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1. Comércio 

Quer aproveitar as liquidações? Fique atento para não cair em armadilhas 

 
04 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Consumidor deve se atentar a seus direitos principalmente em relação a 
produtos com defeito e em casos de troca. 
 

O comércio começou a fazer neste início de ano as tradicionais 
liquidações pós-Natal para queima de estoques.  

Os consumidores que esperaram passar as festas de fim de ano para 
adquirir os produtos com bons descontos devem ficar atentos aos seus direitos, 
principalmente em caso de produtos com defeito e se quiser trocá-los. Veja 
abaixo as dicas da Fundação Procon-SP. 

Tire o produto da embalagem 
Na hora da compra é importante verificar o estado do produto, seu 

funcionamento e se o conteúdo confere com os dados apontados na 
embalagem. O manual de instruções deve estar em língua portuguesa. 

Defeito deve ser especificado na nota 
No caso de itens vendidos com pequenos defeitos (roupas 

manchadas/descosturadas ou móveis/eletrodomésticos com partes 
amassadas, riscos, ou ainda, de mostruário), exija que a loja descreva 
detalhadamente na nota fiscal, no recibo ou no pedido os problemas 
apresentados, já que para eles não há garantia. 

Produto deve ser testado 
Antes de concluir a compra, solicite ao vendedor que teste os produtos 

eletroeletrônicos, inclusive aqueles que funcionem à pilha. 
Entrega está prevista? 
Muitas lojas quando promovem liquidações não entregam o produto na 

casa do consumidor, fazendo com que ele próprio tenha que transportá-lo. 
Essa informação deve ser dada de maneira clara e antes do fechamento do 
negócio. No caso de entrega em domicílio no estado de São Paulo, a ‘Lei da 
Entrega’ determina que o fornecedor marque data e turno para a entrega da 
mercadoria. Em outros estados, o consumidor deve se informar se há 
regulamentação referente ao assunto. 

Casos de troca 
A lei não obriga os fornecedores a trocarem produtos por motivo de cor, 

tamanho ou gosto. Nesses casos, a loja só terá que trocar a mercadoria caso 
tenha prometido. Solicite esse compromisso por escrito, em etiquetas ou nota 
fiscal, por exemplo. 

Produto apresenta problema? 
Se o produto apresentar algum problema que o torne impróprio para o 

consumo, o fornecedor tem 30 dias para resolver a pendência. Se não o fizer, o 
consumidor tem direito de exigir a troca da mercadoria por outra igual ou a 
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devolução da quantia paga com correção monetária. Pode, ainda, requerer o 
abatimento proporcional do preço. 

Compra fora da loja física 
Nas compras de produtos realizadas pela internet, telefone, catálogo ou 

qualquer outra forma que seja fora do estabelecimento comercial, o consumidor 
poderá desistir da compra em até 7 dias após o recebimento da mercadoria ou 
da assinatura do contrato e, se tratando de um serviço, a partir da data da 
contratação. O consumidor deve formalizar, por escrito, sua desistência e 
devolver o produto recebido. Nesses casos, terá direito à devolução integral do 
valor pago (inclusive despesas com frete). 

Compre só após pagar contas 
Para não correr o risco do superendividamento, antes de comprar, o 

consumidor deve ter uma reserva financeira para cobrir despesas comuns de 
início de ano: IPVA, IPTU, material e uniforme escolar, férias, etc. O ideal é 
limitar-se apenas ao necessário, evitando compras parceladas com juros, uso 
do limite do cheque especial e rotativo do cartão de crédito. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/quer-aproveitar-as-
liquidacoes-fique-atento-para-nao-cair-em-armadilhas.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Limitar público alvo é lucrativo para o varejo, mas requer atenção 
redobrada 

 
04 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 
Se por um lado a fidelização do cliente com a marca pode ser muito maior, falta 
de planejamento na hora de escolher o nicho de atuação pode restringir 
ganhos e segurar potencial de crescimento 
 

O chamado varejo de nicho, que consiste em lojas dirigidas a segmentos 
específicos de consumo, tem despontado como uma das grandes tendências 
do setor e atraído à atenção de empresários do ramo. Enquanto a maior 
fidelização e engajamento do cliente são os principais benefícios, a restrição da 
atuação pode inibir a expansão do negócio. 

