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1. Crédito e Financiamento 

Demanda dos consumidores por crédito cresce 3,7% em 2016, diz Serasa 

 
16 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A demanda dos consumidores por crédito cresceu 3,7% em 2016 na 

comparação com 2015, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira 
(16) pela Serasa Experian (empresa que reúne dados sobre crédito e dívidas). 
Analisando os números das vendas no varejo, a consultoria ressalta que os 
dados indicam que os empréstimos contraídos ao longo do ano foram mais 
direcionados ao pagamento de dívidas anteriores do que para o consumo ou 
investimento. 

O aumento da procura por financiamentos foi mais alto na faixa de renda 
mensal de R$ 1 mil a R$ 2 mil, que registrou expansão de 4,3%. Entre os que 
ganham de R$ 500 a R$ 1 mil houve crescimento de 3,7%. Na faixa de R$ 5 
mil a R$ 10 mil a alta ficou em 4,1%. Para os que recebem acima de R$ 10 mil 
foi verificada uma expansão de 3,6%. 

Na análise por região, o Sul foi onde a demanda por crédito mais 
avançou (7,2%). No Centro-Oeste a expansão ficou em 5,1%, no Sudeste em 
3,7% e no Nordeste em 1,7%. Na Região Norte foi registrada queda de 2,6% 
na procura por empréstimos ao longo de 2016. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-01/demanda-dos-
consumidores-por-credito-cresce-37-em-2016-diz-serasa 
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2. Comércio - Varejo 

Faturamento do varejo cai 3,9% em dezembro, diz índice Cielo 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
Segundo o levantamento, a tendência verificada nos últimos meses se repetiu 
em dezembro, com todos os setores do varejo mostrando queda do 
faturamento 
 

O faturamento do comércio varejista brasileiro caiu em dezembro na 
comparação anual, contribuindo para que o setor fechasse o ano de 2016 com 
retração de 4,8 por cento, segundo dados Índice Cielo do Varejo Ampliado 
(ICVA), apurado pela empresa de meios de pagamento. 

Segundo o levantamento da Cielo, a tendência verificada nos últimos 
meses se repetiu em dezembro, com todos os setores do varejo mostrando 
queda do faturamento deflacionado sobre o mesmo período do ano anterior, 
com exceção do grupo formado por drogarias e farmácias. 

A receita do varejo do país em dezembro teve queda de 3,9 por cento, 
segundo a empresa, ante queda de 3,6 por cento em novembro, também na 
comparação anual. 

No último mês de 2016, todas as regiões do país mostraram queda no 
faturamento do varejo. Sudoeste e Centro-Oeste tiveram retração de 4,1 por 
cento, Norte recuou 4 por cento, Nordeste caiu 3,5 por cento e Sul teve baixa 
de 2 por cento. 

Especificamente na semana de compras do Natal (22 a 25 de 
dezembro), o ICVA apontou aumento de 3,2 por cento na quantidade vendida 
em relação a 2015, mas o valor médio das compras recuou 2,8 por cento, para 
96 reais, informou a Cielo. 

Com isso, o faturamento ficou praticamente estável, com crescimento 
nominal de 0,4 por cento ante o mesmo período de 2015. 

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou que as vendas do varejo brasileiro ficaram acima do esperado 
em novembro, em um movimento de antecipação de compras de Natal. 

Apesar do crescimento de 2 por cento sobre outubro, as vendas do 
varejo mostraram queda de 3,5 por cento na comparação novembro de 2015, 
contra expectativa de queda de 5,45 por cento. 

O indicador acompanha vendas realizadas nos mais de 1,7 milhão de 
pontos de vendas ativos credenciados à Cielo e envolve pequenos e grandes 
lojistas. 
 
http://exame.abril.com.br/economia/faturamento-do-varejo-cai-39-em-
dezembro-diz-indice-cielo/ 
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Quatro de dez pequenos lojistas aceita pagamento em cartão 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
  

A aceitação dos cartões de débito e crédito é realidade em apenas 39% 
das micro e pequenas empresas. O número é de uma pesquisa inédita 
realizada pelo Sebrae. Entre os empreendedores que aceitam crédito e débito 
como pagamento, os resultados são positivos, com aumento da satisfação dos 
clientes para 71% dos entrevistados, crescimento de vendas para 57% e 
aumento do faturamento para 55%. 

