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1. Crédito e Financiamento 

Crédito, uma questão de risco e preferência 

 
02 de Janeiro de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

A estabilidade do saldo das aplicações de dinheiro dos bancos 
diretamente em títulos do Tesouro que estão na carteira do Banco Central 
(BC), em montante superior a R$ 1 trilhão nos últimos seis meses, é sinal de 
que há dinheiro saindo pelo ladrão nas instituições. Logo, dinheiro para 
fomentar operações de crédito existe e está bem guardado - permanentemente 
sob custódia da autoridade monetária. 

A viabilidade de transferir esses recursos para financiar a produção ou 
consumo de bens não depende, porém, de boa vontade - afinal, "boa vontade" 
não é critério financeiramente mensurável. Tanto dinheiro mantido por bancos, 
durante tanto tempo, em determinada operação - no caso, compras 
temporárias de papéis públicos - sugere que há retorno compensador e baixo 
risco de prejuízo. O governo brasileiro garante essas duas condições aos 
bancos. Já potenciais tomadores de empréstimos bancários, nem sempre. 

Uma segunda leitura para a preferência dos bancos pelos títulos 
públicos é a baixa demanda por crédito que pode ser explicada por várias 
razões e também pela falta de confiança de empresários e consumidores na 
situação presente e/ou futura da economia brasileira. 

Será esse o nosso caso? Possivelmente sim. 
Estatísticas do Banco Central confirmam também expressiva aplicação 

de recursos de empresas em títulos públicos federais. O saldo dessas 
aplicações está bem distante de R$ 1 trilhão, mas subiu de patamar de 2015 
para 2016, tendo leve baixa em novembro. 

As empresas não financeiras aplicavam cerca de R$ 196 bilhões em 
operações compromissadas do BC em dezembro de 2015. No encerramento 
do primeiro trimestre de 2016, as compras temporárias de dívida pública 
diretamente do BC atingiram a cifra recorde de R$ 219 bilhões. A expansão 
nesse curto período foi de cerca de 12%. 

Em doze meses encerrados em março deste ano, as operações 
compromissadas de empresas com lastro em papéis públicos cresceu R$ 45 
bilhões. De janeiro a outubro de 2016, as compromissadas das empresas 
superaram R$ 200 bilhões. No mês passado, esse estoque de operações 
rompeu o suporte de R$ 200 bilhões e caiu a R$ 193,9 bilhões. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=34230702 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Papelarias de bairro podem ter queda de quase 7% no 'volta às aulas' 2017 

 
02 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 
Com menor poder de negociação com fornecedor, pequenas e médias sentirão mais 
dificuldade de operar. Na contramão, grandes redes miram atacado e marca própria 
para desviar da retração 
 

Por ter menos poder de negociação, as papelarias de bairro podem ter queda 
acima da média nas vendas para o 'volta às aulas' em 2017, de cerca de 7%. O 
resultado geral do setor também não deve ficar muito melhor, entre 3% e 4%, segundo 
o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar). 

"A venda de material escolar terá queda real em todo o mercado, mas como 
em toda crise, as pequenas e médias são as que mais devem sofrer", afirma o 
presidente do Ibevar, Claudio Felisoni. Segundo ele, a expectativa para o período fica 
em linha com as outras datas que movimentam o varejo, abaixo do desempenho 
histórico. 

De acordo com ele, o desafio das pequenas e médias empresas no início do 
ano vai além da falta de escala. "Elas têm piores condições de compra e agora está 
agravada a situação por conta da demanda retraída", comenta. 

O especialista explica que o cenário econômico ainda está instável, por tanto 
muitas famílias podem acabar estendendo o uso dos materiais do ano acadêmico 
anterior ou até mudar para marcas mais baratas. "Olhando para a experiência das 
últimas datas que costumam movimentar o comércio, tanto o tíquete médio quanto o 
volume de compras devem ficar menor. Acredito que as próprias escolas estejam 
adaptando as listas", explica Felisoni lembrando que as tendências podem variar com 
o perfil da população de cada bairro. 

