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1. Crédito e Financiamento 

Juro do cartão de crédito cai e fica em 453,74% em dezembro, diz 
associação 

09 de Janeiro de 2017 
Fonte: Uol 

 
Os juros médios do cartão de crédito caíram para 453,74% ao ano em 

dezembro, segundo pesquisa da Anefac (Associação Nacional de Executivos 
de Finanças, Administração e Contabilidade) divulgada nesta segunda-feira (9). 
No mês anterior, a taxa havia ficado em 459,53% ao ano.  

Se for considerada a taxa mensal, os juros do rotativo do cartão também 
caíra, de 15,43% em novembro para 15,43% em dezembro. 

A queda ocorre após o (Copom) Comitê de Política Monetária do (BC) 
Banco Central cortar pela segunda vez a taxa básica de juros (Selic). No fim de 
novembro, a taxa caiu em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano. 

Cheque especial – Por outro lado, os juros do cheque especial subiram 
para 314,51% ao ano no último mês de 2016. 

Com isso, a taxa média de juros para pessoa física caiu para 156,33% 
ao ano em dezembro. 

Veja como ficaram as taxas de juros para pessoa física, segundo a 
Anefac: 

 Rotativo do cartão de crédito: 453,74% ao ano (15,33%  ao mês); 
 Cheque especial: 314,51% ao ano (12,58% ao mês); 
 Comércio: 98,5% ao ano (5,88% ao mês); 
 Empréstimo pessoal nos bancos: 71,15% ao ano (4,58% ao mês); 
 Empréstimo pessoal em financeiras: 160,05% ao ano (8,29% ao mês). 

Os números são valores médios e podem variar para cada situação 
específica, porque os bancos oferecem taxas diferentes de acordo com o plano 
contratado pelo cliente e a relação entre eles (quem tem mais dinheiro no 
banco paga menos taxas). 
 
 
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/01/09/juro-do-cartao-de-
credito-cai-e-fica-em-45374-em-dezembro-diz-associacao.htm 
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2. Comércio 

Movimento do comércio tem maior queda em 16 anos, diz Serasa 

 
09 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Braisl 

 
O movimento dos consumidores nas lojas de todo o país caiu 6,6% no 

ano de 2016 em relação ao ano de 2015, de acordo com o Indicador Serasa 
Experian de Atividade do Comércio. Este foi o pior resultado do varejo desde o 
início do levantamento, realizado há 16 anos. 

O pior resultado tinha sido em 2002, por causa da crise do racionamento 
de energia elétrica, quando houve recuo de 4,9%. Os economistas da Serasa 
explicam que as dificuldades enfrentadas pelos consumidores, como juros altos 
nos crediários, desemprego em alta e baixa na confiança, impactaram 
negativamente a atividade varejista. 

A maior retração foi no segmento de veículos, motos e peças, cuja 
queda foi de 13% frente ao mesmo período do ano passado. A segunda maior 
queda foi de 12,6%, observada nas lojas de tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios. Houve recuo de 11,1% nas lojas de móveis, eletroeletrônicos e 
equipamentos de informática. 

Retrações menores ocorreram nas lojas de material de construção (-
5,4%) e nos supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-7,0%). 
Somente o segmento de combustíveis e lubrificantes se manteve no terreno 
positivo, com alta de 1,8%. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-01/movimento-do-
comercio-tem-maior-queda-em-16-anos-diz-serasa 
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3. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Facebook pode passar a interromper vídeos exibindo anúncios 
publicitários 

10 de Janeiro de 2017 
Fonte: TecMundo 

 
Após estabelecer sua plataforma de vídeos própria, o Facebook quer 

começar a usá-la como forma de fazer dinheiro — tanto para ela quanto para 
produtores de conteúdo. Embora nada tenha sido confirmado pela empresa até 
o momento, fontes ligadas a ela indicam que um novo sistema de exibição de 
anúncios publicitários deve passar a funcionar muito em breve. 