“Os pequenos negócios que se organizam para operar com as máquinas 
de cartão levam vantagem e têm mais chance não apenas de sobreviver, mas 
também de crescer em plena crise”, comentou o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos. 

O estudo apontou que, geralmente, quanto maior o porte do pequeno 
negócio, mais comum é o uso das maquininhas. Os cartões de débito e crédito 
são aceitos como forma de pagamento em 65% das empresas de pequeno 
porte – que faturam até R$ 3,6 milhões por ano – e por somente 28% dos 
microempreendedores individuais (MEI). Já o recurso da antecipação do 
recebimento das vendas é usado constantemente por 28% dos 
empreendedores e, nesse caso, predominam os MEI. 

Entre os empresários que não usam máquina de cartão, 79% apontam 
preferir outras formas de recebimento e 55% relatam estar com baixo volume 
de vendas. Eles mudariam de ideia caso houvesse um equipamento que 
aceitasse todos os cartões (76%), se recebessem o valor das vendas em um 
prazo menor (73%) e se fossem reduzidos os custos de compra, aluguel ou 
manutenção e as taxas de descontos e antecipação, alternativas citadas por 
70% deles. 

Desconto 
O uso das máquinas de cartão, porém, pode sofrer mudanças com as 

novas medidas anunciadas no final de 2016 pelo presidente Michel Temer e o 
ministro da Fazenda Henrique Meireles. 

No dia 27 de dezembro, o governo autorizou lojistas a darem descontos 
para pagamento realizados à vista – a diferenciação de preços por conta da 
forma de quitação de uma compra, até então, era proibida por lei. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/quatro-pequenos-lojistas-
pagamento-cartao/ 
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4. Serviços - Telecomunicações 

Correios terão operadora de celular em fevereiro com foco nas classes C 
e D 

 
16 de Janeiro de 2017 

Fonte: TecMudno 
 

Os Correios já oferecem diversos serviços além das entregas 
convencionais, como empréstimos, pagamentos de contas, envio de dinheiro 
por CPF e muito mais. Agora, a empresa vai disponibilizar mais uma novidade: 
telefonia móvel para celulares, chamada de Correios Celular, que será uma 
operadora móvel virtual (MVNO). 

Basicamente, quem realmente oferece o serviço é a EUTV, pois a 
Correios Celular atua em regime de credenciada. Os sistemas operacionais e 
de billing serão da EUTV, enquanto o marketing e as vendas serão da Correios 
Celular. A companhia vai comercializar o serviço por conta da licitação que 
ganhou recentemente, operando na faixa de 2,5 GHz em São Paulo. Em rede 
nacional, a operadora tem um acordo com a TIM para abranger outras 
localidades. 

O foco da Correios Celular é atender as classes sociais C e D com 
planos básicos, baratos e muito simples de entender. Em um primeiro 
momento, apenas planos pré-pagos serão vendidos (assim como os chips) em 
qualquer uma das 12 mil agências dos Correios do Brasil. A ideia é aproveitar a 
confiança que as pessoas depositam na marca. 

Outro intuito é ajudar na inclusão digital dessas classes e, se possível, 
da classe E também, que pode acabar atendida durante o marketing do 
serviço. Apesar de desejar agregar 1 milhão de usuários ainda em 2017, a 
Correios Celular não quer entrar na briga de operadoras brasileiras, mas sim 
realizar o trabalho com eficiência e clareza ao cliente, pois a maioria deles não 
confiam nas atuais operadoras por não entenderem bem o que é consumido e 
o que é pago. 

A grande sacada é o regime de credenciada, pois, caso algo fique em 
desacordo com os padrões ou uma reclamação formal seja feita à Correios 
Celular, quem responde é a EUTV, que é a companhia associada à Anatel. Em 
outras palavras, é quase como um white label. O serviço chega em fevereiro 
em São Paulo e será expandido aos poucos pelo Brasil  
 
https://www.tecmundo.com.br/correios/113489-correios-terao-operadora-
celular-fevereiro-foco-classes-c-d.htm 
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5. Comércio Eletrônico 

Novas soluções digitais aumentarão a concorrência no varejo 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Realidade aumentada, autoatendimento e o fim da espera incômoda nas filas 
de pagamento são algumas das inovações que determinarão quem vai 
sobreviver 
 

Nada escapará do avanço da tecnologia. Nem o varejo. Dos supermercados 
aos shoppings centers, a inovação vai inundar o comércio com o propósito de seduzir 
os consumidores, seja por meio da praticidade de eliminar filas ou, até mesmo, o 
contato com vendedores. Para agilizar a vida dos clientes e tornar a experiência deles 
a melhor possível para que voltem a comprar, o uso das novas soluções provocará 
uma forte concorrência no setor. Poucas lojas vão querer ficar para trás nessa corrida 
digital. 