"A principal vantagem é a fidelização. A empresa se aproxima dos 
valores do consumidor, e a medida que o cliente se identifica com uma marca é 
muito difícil ele substituí-la por outra", avalia a especialista em varejo e CEO da 
AGR Consultores, Ana Paula Tozzi. Para a executiva o varejo de nicho é uma 
das grandes tendências para os próximos anos. 

"O varejo especializado cresce muito no mundo todo. No Brasil ainda 
temos dificuldade com isso, porque o comércio está muito ruim. Mas os nichos 
que consideram grupos populacionais já são bem mais desenvolvidos", diz 
Ana, citando como lojas voltadas para a terceira idade, para os evangélicos e 
para o público LGBT. 

Aberta no início de dezembro de 2016, a hamburgueria Castro Burguer 
surgiu com o intuito de desenvolver esse conceito. O foco é, segundo o sócio 
da empresa, Luiz Felipe Granata, o nicho da diversidade'. "Dentro desse grupo, 
que é o tema maior da nossa loja, o público LGBT é o principal. Mas temos 
cardápio em braile, banheiro acessível, visando acessibilidade." 

Assim como o desenhado por Ana, ele afirma que a principal vantagem é 
a fidelização e o engajamento do cliente. "Quando o cliente vê que essa 
questão está sendo tratada de forma real acontece uma fidelização natural e 
uma identificação maior com a marca", diz. 

O empresário pondera, no entanto, que apesar dos benefícios, a 
estratégia pode acabar sendo excludente e restringindo a atuação do negócio. 
"É um aspecto que avaliamos bastante, de ficar restrito a um único segmento. 
Tentamos atender clientes que não façam parte desse nicho, mas deixamos 
claro que não pode ter preconceito na nossa loja." 

Ana, da AGR Consultores, concorda: "De fato pode gerar uma 
dificuldade na expansão, já que o formato acaba diminuindo a amplitude do seu 
negócio. Se a loja vai nascer focada em um nicho ela vai ter o limite daquele 
público", diz. 

Outro ponto crucial, na visão de Granata, é a boa comunicação com o 
público alvo. "Contratámos uma consultoria especializada em marketing para o 
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público LGBT, e ela foi nossa diretriz nesse aspecto. Sempre há o risco 
acontecer algum ruído, mas nosso cuidado é de sempre trabalhar com a 
comunicação correta para evitar ao máximo isso." 

Com poucas semanas de operação, o empresário conta que os 
resultados vistos tem sido muito positivos, e que o melhor termômetro é a 
receptividade dos clientes. Diante disso, Granata aponta que o objetivo para 
2017 é abrir mais uma unidade e adotar o modelo de franquias. "Queremos 
abrir a segunda loja agora em janeiro", ressalta. 

Evangélicos 
A loja de vestuário Saia Bella, que já possui duas lojas próprias, uma 

franquia e sete microfranquais, também surgiu com o intuito de atender um 
público específico de consumo. Diferente da Castro Burguer, no entanto, a 
varejista é focada na consumidor evangélico. De acordo com o sócio-fundador 
da marca, Renan Santos, a ideia de iniciar a marca, cuja primeira loja foi 
inaugurada em janeiro de 2015, veio da carência de varejistas de moda com 
esse foco. 

"Percebemos que havia poucas lojas no mercado que desenvolvessem 
produtos voltados especificamente para a mulher evangélica, que é um público 
enorme". Segundo o IBGE, cerca de 22% da população brasileira é evangélica. 

Em linha com a visão dos dois outros entrevistados, Santos também 
sinaliza para a fidelização do cliente como a principal vantagem do formato. "Eu 
acho que é uma tendência do varejo. O público se identifica muito com uma 
loja especializada", diz. 

A empresa, que adotou o franchising em junho de 2016, conta que 
possui hoje um centro de distribuição de 600 metros quadrados, e que toda a 
distribuição é unificada. Em relação a produção dos produtos, o empresário 
afirma que metade é fabricação própria e a outra metade de fornecedores. "As 
peças de vestuário a maioria nos que produzimos, os acessórios compramos", 
contou ele. 

Para 2017, a perspectiva da companhia é abrir mais 25 a 30 lojas e 
fechar com um faturamento de R$ 7 milhões. "Agora em janeiro já temos duas 
operações que serão inauguradas, uma própria e uma por franquia", diz. Outra 
aposta será na ampliação do centro de distribuição, cuja capacidade de 
armazenagem será triplicada. A previsão da empresa é de finalizar a obra até o 
final do primeiro trimestre de 2017. 

