promovido pela CoinBR, que será realizado nesta sexta-feira 
(30), de 12h00 às 19h00, no Macksoud Plaza. A moeda digital virou 
assunto nos últimos meses com a onda de ataques a sistemas e PCs do 
mundo todo. Em pouco tempo, a variação de 1 bitcoin saltou de R$ 5 
mil para quase R$ 11 mil, e o número de clientes ativos na Smartwallet 
da CoinBR saltou de 5 mil para 10 mil. O evento contará com nomes 
conhecidos do mercado que abordarão temas como Ativo Financeiro, 
Cryptocurrencies e um debate sobre o futuro das moedas digitais. O 
evento começa com um almoço oferecido pela CoinBR aos participantes. 
Mais informações (https://account.coinbr.net/summit2017/).

A - Escape Room
O primeiro escape room do Brasil, dedicado à educação e ao engajamento 

remuneração acontece, prepare-se. O IAB Brasil - Interactive Advertising 
Bureau, entidade que atua para estimular a evolução da publicidade digital 
no País promove no próximo dia 6 (quinta feira) às 15h00 o webinar

Crédito extra para 
retomar emissão
do passaporte

O governo federal informou que 
enviou ontem (28) ao Congresso 
Nacional projeto de lei propondo 
abertura de crédito suplementar 
acima de R$ 102 milhões para o 
Ministério da Justiça regularizar 
os pagamentos para emissão de 
passaportes. A Polícia Federal 
(PF) suspendeu a confecção de 
novos passaportes a partir de 
terça-feira (27). De acordo com 
nota da PF, a suspensão ocorre 
por causa da “insufi ciência de or-
çamento destinado às atividades 
de controle migratório e emissão 
de documentos de viagem”.

Conforme nota divulgada 
ontem pelo Ministério do Pla-
nejamento, como a abertura do 
crédito é urgente, a Comissão 
Mista de Orçamento pode votar 
o projeto ainda nesta semana e o 
Congresso Nacional, na próxima 
semana. “A abertura de crédito 
suplementar no orçamento só 
pode ser feita via projeto de lei 
e não medida provisória”, diz a 
nota do ministério. 

A abertura do crédito suple-
mentar não descumpre as normas 
do ajuste fi scal. Segundo o mi-
nistério, “os agendamentos e re-
quisições para passaportes estão 
mantidos assim como os pedidos 
de agendamentos já realizados 
serão atendidos normalmente 
pela PF”. O governo afi rma que 
a entrega dos passaportes será 
regularizada nos próximos dias 
(ABr). 

Consumidor que usar crédito rotativo do cartão pagará agora 

juros de 363,3% ao ano. Em janeiro, taxa era de 497,5%.

Em janeiro, a taxa era de 
497,5% ao ano. Desde 
abril, os consumidores 

que não conseguem pagar in-
tegralmente a fatura do cartão 
de crédito só podem fi car no 
crédito rotativo por 30 dias. A 
nova regra, fi xada pelo Con-
selho Monetário Nacional em 
janeiro, obrigou as instituições 
fi nanceiras a transferirem para 
o crédito parcelado, que cobra 
taxas menores.

A taxa de juros do rotativo 
classifi cado pelo BC como “não 
regular”, em que o consumidor 
não pagou ou atrasou o paga-
mento mínimo da fatura, fi cou 
em 445,1% ao ano, em maio, 
com redução de 75,1 pontos 
percentuais em relação a abril. 
A taxa do rotativo do cartão 
“regular” caiu 50,2 pontos 
percentuais, indo para 247,5% 
ao ano. A média dessas duas 
taxas é 363,3% ao ano. A taxa 
do crédito parcelado caiu 2,2 
pontos percentuais para 160% 
ao ano.

Os microempreendedores indi-
viduais poderão parcelar em até 
120 prestações mensais débitos 
com a Receita Federal. Ontem 
(28) o Diário Ofi cial da União apre-
sentou uma instrução normativa 
para regulamentar o parcelamento 
de débitos, apurados na forma do 
Sistema de Recolhimento em Va-
lores Fixos Mensais dos Tributos 
abrangidos pelo Simples Nacional 
(Simei) até a competência do mês 
de maio de 2016. O pedido de par-
celamento deverá ser apresentado 
a partir de segunda-feira (3) até 
2 de outubro, exclusivamente por 
meio do site da Receita Federal, 
do portal e-CAC ou do portal do 
Simples Nacional. 

Para o parcelamento, não 
é necessária apresentação de 
garantia. O valor mínimo das 
parcelas é R$ 50. Não podem ser 
parcelados débitos, como os ins-

critos em Dívida Ativa da União, 
os relativos aos Impostos sobre 
Operações ferentes à Circulação 
de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de 
Comunicação e sobre Serviços 
de Qualquer Natureza inscritos 
em dívida ativa dos estados ou 
municípios, além de multas por 
descumprimento de obrigação 
acessória e débitos relativos à 
contribuição previdenciária des-
contada de empregado.