Algumas tecnologias, inclusive, já começaram a ser utilizadas por varejistas, 
ainda que em ritmo tímido e lento em relação a outros países. Nos supermercados, os 
equipamentos de self-checkout são realidade em municípios de São Paulo, Minas 
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os aparelhos permitem ao consumidor pesar, 
validar e pagar os produtos em máquinas inteligentes. 

Para Sílvio Sousa, diretor comercial da Consinco, empresa desenvolvedora de 
sistemas de gestão para redes de varejo, a implementação é uma exigência dos 
consumidores. “Eles não querem enfrentar filas. Existem pessoas que não querem 
nem ir às lojas”, analisa. Por isso, não são apenas máquinas de self-checkouts que 
estão ganhando espaço nos supermercados. Algumas redes estão investindo em 
aplicativos que permitem que o consumidor faça as compras pelo smartphone. 

Sousa destaca que 4% das vendas no varejo são realizadas por comércio 
eletrônico. No mercado mundial, a fatia é de 9%. “Acreditamos que, em quatro anos, 
essa proporção mais do que dobrará no Brasil”, diz. A tendência é que o e-commerce 
ganhe espaço conjunto com o autoatendimento. Segundo a Microsfot, 98% dos 
brasileiros esperam que empresas e marcas ofereçam tais canais. 

Quem está dando um passo adiante na tecnologia é a gigante do varejo 
Amazon. Este ano, a empresa lançará o Amazon Go, unidades de supermercado em 
que o consumidor fará todas as compras e nem sequer terá de esperar para efetuar o 
pagamento. Todo o consumo é computado por meio de uma avançada tecnologia que 
faz reconhecimento do produto que o consumidor coloca no carrinho de compras. Ao 
sair da loja, a compra será creditada imediatamente. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/01/17/internas
_economia,565681/novas-solucoes-digitais-aumentarao-a-concorrencia-no-
varejo.shtml 
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6. Infraestrutura 

Aeronáutica pretende privatizar gestão de rede de telecomunicações 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: IstoÉ Dinheiro 
  

A gestão da rede de telecomunicações usada pela Aeronáutica para a defesa, 
vigilância e controle do tráfego aéreo pode passar para a iniciativa privada em breve. O 
governo pretende quebrar um paradigma ao repassar a administração do sistema por meio 
de uma Parceria Público-Privada (PPP), a primeira da União. A Aeronáutica reconhece 
que há preocupação com a proteção dos dados e a segurança nacional, mas diz que 
criará mecanismos e contingências para se proteger. 

O tema é polêmico, mas restrições orçamentárias e legais levaram o Comando da 
Aeronáutica a defender o modelo aberto. Dezessete empresas participaram da audiência 
pública, duas com maior interesse: o grupo mexicano Claro/Embratel e a americana Harris. 
As companhias apresentaram uma proposta que pode servir de base para o edital da 
licitação, que será lançado no fim deste semestre. 

O contrato deve envolver R$ 3,4 bilhões em investimentos, operação e 
manutenção do sistema e durar ao menos 25 anos. No período, estão previstos três ciclos 
de atualização tecnológica. A expectativa da Aeronáutica é reduzir os custos com a gestão 
do sistema em 30%. 

"A solução proposta está alinhada à demanda por otimização e racionalização da 
máquina pública", cita o comando aeronáutico na documentação do projeto, que menciona 
também "pouca flexibilidade e agilidade" impostos pela legislação aos gestores públicos. 

O chefe da divisão técnica da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do 
Espaço Aéreo, coronel André Jansen, explicou ao Broadcast, sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado, que a ideia é contratar uma empresa que será integralmente 
responsável pelo projeto, instalação, operação, gestão e manutenção da rede de 
telecomunicações. O projeto deve consumir R$ 1,55 bilhão em investimentos e R$ 1,92 
bilhão em custos operacionais. 