 
 
http://www.dci.com.br/comercio/limitar-publico-alvo-e-lucrativo-para-o--varejo,-
mas-requer-atencao-redobrada-id597923.html 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Transporte Aéreo 

Smiles mira novas parcerias em 2017 para enfrentar competição 

 
03 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
"Nós estamos preparados para que o mercado de fidelidade se torne cada vez 
mais competitivo", afirmou o diretor executivo comercial da Smiles  
 

A empresa de redes de fidelidade de clientes Smiles prevê novas 
parcerias em 2017, com o foco principal ainda no setor aéreo e empresas 
ligadas à experiência de viagem, conforme enxerga um ambiente competitivo 
cada vez mais agressivo. 

“Nós estamos preparados para que o mercado de fidelidade se torne 
cada vez mais competitivo”, afirmou nesta terça-feira à Reuters o diretor 
executivo comercial da Smiles, Carlos Mauad. 

Ele disse que como parte do foco em parcerias no segmento de viagem 
estão hotéis, aluguel de carros no Brasil e exterior e também entretenimento e 
restaurantes. 

O executivo não adiantou potenciais parceiros, mas disse que há um 
conjunto de novas parceiras para 2017, com algumas companhias aéreas que 
a Smiles pretende colocar tanto para acumular pontos como resgatar 
passagens a partir deste ano. 

A empresa também não descarta outras parceiras estratégicas 
associadas ao segmento não aéreo, como foi o caso Grupo Pão de Açúcar e 
postos de combustíveis Shell, que tem no portfólio. 

“Surgindo a oportunidade de colocar outras empresas desse porte, que 
são âncoras do seu próprio segmento, e que a Smiles possa ser relevante para 
eles e eles possam ser relevantes para a Smiles, vamos colocar.” 

A fim de enfrentar os concorrentes, Smiles e sua controladora Gol 
anunciaram em outubro mudanças nas regras para o acúmulo de milhas e para 
a elevação de categorias no Programa Smiles. As alterações passaram a 
vigorar nesta terça-feira. 

Apesar do cenário econômico ainda desafiador, Mauad afirma que 
Smiles seguirá preservando margens, inclusive, em detrimento do crescimento, 
mas sem aumento, com benefícios capturados sendo repassados aos clientes. 

Em dezembro, as companhias anunciaram redução nos preços das 
passagens pagos pela Smiles e das milhas vendidas para a Gol em 5,2 e 25,3 
por cento, respectivamente, o que tem um efeito favorável nos custos da 
empresa de fidelidade. 

De acordo com Mauad, o benefício obtido com a mudança será 
integralmente revertido ao cliente, já antecipando que os preços de passagens 
comprados com milhas tendem a ser menores neste ano, considerando as 
mesmas condições de 2016. 

“Uma vez que a gente teve o benefício em custo e vamos manter a 
margem, a tendência é que o preço caia para o cliente final”, afirmou. 
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Nesta terça-feira, as ações da Smiles avançavam mais de 6 por cento na 
bolsa paulista às 14:46, entre as maiores altas do Ibovespa, enquanto Gol, que 
não está no índice, valorizava-se mais de 3 por cento. 

 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/smiles-mira-novas-parcerias-em-2017-para-
enfrentar-competicao/ 
 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços – Turismo 

Em ano de Olimpíada, turismo estrangeiro cresce 4,8% no Brasil e chega 
a 6,6 milhões 

 
04 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo o Ministério do Turismo, número de visitantes estrangeiros em 2016 é 
recorde. Brasil, entretanto, segue distante dos principais destinos turísticos 
mundiais. 
 

O Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas em 2016, ano em que foi sede 
da primeira Olimpíada na América Latina. De acordo com o Ministério do 
Turismo, o número é recorde e representa um aumento de 4,8% em relação a 
registrado em 2015 - o equivalente a cerca de 300 mil visitantes estrangeiros a 
mais. 

O ministério credita o aumento à realização dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, no Rio de Janeiro, e informou que os turistas estrangeiros 
injetaram US$ 6,2 bilhões na economia nacional no ano passado, um volume 
6,2% superior ao verificado em 2015. 

Apesar do volume recorde de turistas estrangeiros em 2016, o Brasil 
ainda segue distante dos principais destinos turísticos do Mundo. Por exemplo: 
o Brasil não recebe nem 10% do volume de turistas da França, líder no ranking 
da Organização Mundial do Turismo, que em 2015 recebeu 84,5 milhões de 
visitantes. 