Outras tendências que devem ser esperada para o ano e a temporada, 
segundo ele, são as fusões e aquisições no mercado que ainda é muito pulverizado, 
além do aumento das buscas pela internet. "As pessoas vão fazer muita pesquisa." 

Alternativas 
É exatamente esta última tendência que deve beneficiar a Staples, de acordo 

com o supervisor de Marketing da empresa, Rafael Seferian. A companhia que possui 
apenas uma loja física, localizada em São Paulo (SP), espera crescimento de 30% no 
faturamento no período de dezembro a março, ante o ano anterior, sobretudo, com as 
vendas on-line. Na temporada anterior, a alta foi de 40%. "O volta às aulas no início de 
2016 foi mais preocupante para a indústria, mas no final do ano passado sentimos a 
recuperação de algumas áreas, por isso deve ficar melhor", indica. 

De acordo com o executivo, com a crise, o consumidor que prefere livraria de 
bairro e supermercado deve migrar para o atacado. "E a ideia é pegar este público 
para que vá ao atacado sem sair de casa (se referindo ao e-commerce)." 

Para conseguir atingir a meta, ele diz que além do aumento da demanda, o 
crescimento do tíquete médio deve apoiar este aumento. A estratégia será a criação 
de promoções agressivas em produtos chamariz, como mochilas e cadernos, e a partir 
disso lançar também promoções de pacotes ou kits de produtos com desconto. 
"Queremos que o cliente tenha um benefício na compra do conjunto, assim garantimos 
que a venda não seja pulverizada e que ele compre tudo com a gente. Metade do 
crescimento esperado [no período] será por conta do aumento do tíquete médio", diz. 
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Outra estratégia da companhia é realizar parceria com clientes corporativos ou 
fornecedores. "Vamos criar um Portal para que os funcionários dessas empresas 
possam ter promoções exclusivas para o volta às aulas", conta Seferian. Para esta 
temporada de vendas, o projeto piloto será com a Porto Seguro. Segundo ele, este 
ano, o volume de vendas não deve ser tão representativo, mas a expectativa é 
capilarizar o projeto ao longo do ano de 2017. 

Ao DCI, o executivo contou que apesar de não ter um plano de expansão 
concluído, a empresa estuda a possibilidade de abertura de quiosques dentro de 
varejistas com público potencial. "Já existem outras redes no mercado e não podemos 
fazer o mesmo. Queremos expandir com um plano diferente, mas ainda não temos 
data", argumenta. 

Para conseguir dar maiores descontos, a Staples deve focar em sua marca 
própria. "Existe atualmente uma guerra de concorrência no varejo, mas deve ser feito 
com cuidado. No nosso caso, a marca própria nos dá uma margem de segurança para 
não ter prejuízo. Nela podemos ter descontos de 10% a 15%", explica a supervisora 
de merchandising da Staples Brasil, Camila Manhabosco. Segundo ela, o plano de 
impulsionar as vendas da marca própria será uma estratégia agressiva para o ano 
inteiro. 

Usado x Novo 
Na Kalunga, os cadernos de fabricação própria também devem ter uma grande 

procura no período. "A nossa produção de cadernos [para o volta às aulas] foi 18% 
maior que o ano passado", conta o diretor comercial da Kalunga, Hoslei Pimenta. No 
total, a perspectiva da rede é ter um crescimento de 15% no início do ano. A 
expectativa contabiliza também as lojas inauguradas em 2016. 

De acordo com ele, o uso de preços agressivos não será uma estratégia da 
rede. "Não adotamos essa linha, sobretudo, nessa época de volta às aulas quando a 
demanda é muito grande", expõe. Contudo, ele aponta que terá algumas condições 
diferenciadas de parcelamento para os clientes. 

Outra questão que deve ser chamariz para a época é o recebimento de 
cadernos usados como parte do pagamento. A cada um quilograma de papel, o cliente 
terá R$ 1,5 de desconto. "No ano passado a empresa arrecadou 80,4 toneladas, neste 
ano esperamos 100 toneladas", explica. 