A PPP prevê a criação de uma empresa exclusiva para a gestão da rede da 
Aeronáutica, com 100% de capital privado. O modelo permite participação de companhias 
individualmente ou em consórcio. Nessa empresa, haverá representantes da Aeronáutica 
no comando da gestão da rede e da segurança da informação. 

Ainda que a gestão da rede de comunicações seja repassada a uma empresa 
privada, o controle do tráfego aéreo, que inclui voos comerciais e atividades de defesa, 
continuará nas mãos dos militares. 

"Pretendemos ter um alívio nas contas públicas e previsibilidade dos gastos, sem 
nos preocupar com variações orçamentárias, podendo redirecionar esforços para nossa 
atividade-fim, que é o controle do espaço aéreo", explicou o coronel. 

Ao centralizar toda a rede de comunicações em uma só empresa, a Aeronáutica 
acredita que será possível atender mais facilmente à expansão do tráfego aéreo nacional e 
internacional. No futuro, esses sistemas vão exigir a transmissão de grande quantidade de 
dados em alta velocidade e de forma automática, dispensando contatos de voz entre 
pilotos e controladores de voo. 

As atividades da empresa serão pagas mensalmente pela Aeronáutica. Está em 
estudo a possibilidade de que a companhia possa vender capacidade ociosa das redes 
para companhias aéreas, aeroportos, serviços de meteorologia e à comunidade local. 
Nesse caso, as receitas obtidas serão usadas para abater a contrapartida mensal paga 
pela União. Nos Estados Unidos e na Europa, segundo a Aeronáutica, projetos similares 
proporcionaram um alívio entre 5% e 10% no valor integral das parcelas. 
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Licitação. Atualmente, a Aeronáutica tem 68 diferentes contratos de serviço de 
telecomunicações entre oito órgãos, como o Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(Decea) e os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 
(Cindacta).A rede usa satélites, redes de fibra óptica e micro-ondas, além de instalações 
como estações terrestres. "Isso nos causa desgaste, gastos maiores e dificuldades em 
identificar necessidades e atualizar contratos", diz Jansen. 

A Aeronáutica se prepara para abrir a consulta pública e submetê-la ao aval do 
Tribunal de Contas da União (TCU). A ideia é realizar a licitação ainda até junho e 
contratar a empresa no início do segundo semestre. 

Projeto embute preocupação com segurança – A transferência da gestão dos 
sistemas de comunicação para uma empresa privada traz uma preocupação para a 
Aeronáutica. Segundo o chefe da divisão técnica da Comissão de Implantação do Sistema 
de Controle do Espaço Aéreo, coronel André Jansen, o controle de acesso e o 
estabelecimento de uma forte política de segurança da informação são prioridade para os 
militares. 

Para reforçar a segurança, o governo vai exigir que o parceiro privado crie um 
centro de gerenciamento de redes e um centro específico para o gerenciamento da 
segurança da informação. Nesses locais, haverá uma equipe de profissionais dedicados 
24 horas por dia, sete dias por semana, para monitorar tentativas de invasão, malware, 
vírus e outras ameaças cibernéticas. 

"Esse é um tema que preocupa a todos", reconheceu Jansen. "Vamos migrar para 
um sistema baseado em redes IP, nos quais circulam voz e dados. Temos que aceitar 
essa preocupação, pois é um outro mundo." 

O contrato também vai prever o funcionamento em situações atípicas. Exemplo: se 
o Brasil entrar em guerra com algum outro país, e a empresa responsável pelo sistema 
pertencer a esse país. "É algo que tem de ser pensado e bastante explorado. Seria uma 
contingência em cenário atípico, em um estado de exceção", afirmou. Ele, no entanto, diz 
que não haverá risco, porque a infraestrutura de satélites, que a Aeronáutica já utiliza, não 
será cedida para o parceiro privado. Hoje, ela serve como um seguro, caso as redes 
terrestres deixem de funcionar. 

A presença de empresas privadas nos sistemas de comunicação da Aeronáutica 
pode parecer uma novidade, mas isso já é uma realidade, explica Jansen. "Atualmente, as 
redes que usamos não pertencem à Aeronáutica, mas às próprias empresas prestadoras 
de serviços", disse. Segundo o coronel, isso não significa que os sistemas são vulneráveis. 
"Temos mecanismos para proteger essas informações e usamos criptografia para que 
esses dados não vazem." 