O Brasil lidera em número de visitantes estrangeiros na América do Sul, 
mas seguido de perto pela Argentina, que em 2015 recebeu 5,7 milhões de 
turistas, segundo a Organização Mundial do Turismo. Naquele ano, o Chile 
recebeu 4,4 milhões e, o Peru, 3,2 milhões de visitantes vindos de outros 
países. 

Insatisfeito 
Segundo o ministro do Turismo, Marx Beltrão, o crescimento do número 

de turistas no ano passado foi bom quando comparado ao que ocorreu na 
Inglaterra em 2012, quando aquele país sediou a Olimpíada. De acordo ele, no 
ano dos Jogos o número de turistas estrangeiros na Inglaterra aumentou 
0,92%, mas nos anos seguintes a alta foi de 5%. 

“Eu não estou satisfeito com o número. Estou trabalhando para que o 
Brasil receba mais turistas”, disse o ministro. Beltrão afirmou ainda que, para 
2017, a meta é aumentar o número de turistas estrangeiros em pelo menos 
5%. Para cumprir a meta, o ministro defendeu a simplificação do processo de 
concessão de vistos e a abertura do capital estrangeiro para empresas aéreas. 

“Já está na hora do Brasil facilitar a questão do visto para os [turistas 
dos] Estados Unidos, Canadá e Austrália, por exemplo. Não tem motivo para 
atrapalhar a vinda desses turistas para o Brasil. Os turistas norte-americanos 
estão indo para a Argentina porque não precisam de visto”, afirmou. 
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De acordo com Beltrão, a atuação de companhias aéreas estrangeiras 
no mercado brasileiro também ajudaria na divulgação do Brasil. “As próprias 
empresas que operam voos vão fazer promoção para trazer turistas para o 
Brasil”, disse. 

Origem 
A Argentina manteve o posto de país que mais envia turistas ao Brasil. 

Em 2016, 2,1 milhões de argentinos visitaram o país. Os Estados Unidos 
ficaram em segundo lugar, com 600 mil visitantes durante todo o ano passado. 
A lista tem ainda o Chile, Paraguai, Uruguai, França, Alemanha, Itália, 
Inglaterra, Portugal e Espanha. 

De acordo com o ministério, metade dos estrangeiros que 
desembarcaram no Brasil tem o lazer como principal motivo da viagem, ficam 
em hotéis, flats ou pousadas e viajam em família ou casal. Quatro em cada dez 
turistas usam a internet como principal fonte de informação. 

O ministro afirmou que tenta elevar a verba destinada à divulgação do 
Brasil no exterior. Segundo ele, no ano passado o Brasil gastou US$ 18 
milhões em divulgações no exterior. Enquanto isso, disse, a Argentina gastou 
US$ 60 milhões, o Equador e Colômbia US$ 100 milhões e, o México, US$ 480 
milhões. “É uma diferença absurda com o que o Brasil está gastando”. 

O levantamento sobre movimento de turistas estrangeiros no Brasil foi 
feito com dados coletados pelo Banco Central, Polícia Federal e pelo próprio 
Ministério do Turismo. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/em-ano-de-olimpiada-turismo-estrangeiro-
cresce-48-no-brasil-e-chega-a-66-milhoes.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Segundo E-bit, setor de moda movimentou R$ 28 bi 

 
02 de Janeiro de 2017 

Fonte: Estadão 
  
Este conteúdo é uma comunicação empresarial 
 

Apesar do e-commerce de moda estar em alta no Brasil, a população 
ainda se sente muito insegura para adquirir produtos por meio de uma loja de 
loja online. 

Quando o assunto é moda feminina, o número de consumidores é 
expressivo no País. Os dados obtidos pela consultoria Euromonitor, apontam 
que em janeiro de 2014, o faturamento do mercado de moda no Brasil, que 
inclui: Rupas, joias, óculos, sapatos e entre outros, cresceu quatro vezes 
somente na última década e isso fez com que atingisse 140 milhões de reais 
somente em 2013. 

Este aumento fez com que o Brasil saltasse da 14º posição no para o 8º 
lugar, no ranking dentre os maiores mercados de moda no mundo. 