Na rede Armarinhos Fernando, o gerente da loja matriz Ondamar Ferreira, 
também acredita que deve recuperar parte do crescimento desacelerado em 2016. Se 
no último 'volta às aulas' a rede teve um aumento de faturamento de 3,2%, para a 
temporada de 2017 a previsão é atingir 6,5%. De acordo com o executivo, apesar do 
País continuar em um cenário incerto na economia, a perspectiva de desempenho é 
melhor que em 2016 por conta dos orçamentos apertados. "Estamos na região da 25 
de março (em São Paulo), um lugar conhecido por preços mais baixos. Na crise, as 
pessoas procuram mais, então devemos nos beneficiar." 

 
 
http://www.dci.com.br/comercio/papelarias-de-bairro-podem-ter-queda-de-quase-7--no-
volta-as-aulas-2017-id597563.htmlhttp://www.dci.com.br/comercio/papelarias-de-
bairro-podem-ter-queda-de-quase-7--no-volta-as-aulas-2017-id597563.html 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Supermercados 

Vendas dos supermercados superam a expectativa 

 
30 de Dezembro de 2016 

Fonte: Estadão 
 
Maior volume registrado em novembro foi proporcionado pelo pagamento da 
primeira parcela do 13.º salário 
 

Depois de amargar queda de 0,23% em outubro, as vendas dos 
supermercados brasileiros tiveram aumento de 5% em termos reais em 
novembro, sempre em comparação com os mesmos meses de 2015, segundo 
a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Com essa alta, as vendas 
no acumulado de 11 meses de 2016 aumentaram 1,51%, também descontada 
a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Como 
os supermercados registram tradicionalmente maior movimento em dezembro, 
tudo faz crer que o setor fechará este ano com um crescimento bem mais 
robusto do que se esperava. 

A Abras projetava aumento real de vendas de 1% ou 1,2% este ano, mas 
seu superintendente, Márcio Milan, considera que o total das vendas superará 
a previsão. “Muitas pessoas estão deixando as compras para a última hora 
com o objetivo de aproveitar algumas promoções”, disse ele. 

O maior volume de vendas em novembro foi proporcionado pelo 
pagamento da primeira parcela do 13.º salário, que muitas empresas 
antecipam. Também influiu no resultado a queda no preço dos alimentos. 
Muitos consumidores se queixam de que, apesar da desaceleração da inflação, 
os preços dos alimentos continuam altos. Tem havido queda de preços de 
produtos básicos nos últimos meses, mas isso não significa que eles tenham 
voltado aos níveis do fim do ano passado. 

Isso é bem demonstrado pelo preço da cesta básica, composta por 35 
produtos de amplo consumo, que teve recuo de 0,82% em termos reais em 
novembro em comparação com outubro deste ano. O preço total da cesta caiu 
de R$ 484,67 para R$ 480,69. Apesar disso, o preço total da cesta subiu 
10,43% na comparação com outubro de 2015. A tendência, porém, é que caia 
mais em 2017. 

Além disso, deve-se observar que há sempre variações sazonais a 
considerar. Se baixaram os preços do tomate, do feijão e da batata em 
novembro em comparação com outubro, tiveram alta no período a cebola, o 
açúcar e o café. É importante notar que, com a queda da inflação, o 
consumidor já vem sentido um reforço em seu poder de compra, elemento 
essencial para a retomada da economia. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vendas-dos-supermercados-
superam-a-expectativa,10000097242 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Google quer dobrar número de anunciantes de aplicativos no Brasil em 
2017 

 
30 de Dezembro de 2016 

Fonte: Administradores 
 
Segundo representantes do Google no Brasil, a procura pelo serviço de 
anúncios de aplicativos no Brasil tem crescido, com expansão de 165 por cento 
 

O Google pretende dobrar em 2017 o número de anunciantes de 
aplicativos no Brasil, com novas ofertas para sua campanha de marketing de 
aplicativos, chamada Universal App Campaign (UAC). 

Segundo representantes do Google no Brasil, a procura pelo serviço de 
anúncios de aplicativos no Brasil tem crescido, com expansão de 165 por cento 
nos investimentos de anunciantes na promoção de apps neste ano em 
comparação com 2015. A empresa não informa valores. 