Riscos. O professor de navegação aérea da Universidade de São Paulo (USP), 
Jorge Bidinotto, concorda que a exposição aos riscos não mudará com o novo modelo. 
"Com ou sem PPP, os riscos que já existem e vão continuar existindo." Bidinotto ressalta 
que a transferência da gestão exige minucioso trabalho de amparo legal. "É um acordo 
que precisa ser muito bem amarrado. Se o contrato tiver brechas, seria temerário para a 
segurança da informação", diz. 

O professor cita que outro risco associado ao contrato é a chance de aumento de 
custos, o que poderia chegar até o consumidor. Ele explica que a taxa de embarque 
cobrada dos passageiros em voos comerciais serve para bancar diversos custos, como 
serviços e até o salário dos controladores. "Isso poderia aumentar com o tempo". 

 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20170117/aeronautica-
pretende-privatizar-gestao-rede-telecomunicacoes/450531 
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7. Mercado Imobiliário 

Com inflação, preços do aluguel caem quase 9% em 2016 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
  
Levantamento do índice FipeZap mostra que valor médio da locação teve 
queda nominal de 3,23% no ano passado. 
 

Os preços médios do aluguel residencial no Brasil caíram 8,95% em 
2016, descontada a inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Os dados foram divulgados pelo índice FipeZap 
nesta terça-feira (17). A queda nominal (sem considerar a inflação) foi de 
3,23%. 

Em dezembro, os preços ficaram praticamente estáveis, com variação 
negativa de 0,02%, registrando valor médio de R$ 29,99 por metro quadrado 
nas 11 cidades pesquisadas. Todas as cidades monitoradas pelo índice tiveram 
queda real no preço médio do aluguel em 2016. Apenas em São Bernardo do 
Campo e Santos não houve queda nominal. 

A cidade com o maior valor por metro quadrado para o aluguel, em 
dezembro, era o Rio de Janeiro (R$ 35,21), seguida por São Paulo (R$ 
34,95%). As mais baratas foram São Bernardo do Campo (R$18,83) e Curitiba 
(R$ 16,57). 

O Rio de Janeiro teve a maior queda no preço médio da locação em 
2016, com recuo de 6,21%, seguida de Campinas, com redução de 4,71% no 
ano passado. 

Rentabilidade do aluguel – O retorno dos proprietários com o aluguel foi 
de 4,4% ao ano em dezembro de 2016. A rentabilidade anual considera a 
divisão do valor do metro quadrado para locação pelo de venda do imóvel, 
multiplicado por 12. 

Esse percentual foi mais baixo que a taxa de juros real, que foi de 6,9% 
em 2016. Essa taxa considera a expectativa de inflação para os próximos 12 
meses e é medida pelo Banco Central. Também ficou abaixo da caderneta de 
poupança, que rendeu 8,3% no ano passado e foi maior que a inflação do 
período, de 6,29%. 

A cidade de Santos, no litoral paulista, teve a maior rentabilidade das 11 
pesquisadas pelo índice, com retorno de 6,3% no ano passado. Já a cidade 
menos rentável para o aluguel foi Curitiba (PR), com retorno anualizado de 
3,5%. São Paulo apresentou rentabilidade média de 4,8% no mesmo período, e 
o Rio de Janeiro, 3,8% 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/com-inflacao-precos-do-aluguel-caem-
quase-9-em-2016.ghtml 
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8. Curtas 

Governo e construtoras devem fechar acordo de regras de distratos 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
Proposta mais provável a ser adotada prevê que construtoras poderão manter 
uma média de 9 a 15 por cento do valor das unidades em caso de 
cancelamento 
 

O governo e construtoras devem chegar a um acordo sobre novas 
regras do setor no país nesta terça-feira, dando às empresas o direito de 
manter uma parcela definida do valor do imóvel no caso de compra cancelada, 
segundo uma fonte com conhecimento direto das negociações. 

Sob a proposta mais provável a ser adotada, as construtoras podem ser 
autorizados a manter uma média de 9 a 15 por cento do valor das unidades se 
os compradores cancelarem a compra, disse a fonte sob condição de 
anonimato porque o acordo não foi finalizado. 

O plano é dar “mais transparência” às relações entre consumidores e 
construtoras, afirmou uma fonte do setor na véspera de um encontro em 
Brasília, que envolverá a indústria, grupos de consumidores e representantes 
do governo. 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
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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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