É importante ressaltar, que grande parte desse crescimento expressivo, 
deve-se ao e-commerce, pois esta é uma importante ferramenta de vendas. De 
acordo com uma pesquisa realizada pela E-bit, em 2015, o e-commerce 
brasileiro foi responsável por movimentar mais de R$ 41 milhões de reais, isso 
aponta um aumento de mais de 15% em relação ao ano anterior. 

Dentre o mercado de e-commerce, a We Love Webshops funciona como 
uma curadoria digital, onde reúne as melhores boutiques online. Ela reúne e-
commerces segmentados, como roupas e acessórios da moda. Além da área 
do blog, que reúnem assuntos desde unhas decoradas até beleza masculina. 

A crise fez empresários do País driblarem a recessão que já se arrasta 
por dois anos. Porém, o mercado de acessórios mostrou um cenário diferente. 
Movimentou no mundo todo R$ 527 milhões de dólares somente em 2015. No 
Brasil, os números passam de R$ 28 bilhões de reais. O que significa um 
aumento de mais de 7%. 

A vantagem deste setor de acessórios, está diretamente relacionada ao 
fato de que usar acessórios, pode deixar a mulher ainda mais bela e com um 
visual mais atrativo devido a variação de apetrechos. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,segundo-e-bit-setor-de-
moda-movimentou-r-28-bi,10000097808 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Expectativa com os próximos passos do mercado de trabalho 

 
04 de Janeiro de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
  

O ano de 2016 terminou com a divulgação de dados negativos do 
mercado de trabalho em novembro. De acordo com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, foram 
fechados 116,7 mil postos, no 20º mês consecutivo de encolhimento do 
mercado. O número é menor do que as 130,6 mil vagas formais cortadas em 
novembro de 2015, e a situação não ficou pior porque o comércio reforçou a 
equipe de vendas para atender o aumento da demanda de fim de ano, 
neutralizando em parte as demissões em outros setores da economia. 

O varejo abriu 57,5 mil postos, a maioria nas áreas de vestuário e 
acessórios, alimentos, calçados e artigos para viagens. A expectativa de 
aumento das vendas não se confirmou, mas o setor fechou o mês com um 
saldo positivo de 58,9 mil vagas. A indústria de transformação continuou 
encolhendo e fechou 51,9 mil vagas, seguida pela construção civil, com 50,9 
mil e pelo setor de serviços, com 37,9 mil. 

O número de vagas formais fechadas de janeiro a novembro de 2016 
chegou a 858,3 mil e a previsão é que o ano termine com mais de um milhão 
de postos encerrados que, somados ao 1,6 milhão de 2015, acumulará perto 
de 3 milhões nos dois anos. O estoque de vagas formais de trabalho está no 
menor patamar desde 2012, em 38,8 milhões, em comparação com 40,3 
milhões de um ano antes. 

Em 12 meses, houve a redução de 1,5 milhão de vagas e, nessa base 
de comparação, o destaque continua sendo a indústria, que perdeu cerca de 1 
milhão de postos de trabalho, o equivalente a uma queda de 8,2% no número 
de trabalhadores. Em seguida vêm a construção, que demitiu 702 mil 
empregados; a agricultura, com 438 mil; e informação, comunicação e 
atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 256 mil. 

No mesmo dia, o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua do trimestre de setembro novembro, quando a taxa 
de desocupação atingiu 11,9%, acima dos 11,8% do trimestre anterior. O 
número de desempregados chegou a 12,1 milhões. Um ano antes, o 
desemprego estava em 9% e o número de desocupados era de 9 milhões; e 
dois anos antes, de 6,5% com 6,5 milhões de desocupados, quase metade do 
número atual. A população empregada diminuiu 2,1% dos 92,2 milhões de 
novembro de 2015 para 90,2 milhões. 

Para os técnicos do IBGE, a variação representa uma estabilização 
estatística, após dez trimestres seguidos de aumento do desemprego. Mas isso 
pode ter como origem nada menos do que o desalento, fenômeno que 
engrossa a população não economicamente ativa com pessoas que desistem 
de buscar emprego por vários motivos, desde a dificuldade de encontrá-lo até 
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insatisfação em relação ao salário ou a simples desistência de disputar uma 
vaga. Nota-se ainda que até o emprego informal vem encolhendo. 