O Google criou a Universal App Campaign (UAC), uma unidade do 
departamento de anúncios da companhia, em outubro de 2015, com foco na 
criação de campanhas de marketing para fomentar o download de aplicativos. 

"Bancos, empresas de turismo, empresas de telefonia, eles estão 
olhando muito para aquele usuário que está disposto a gastar 30 megabytes do 
celular deles com o aplicativo", disse o especialista em soluções para apps do 
Google Brasil, Felipe Almeida. 

De acordo com a companhia, a UAC consegue selecionar os perfis de 
usuários potencialmente mais interessados em aplicativos específicos e, desta 
forma, cria uma taxa maior de downloads e provável conversão destes em 
consumo ou utilização dos serviços. 

Entre as principais novidades oferecidas pela campanha está a criação 
de espaços de destaque dedicados aos anúncios de aplicativos na loja de apps 
da empresa. O Google também planeja para a nova fase da campanha 
oferecer novos formatos de anúncios para o serviço de email Gmail e também 
espaço publicitário de textos integrados aos conteúdos no YouTube. 

Em meados deste mês, o diretor de relações institucionais do Google 
Brasil, Marcelo Lacerda, afirmou à Reuters que acredita que o ritmo de 
crescimento da publicidade online no país deve se manter estável no próximo 
ano mesmo com as perspectivas de um ano ainda difícil para a economia. 
Como um todo, o Google teve um aumento de 20 por cento na receita global no 
terceiro trimestre, para 22,45 bilhões de dólares, apoiada em anúncios em 
dispositivos móveis e no YouTube. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/google-quer-dobrar-
numero-de-anunciantes-de-aplicativos-no-brasil-em-2017/115879/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Atendimento em mídias sociais: desafios e tendências 

 
31 de Dezembro de 2016 

Fonte: Administradores 
  
Levando em conta o momento de crise pelo qual se está passando, entender seu 
cliente e fidelizá-lo a partir de um bom atendimento serve também como estratégia de 
se colocar a frente de seu concorrente 
 

O ano de 2017 vem chegando e, com o período de final de ano, balanços e 
estudos que mostrem o que pode ser aprimorado e o que tende a ser regra no novo 
período. Muitos estudos e perspectivas publicados na internet por diversos centros, 
entre eles o renomado Nielsen, mostram que há um forte traço de relacionamento nas 
estratégias para o novo ano. 

Isso ocorre pela exaustão tecnológica e a necessidade que as pessoas 
hiperconectadas estão tendo de não se sentirem mais como robôs nas mãos das 
empresas. É por isso que o principal desafio de 2017 em termos de atendimento 
segue a linha dos anos anteriores: estar cada vez mais presente. No entanto, o que 
fica mais latente no atual processo é a necessidade de marcar presença de forma 
adequada e, mais do que isso, humanizar o atendimento, demonstrando o interesse 
em transformá-lo em relacionamento. 

Levando em conta o momento de crise pelo qual se está passando, entender 
seu cliente e fidelizá-lo a partir de um bom atendimento serve também como estratégia 
de se colocar a frente de seu concorrente. Quer saber o que mais é possível fazer e 
de que forma planejar sua equipe e ferramentas de redes sociais para o próximo ano? 
Então confere as principais tendências e como se adequar a elas ainda nesse final de 
2016: 

Um SAC cada vez mais 3.0 
Uma das principais tendências do atendimento em mídias sociais para 2017 é 

que o SAC se tornará cada vez mais 3.0. De forma simplificada, a diferença entre SAC 
2.0 e o 3.0 é que enquanto o primeiro tem como objetivo diversificar os canais digitais, 
o segundo parte da premissa do Customer Experience, ou seja, é focado na 
experiência do cliente (desde um lead, até sua saída). No entanto, ambas as formas 
de atender estão atreladas, o diferencial é que que um foca na satisfação do cliente 
pelo atendimento, enquanto que o outro foca na satisfação do cliente, também, pelo 
monitoramento de seu comportamento. Sendo assim pode-se dizer que o SAC 3.0 se 
faz cada vez mais presente e que o SAC 2.0 está inserido nele. 