Segundo informações divulgadas pelo ReCode, a rede social vai testar 
um formato que exibe propagandas que interrompem transmissões em sua 
metade. A intenção é permitir a inserção de anúncios publicitários que serão 
exibidos para pessoas que dedicarem ao menos 20 segundos à reprodução de 
um vídeo. 

Ao menos em um momento inicial, o Facebook deve ser bastante 
generoso com seus parceiros, oferecendo 55% de todos os ganhos com 
publicidade aos produtores de conteúdos nos quais anúncios foram exibidos. 
Essa fatia é a mesma adotada pelo YouTube, que atualmente domina o mundo 
das propagandas no segmento de vídeos online. 

Benefícios a produtores de conteúdo 
A decisão da rede social deve beneficiar não somente a ela como a 

produtores de conteúdo, visto que muitos deles finalmente vão ter a chance de 
lucrar com seus trabalhos. A estratégia da página ainda é um tanto incerta: 
apesar de o CEO Mark Zuckerberg estimular a produção de conteúdos do tipo, 
ele se mostra bastante avesso à exibição de propagandas que precedem 
qualquer tipo de vídeo.  

Atualmente já é possível divulgar vídeos produzidos com a ajuda de 
patrocinadores, algo que só tem beneficiado canais bem estabelecidos. 
Consultada pelo ReCode, a empresa preferiu não fazer qualquer espécie de 
declaração sobre o assunto no momento atual — o que não significa 
necessariamente que não há uma grande mudança prestes a acontecer. 
 
https://www.tecmundo.com.br/facebook/113293-facebook-passar-interromper-
videos-exibindo-anuncios-
publicitarios.htm?utm_source=tecmundo.com.br&utm_medium=home&utm_ca
mpaign=ultimasnoticias 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Tráfego da passageiros da Latam no Brasil cai 10,7% em 2016 

 
09 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
  
Em toda a América Latina, o tráfego de passageiros da empresa, criada com a 
fusão da chilena LAN com a brasileira TAM, subiu 1,9% em 2016 
 

O tráfego doméstico de passageiros da Latam Airlines no Brasil caiu 7,5 
por cento em dezembro sobre um ano antes e acumulou queda de 10,7 por 
cento em 2016, afirmou a maior companhia aérea da América Latina nesta 
segunda-feira. 

Em toda a região, o tráfego de passageiros da empresa, criada com a 
fusão da chilena LAN com a brasileira TAM, subiu 1,9 por cento em 2016, 
devido ao desempenho positivo nos países de língua espanhola e em rotas 
internacionais. 

O tráfego de passageiros na Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru 
subiu 5,6 por cento no mês passado e 8 por cento no ano. 

A operação internacional, que inclui rotas regionais e de longo alcance, 
aumentou 6 por cento em dezembro e 7,4 por cento em 2016. 

Em 2017, o Latam Airlines espera uma margem operacional de entre 6 a 
8 por cento, o que pode significar uma ligeira melhora em relação ao 
desempenho do ano passado. 
 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/trafego-da-passageiros-da-latam-no-brasil-
cai-107-em-2016/ 
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5. Serviços – Turismo 

Agência online mapeia o interesse do brasileiro em viagens 

 
09 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
  

Engane-se quem acreditou que viagens não estavam na prioridade dos 
brasileiros no ano de 2016. Mesmo com cenário econômico de bastante 
oscilação e o aumento do dólar, os viajantes continuaram a buscar pelos 
destinos mais populares. 

A agência de viagens, ViajaNet, realizou um levantamento e constatou 
que em 2016 o brasileiro pesquisou muito mais antes de fechar suas viagens, 
porém, optou pelos destinos mais tradicionais. 

Segundo os dados da pesquisa, as passagens nacionais mais vendidas 
foram para as cidades de Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Fortaleza. O gasto com o bilhete aéreo foi de até R$503. 

Já os destinos internacionais mais buscados foram: Nova Iorque, 
Buenos Aires, Miami, Orlando e Santiago. A média de gastos com a passagem 
foi de até R$1722. 