Sobre os rendimentos, há certa estabilidade. Os rendimentos reais das 
pessoas ocupadas chegaram em média a R$ 2.032, em comparação com R$ 
2.041 no mesmo período do ano passado. A massa de rendimento real, de R$ 
178,9 bilhões, não mostrou variação significativa em comparação ao trimestre 
encerrado em agosto, e recuou 2% em comparação com igual período do ano 
anterior, sustentada pela política de correção do salário mínimo. 

Esses resultados inspiraram previsões negativas no mercado financeiro. 
Para alguns, os índices só não são piores por causa do desalento. Entre os 
mais pessimistas, o desemprego pode chegar a 13,5% neste ano, com as 
demissões agora aumentando nos setores de comércio e serviços. Para esses, 
a população desempregada pode ser engrossada em 1 milhão e superar os 
13,5 milhões de pessoas. Já o governo conta com uma melhora no segundo 
semestre, posição compartilhada pelos mais otimistas. 

A realidade é que tudo vai depender do comportamento da economia. 
Se o pior ficou para trás e o nível de atividades reagir como se espera após as 
medidas de ajuste adotadas pelo governo e o programa de concessões 
deslanchar, é de se esperar uma reativação das contratações em alguns 
setores, que podem contagiar os demais. Deve-se levar em conta, porém, que 
o mercado de trabalho sempre reage com defasagem aos movimentos da 
economia. Se a retração iniciada em fins de 2014 afetou mais incisivamente o 
emprego em 2015, a recuperação também levará tempo para produzir uma 
melhora. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=34293875 
 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Preço da casa própria no Brasil fecha 2016 com queda real superior a 5% 

 
04 de Janeiro de 2017 

Fonte: R7 
  
Valor de venda dos imóveis anunciados no País subiu 0,57% no ano passado, 
diz FipeZap 
 

A variação de 0,13% no preço da casa própria na passagem de 
novembro para dezembro fez com que o preço de venda dos imóveis no Brasil 
terminasse o ano de 2016 com uma alta de 0,57%, de acordo com os dados 
revelados pelo índice FipeZap, que acompanha o preço de venda dos imóveis 
em 20 cidades brasileiras. 

Como a inflação esperada para o período é de 6,4%, é possível afirmar 
que o preço do metro quadrado nas localidades pesquisadas fechou ano com 
queda real de 5,47%. 

Individualmente, sete das 20 cidades observadas pelo índice 
apresentaram variação negativa no último mês do ano, enquanto que apenas 
em Belo Horizonte (+ 0,99%) o aumento dos preços dos imóveis superou a 
inflação de + 0.41% esperada para o período. 

No acumulado de 2016, quatro das 20 cidades pesquisadas registraram 
queda nominal de preço e todas registraram queda real. Entre os locais que 
apresentaram queda nominal no ano passado aparecem Goiânia (- 2,7%), Rio 
de Janeiro (- 2,1%), Niterói (- 1,8%) e Distrito Federal (- 1,1%). 

O índice também aponta que o valor médio do metro quadrado 
anunciado nas 20 cidades relacionadas fechou o ano passado em R$ 7.662. 
Apesar da queda nominal, o Rio de Janeiro segue como a cidade com o metro 
quadrado mais caro do País (R$ 10.214), seguida por São Paulo (R$ 8.641) e 
pelo Distrito Federal (8.497). 

Por outro lado, as cidades com menor valor médio por metro quadrado 
são Contagem (R$ 3.603) e Goiânia (R$ 4.097) e Vila Velha (R$ 4.547). 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/preco-da-casa-propria-no-brasil-fecha-2016-
com-queda-real-superior-a-5-04012017 

 

 
Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Crise deve manter fundos de crédito com caixa acima do histórico pelo 3º 
ano 

 
04 de Janeiro de 2017 

Fonte: Estadão 
 
O chamado “caixa” dos fundos de investimento, que corresponde aos 

recursos que estão investidos nos títulos do governo, considerados mais 
seguros, seguirá acima do padrão histórico em 2017, afirmam gestores. Será o 
terceiro ano seguido em que a crise econômica e política dificulta estratégias 
de diversificação em títulos privados, mais arriscados. 

Sem opção 
A concentração do dinheiro é causada também pela pouca oferta de 

títulos de bancos, preferidos por gestores durante a crise devido à segurança. 
Já os papéis emitidos por empresas são vistos com cautela e o apetite fica 
restrito às melhores, que, frente ao crescimento econômico lento, têm pouca 
necessidade de captar. 
 

 
Voltar ao índice  
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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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