Foco no Omnichannel 
Não é de hoje que a necessidade de um atendimento que atenda clientes 

consolidados em um momento omnichannel, ou multicanal, se faz importante. No 
entanto, em 2017 essa adaptação será um dos principais desafios dos atendimentos 
em mídias sociais: trabalhar em soluções que atendam de forma satisfatória, em 
qualquer canal, esse consumidor que se caracteriza por realizar compras em múltiplos 
canais (smartphone, televisão, rádio, notebook, lojas físicas etc.). 

Presença digital é uma necessidade 
A principal característica do SAC 2.0 é a presença online. No entanto, em 

2017, mais do que nunca, será preciso que as empresas estudem formas de estarem 
online em todas as possibilidades de plataformas. A necessidade de presença virtual 
para atender clientes por meio de blogs, sites, aplicativos, portais, mensageiros 
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instantâneos, mídias e redes sociais (Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, 
LinkedIn, etc.) será ampliada graças à proliferação de novos dispositivos e à 
integração deles. Isso permitirá às organizações tornar ainda mais valioso o 
atendimento e gerar uma relação mais positiva com consumidores. 

Entender e utilizar o SLA é importante 
Para trazer mais efetividade ao atendimento em mídias sociais e ser assertivo 

ao máximo nesse ambiente de mudanças e evoluções constantes, uma saída é 
apostar nas métricas certas. Como 2017 é considerado o ano do relacionamento, a 
tendência está em se desvincular cada vez mais das medições mais prolixas e partir 
para métricas mais avançadas e específicas. 

Independentemente do seu segmento, algumas tendências devem ser 
consideradas mais fortemente a fim de sofisticar o trabalho e adequá-lo ao atual 
momento. A primeira delas é o Service Level Agreement (também conhecido por 
Acordo de Nível de Serviço). Para que seja possível ter acesso à performance do SAC 
2.0 , a empresa deve definir uma meta, como responder a todos os tweets e 
mensagens do Facebook dentro de 2 horas. Se todas essas solicitações forem 
respondidas em 2 horas ou menos, então o SLA da empresa será 100%. 

Além disso, o SLA é altamente útil para compreender o nível do atendimento 
dos funcionários envolvidos, importante dado em um momento que se prima pelo 
relacionamento. 

Considere a satisfação do cliente 
Ao relacionar-se com um cliente por meio do atendimento, entender seu nível 

de satisfação é uma prática que deve se fortalecer no próximo ano. Uma das maneiras 
de obter essa informação é, após a solução do problema, pedir ao cliente uma 
avaliação da interação feita entre ele e a marca em uma escala de 1 a 5 (1 sendo 
“ruim”, 3 “neutra” e 5 “satisfatória”). Ao receber uma nota que varie entre 3 ou menos, 
cabe à empresa fazer um acompanhamento para determinar o motivo da avaliação e 
assim fidelizar e estreitar laços com seus clientes. 

Pensando nessa tendência, os agentes de atendimento ao cliente estão cada 
vez mais usando o Twitter (em vez de e-mails ou correios tradicionais) para obter 
essas informações vitais, enviando aos clientes uma mensagem direta com um link 
para a pesquisa depois que um problema específico é resolvido. Isso traz agilidade ao 
sistema e aumenta as chances de resposta por parte do cliente. 

Outro ponto que deve ser encarado como uma meta do atendimento em 2017 
está na melhora do grau de recomendação das empresas. Da mesma forma que a 
satisfação é medida, utilize canais digitais como o Twitter para perguntar ao seu 
cliente qual é a probabilidade, numa escala de 1 a 10, de ele recomendar sua empresa 
para outras pessoas. 

Pesquisa de mercado divulgada pela Nielsen indica que a forma mais credível 
de publicidade é a indicação de personas próximas. Usar o atendimento em favor da 
sua publicidade é mais do que tendência: é uma função. Isso porque, levando em 
conta a quantidade de informação que os consumidores veem de seus amigos nas 
mídias sociais, é fundamental que as empresas tratem os clientes com um nível de 
atendimento que os transforme em defensores. 

 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/atendimento-em-midias-
sociais-os-desafios-e-tendencias-para-2017/115832/ 
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6. Comércio Eletrônico 

Por que investir em vendas na internet em 2017? 