―Notamos em 2016 os brasileiros não desistiram de suas viagens 
habituais, o norte e nordeste do Brasil e as principais cidades do EUA, foram o 
grande destaque. Acreditamos que em 2017 esse cenário mude um pouco, já 
que no final do ano passado percebemos um maior interesse em destinos 
pouco habituais, como África do Sul‖, conta Gustavo Mariotto, Marketing 
Manager do ViajaNet. 

Com 12 feriados prolongados, 2017 promete ser um ano de 
oportunidades para conhecer novos lugares. ―Esse ano terá um número maior 
de feriados na quinta-feira, o que aumenta a possibilidade para viagens ao 
exterior‖, comenta Mariotto. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/agencia-online-mapeia-o-
interesse-do-brasileiro-em-viagens/ 
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6. Comércio Eletrônico 

Alibaba abre processo contra lojistas por venda de produtos piratas pela 
primeira vez 

10 de Janeiro de 2017 
Fonte: E-commerce Brasil 

 
O Alibaba, uma das maiores lojas e-commerce do mundo, informou que 

abriu processo contra dois vendedores da Taobao, plataforma da chinesa, por 
terem comercializado relógios falsos da marca Swarovski. É a primeira vez que 
a empresa entra na justiça contra lojistas por esse motivo. 

A ação está sendo movida contra Liu Huajun e Wang Shenyi. O Alibaba 
pede cerca de US$ 200 mil (R$ 641,8 mil) por ―violação de contrato e da boa-
fé‖, de acordo com a gigante. 

O e-commerce realizou uma análise de Big Data e detectou ―atividades 
suspeitas‖ e identificou a venda feita na cidade de Shenzhen. A empresa 
encaminhou as fotos dos produtos para a Swarovski, que confirmou a suspeita 
de falsificação. 

Jesseie Zheng, chefe de operações da plataforma do Grupo Alibaba, 
afirmou que ―a venda de produtos falsificados não só viola o nosso acordo de 
serviços como também infringe os direitos de propriedade intelectual do dono 
da marca, colocando produtos de qualidade inferior nas mãos dos 
consumidores e arruinando a confiança e reputação arduamente conquistadas 
pelo Alibaba.‖ 

Zheng afirmou também que a companhia pretende tomar ainda mais 
medidas legais contra ―camelôs‖ online nas suas plataformas. Ele disse que o 
Alibaba vai pressionar para que as sentenças de prisão e punições financeiras 
inibam o comércio de produtos falsificados. 

De acordo com o Alibaba, mais de duas mil pessoas trabalham ―na luta 
contra a venda de produtos piratas‖, e outros cinco mil voluntários ajudam a 
empresa a identificar bens falsificados nas suas plataformas online. 

Apesar de o caso ter envolvido vendedores chineses, não é a primeira 
vez que o e-commerce se vê em meio a polêmicas envolvendo produtos 
pirateados. Nos Estados Unidos, onde a empresa anunciou sua intenção de 
gerar mais de um milhão de empregos, o Alibaba foi repreendido pelas 
autoridades exatamente pela suspeita de venda de produtos falsificados por 
meio das suas plataformas. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/alibaba-abre-processo-contra-
lojistas-pela-primeira-vez/ 
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7. Curtas 

IGP-M, que reajusta aluguéis, acumula 6,88% em 12 meses 

 
10 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A primeira prévia de janeiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-

M), usado no reajuste de contratos de aluguel, registrou uma inflação de 
0,86%, taxa superior ao 0,2% da primeira prévia de dezembro. O IGP-M 
acumula taxa de 6,88% em 12 meses, segundo a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). 

A primeira prévia de janeiro de 2017 do IGP-M foi calculada com base 
em preços coletados entre os dias 21 e 31 do mês de dezembro de 2016. 

A alta da prévia entre dezembro e janeiro é resultado do avanço da taxa 
em todos os três subíndices que compõem o IGP-M. A inflação do Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, subiu de 0,3% em dezembro 
para 1,13% em janeiro. 

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, passou de uma 
deflação (queda de preços) de 0,02% em dezembro para uma inflação de 0,4% 
em janeiro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção subiu de 0,12% para 
0,22% no período. 
 
 
 

Voltar ao índice  
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8. 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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