No parcelamento será possível 
reduzir o valor da multa. Haverá 
redução de 40% se o requerimento 
for feito no prazo de 30 dias, conta-
do da data em que foi notifi cado do 
lançamento ou de 20% se o pedido 
de parcelamento for feito no prazo 
de 30 dias, contado da data em que 
foi notifi cado da decisão adminis-
trativa de primeira instância (ABr).

Índice de Confi ança da Indústria teve queda de 2,8 pontos em 

junho, atingindo 89,5 pontos.

O Índice de Confi ança da 
Indústria (ICI) apresentou 
queda de 2,8 pontos em ju-
nho, atingindo 89,5 pontos, o 
menor nível desde fevereiro 
(87,8 pontos), depois de ter 
sido registrada a maior marca 
desde 2014, em maio último 
(92,3%). Treze de um total 
de 19 segmentos industriais 
reduziram a confiança. O 
indicador tem relação com 
a pesquisa Sondagem da 
Indústria de Transforma-
ção do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/Ibre) 
com a participação de 1.147 
empresas em consultas, no 
período de 1 a 23 deste mês. 
As informações foram divul-
gadas hoje, em São Paulo, 
pela FGV.

A coordenadora da pes-
quisa, Tabi Thuler Santos, 
afi rmou, em nota, que esse 
recuo se deve ao “aumento da 
incerteza após a defl agração 
da nova crise política, em 
maio”. Ela observou ainda 
que as consultas indicaram 
“a interrupção do processo de 
ajuste dos estoques industriais 
e a favorável contribuição 
do mercado externo para o 
desempenho do setor nos úl-
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Juros do rotativo do cartão de 
crédito caem para 363% ao ano
A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito caiu 64,8 pontos percentuais em maio, indo para 
363,3% ao ano, informou ontem (28) o Banco Central (BC)

de juros para as famílias caiu 
4,5 pp para 63,8% ao ano, em 
maio. No caso das empresas, a 
taxa caiu 0,4 pp para 25,9% ao 
ano. A inadimplência do crédi-
to, considerados atrasos acima 
de 90 dias, para pessoas físicas 
fi cou em 5,9%, com aumento 
de 0,1 pp em relação a maio. 
No caso das pessoas jurídicas, 
a taxa chegou a 6%, com alta 
de 0,4 pp. 

O saldo de todas as operações 
de crédito concedido pelos ban-
cos fi cou em R$ 3,065 trilhões, 
com queda de 0,2%, no mês. 
Em 12 meses, houve retração 
de 2,6%. Em relação ao PIB, o 
volume correspondeu a 48,6%, 
com redução de 0,2 pp em re-
lação a abril. Rocha disse que o 
crédito segue em trajetória de 
queda, mas já mostra sinais de 
retomada no caso do crédito 
para pessoas físicas. No caso das 
famílias, houve crescimento no 
saldo de 0,6% no mês, enquanto 
o crédito para as empresas caiu 
1% (ABr).

O chefe-adjunto do Depar-
tamento Econômico do BC, 
Fernando Rocha, disse que os 
juros do rotativo apresentam 
uma redução “signifi cativa”, 
mas há também queda em 
taxas de outras modalidades. 
Lembrou que o uso do rotativo e 
do cheque especial só deve ser 

feito em situação emergencial 
por serem mais altas [as taxas] 
do que de outras modalidades, 
apesar da redução recente. 

Os juros do cheque especial 
fi caram em 325,1% ao ano, 
em maio, com redução de 3,1 
pontos percentuais (pp) em 
relação a abril. A taxa média 

Pesquisa constata queda na 
confi ança da indústria

timos meses”. O estudo mostra 
ainda diminuição na confi ança 
tanto em relação ao presente 
quanto no curto prazo. O Índice 
de Expectativas (IE) teve baixa 
de 3,6 pontos, atingindo 92,1 
pontos e o Índice da Situação 
Atual (ISA) apresentou redu-
ção de 2 pontos ao alcançar 
87 pontos.

A proporção de empresas 
que planeja ampliar o quadro 
de empregados caiu de 13,9% 
para 9,3% e o universo de em-
presas que pretendem cortar 

vagas aumentou de 16,1% 
para 20,9%. O ceticismo 
empresarial também pode 
ser notado pela avaliação 
sobre o nível de estoques. Na 
sondagem, 12,7% indicaram 
que o volume está excessivo 
ante 12,2% que tinham essa 
mesma visão, em maio último. 
Também ocorreu baixa de 05, 
ponto percentual no Nível de 
Utilização da Capacidade Ins-
talada, que passou para 74,2%, 
o menor desde dezembro do 
ano passado (ABr).

Micros já podem parcelar 
débitos com a Receita