31 de Dezembro de 2016 
Fonte: Administradores 

  
Especialista em Marketing Digital destaca as vantagens de vender pela 
internet, como driblar as objeções para conseguir mais clientes e dobrar o 
faturamento 
 

As vendas pela internet têm se tornado cada vez mais frequentes e esse 
mercado promete crescer ainda mais nos próximos anos. Segundo uma 
pesquisa realizada pelo Google, o comércio eletrônico irá dobrar até 2021, 
crescendo em média 12,4% ao ano. 

O principal fator para esse crescimento no e-commerce virá de novos 
consumidores virtuais. Fabio Ricotta, especialista em Marketing Digital de 
Performance e CEO da Agência Mestre, acredita que as empresas devem ficar 
ainda atentas a esse mercado. 

“Mesmo empresas pequenas, como a loja de bolsas do bairro, podem se 
dedicar às vendas online, pois com isso podem dobrar suas vendas”, explica. 
Além disso, vender online traz uma quantidade maior de possíveis clientes, 
pois a empresa amplia os limites e não se prende a vender somente na cidade 
ou região. 

Para Ricotta, a comodidade de comprar online é um fator muito 
importante para efetuar a venda. “O cliente pode comprar em qualquer hora e 
de qualquer lugar, desde que esteja conectado, pois o horário de vendas 
acontece 24 horas por dia”, destaca. Outro fator importante que ele conta é que 
os clientes não precisam enfrentar nenhuma fila para realizar suas compras, e 
isso é muito relevante principalmente para quem não tem tempo, pois vive uma 
rotina corrida. 

O especialista explica que as lojas online precisam ter um estoque de 
seus produtos, afinal, vender online amplia as possibilidades de novos clientes, 
e assim as vendas também aumentarão. “Os clientes gostam de ser atendidos 
na hora, então as empresas precisam estar preparadas para assim que a 
compra for efetuada o produto já seja despachado, evitando atrasos no prazo 
de entrega”, enfatiza. 

Outro ponto importante para o empresário, segundo Ricotta, é que o 
processo de compra e venda é totalmente automatizado, necessitando de uma 
equipe reduzida, o que diminuirá os custos. Entretanto, ele revela que esse 
fator também pode ser uma objeção, pois fica mais difícil se aproximar do 
cliente para gerar confiança. “O atendimento ao cliente é fundamental, e pela 
internet o processo é um pouco diferente, mas pode ser realizado com algumas 
estratégias, como por meio de videoconferências ou chats online”, explica. 

Ricotta conta que o sistema de chat é importante para ficar mais próximo 
do cliente, principalmente quando existem dúvidas, pois elas podem ser 
sanadas na hora. Ele explica que, de acordo com a quantidade de visitas do 
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site, é necessária uma equipe para agilizar o processo, mas se a empresa 
estiver começando, apenas uma pessoa é suficiente para controlar e tirar as 
dúvidas. “O sistema do chat facilita a aproximação com o cliente e se for bem 
executado consegue facilmente quebrar essa objeção e consequentemente 
vender mais” reforça. 

Assim, o especialista aconselha que as lojas online priorizem a 
automatização do site para ficar mais próxima do cliente, fazendo ele sentir-se 
único. “As pessoas gostam de se sentir especiais, e se elas tiverem um 
atendimento rápido e personalizado será mais fácil criar um sentimento de 
proximidade”, finaliza Ricotta. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/por-que-investir-em-
vendas-na-internet-em-2017/115833/ 
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7. Mercado Imobiliário 

O mercado imobiliário acredita na queda dos juros 

 
01 de Janeiro de 2017 

Fonte: Estadão 
  
Nos últimos 12 meses, 68,3 mil unidades habitacionais foram lançadas no País, alta 
de 1,7% em relação aos 12 meses anteriores 
 

O lançamento de 4,1 mil unidades em outubro por 14 grandes incorporadoras 
foi o melhor sinal recente do mercado imobiliário, marcado por forte crise há bastante 
tempo. O que explica a recente alta de lançamentos é a perspectiva de queda forte de 
juros em 2017, tornando o crédito mais atraente tanto para os produtores de habitação 
como para os mutuários finais. Mas outros indicadores divulgados nos últimos dias 
pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) não dão alento à 
atividade. 

Nos últimos 12 meses, 68,3 mil unidades foram lançadas no País, alta de 1,7% 
em relação aos 12 meses anteriores. Entre os primeiros dez meses de 2015 e 2016, o 
aumento foi de 9,4%. Mas as vendas de 7,5 mil imóveis em outubro foram inferiores 
em 2,5% às de igual mês de 2015 e, nos últimos 12 meses, comparados aos 12 
meses anteriores, a queda foi de 11,6%, para 102,3 mil unidades. 

O número de distratos (ou desistência da aquisição pelos compradores finais), 
de 3,6 mil imóveis em outubro, caiu 17,3% em relação a outubro de 2015, mas ainda é 
alto, gerando insegurança no setor. 

Em fins de outubro, havia 117,6 mil unidades em oferta pelas incorporadoras – 
um número ainda elevado, indicativo da dificuldade das vendas. 

As condições gerais do mercado imobiliário, avaliadas pelo Radar Abrainc-
Fipe, revelam que os maiores problemas do setor são os altos níveis de desemprego e 
a massa salarial em declínio, consequência da recessão econômica iniciada há mais 
de dois anos. E se o ambiente macroeconômico melhorou nos últimos 12 meses, 
recebeu nota média de apenas 1,9 ponto numa escala de zero a dez. Pior só a 
demanda, cuja nota de 3,6 pontos em outubro de 2015 caiu para apenas um ponto em 
outubro de 2016. 

A nota atribuída aos preços é zero, o que significa que eles se encontram na 
pior situação desde 2004, segundo a FipeZap. Preços insatisfatórios significam 
resultados igualmente insatisfatórios e pouca disposição para investir e empregar. 

Enquanto no biênio 2014-2015 mais de meio milhão de unidades foram 
financiadas por ano com recursos das cadernetas, esse número deverá ser inferior a 
200 mil em 2016. Mesmo que alguma recuperação imobiliária se esboce em 2017, ela 
tende a ser lenta e limitar-se a nichos de mercado, dada a fragilidade de empresas e 
consumidores. 

 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-mercado-imobiliario-acredita-na-
queda-dos-juros,10000097480 
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8. Curtas 

FGV: grupo Transportes é o que mais pressionou IPC-S, com reajuste de 
gasolina 

 
02 de Janeiro de 2017 

Fonte: R7 
 

O reajuste no preço da gasolina no início do mês nas refinarias ajudou a 
impulsionar o grupo Transportes no âmbito do Índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) de dezembro. De acordo com dados divulgados pela 
Fundação FGV, a gasolina ficou 2,05% mais cara no fim do mês passado, 
depois de alta de 0,76% na terceira leitura. Com isso, o grupo Transportes saiu 
de 0,55% na terceira quadrissemana para 0,78% na quarta. O IPC-S, por sua 
vez, passou de 0,24% para 0,33% no término de dezembro. 

O desempenho menos desfavorável do segmento de hortaliças e 
legumes também pressionou o grupo Alimentação, a despeito de ainda ter se 
mantido em terreno negativo. Esta categoria de preços saiu de declínio de 
4,55% na terceira leitura de dezembro para recuo de 3,08% na seguinte. 

Também ficaram mais caras entre a terceira quadrissemana e a quarta: 
roupas (de 0,51% para 0,95%, artigos de higiene e cuidado pessoal (de 0,87% 
para 0,94%); pacotes de telefonia fixa e internet (de 0,00% para 0,71%) e 
cigarros (de 2,44% para 3,31%). 

Em contrapartida, tarifa de eletricidade residencial, que passou de queda 
de 5,56% para recuo de 5,87%, além de passagem aérea (de 25,13% para 
18,04%) ajudaram a pressionar menos. 
 
 
 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

 

9. Feiras 

 
09/01/2017 até 13/01/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/01/2017 até 17/01/2017 – INSPIRAMAIS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/01/2017 até 20/01/2017 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Estação Experimental da Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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