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1. Tributos 

Governo vai simplificar pagamento de impostos ainda em 2017, diz 
Meirelles 

06 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

 
Segundo ministro da Fazenda, sistema, que já está em testes, deve ser 
implementado até o final do ano. Meirelles também informou que governo 
trabalha em proposta de reforma tributária. 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira 
(6) que, até o final de 2017, deve começar a funcionar um sistema que vai 
simplificar o pagamento de tributos por empresas no país. 

De acordo com ele, o sistema, que já está em teste em algumas 
cidades, deve, além e tornar mais rápido o processo de pagamento, 
proporcionar economia às empresas. 

“Hoje as empresas despendem recursos humanos e técnicos 
importantes simplesmente para conseguir pagar os impostos corretamente. 
Estamos fazendo um esforço muito grande de reformulação de normas, de 
regulamentos da Receita Federal, de sistemas eletrônicos, de maneira que o 
pagamento de impostos possa ser feito de maneira simples e rápida”, disse 
Meirelles. 

O ministro deu a informação a jornalistas após cerimônia no Palácio do 
Planalto em que foram anunciadas mudanças no programa Minha Casa, Minha 
Vida. 

Reforma tributária 
Meirelles também disse que o governo trabalha num projeto de reforma 

tributária, mais abrangente. De acordo com ele, porém, ainda não há prazo 
para que a proposta seja enviada ao Congresso. 

“Estamos também trabalhando numa outra coisa da maior importância 
no sentido de racionalizar, de simplificarmos toda a estrutura tributária do país”, 
disse ele. 

O ministro disse acreditar que o momento é propício para o governo 
promover a reforma tributária. Segundo ele, esse sinal vem do fato de projetos 
“julgados como impossíveis” de serem aprovados, como o que fixou um teto 
para gastos públicos, terem sido aprovados pelo Congresso. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-vai-simplificar-pagamento-de-
impostos-ainda-em-2017-diz-meirelles.ghtml 
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2. Comércio 

Atividade do comércio no Brasil retrai 4,2% em janeiro, mostra Serasa 
Experian 

 
06 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Na base mensal, considerando ajustes sazonais, houve recuo de 2,1% 
 

A atividade do comércio no Brasil retraiu 4,2 por cento em janeiro ante o 
mesmo período do ano passado, com o desemprego e a necessidade de 
quitação de dívidas ainda enfraquecendo o consumo no começo de 2017, 
divulgou nesta segunda-feira e empresa de informações de crédito Serasa 
Experian. 

Na base mensal, considerando ajustes sazonais, houve recuo de 2,1 por 
cento. 

O indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio é construído, 
exclusivamente, pelo volume de consultas mensais realizadas por 
estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian 

"Desemprego em alta e a necessidade de quitação de dívidas por parte 
do consumidor, objetivando sair da inadimplência, manteve o consumo 
enfraquecido neste primeiro mês de 2017", afirmaram economistas da Serasa 
Experian em nota à imprensa. 

Entre os segmentos, na comparação anual, a maior queda foi apurada 
no segmento de material de construção, com recuo de 12,1 por cento; seguido 
por móveis, eletroletrônicos e informática, com queda de 11,3 por cento; e 
tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com declínio de 11,2 por cento. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/atividade-do-comercio-no-brasil-retrai-4,2--em-
janeiro,-mostra-serasa-id604525.html 
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3. Serviços - Alimentação 

Indústria espera retomada da alimentação fora do lar no País 

 
07 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Redução do endividamento das famílias e o consequente aumento da renda disponível 
poderão sustentar um crescimento das vendas de alimentos para restaurantes e 
lanchonetes 

 
A indústria brasileira de alimentos está apostando na retomada do crescimento 

das vendas de produtos para alimentação fora do lar na segunda metade do ano. 
Depois da forte expansão, nos últimos anos, o segmento acabou perdendo ritmo junto 
com a queda na renda dos brasileiros. 

"No fim do segundo semestre, as vendas para food service podem ter uma 
recuperação, porque a expectativa é que as pessoas voltem a comer fora de casa", 
comentou ontem o economista da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 
(Abia), Denis Ribeiro. 

As vendas de food service compiladas pela Abia, que consideram apenas 
produtos destinados a estabelecimentos de alimentação, avançaram 7,1% para R$ 
154,2 bilhões em 2016, sem descontar a inflação. O crescimento foi menor do que o 
ano anterior e, descontada a inflação de 6,29% no último ano é quase zero, destaca 
ele. 

Na visão do economista-chefe da Modalmais, Álvaro Bandeira, a perspectiva 
de aumento nos gastos com lazer, incluindo refeições, também melhora conforme a 
renda disponível volta a crescer. "Temos uma expectativa de que a economia vai 
começar a se recuperar, com a população reduzindo o nível de endividamento e com 
isso diminui o comprometimento da renda. Mais renda disponível pode se traduzir na 
compra de mais alimentos", explicou. 

O presidente da Abia, Edmundo Klotz, acrescentou que o setor está 
"moderadamente otimista" com este ano. "Mesmo sabendo que não vamos atingir uma 
maravilha de resultado, mas tivemos um 2016 razoável, com aumento das vendas em 
termos nominais", disse. 

As vendas reais (descontadas a inflação) da indústria caíram 0,63% em 2016. 
Segundo a Abia, o recuo foi menor do que o visto no ano anterior, de 2,73%. Em 2017, 
a estimativa da entidade é de uma alta entre 0,7% e 1,5% nas vendas reais de 
alimentos. 

Já a produção do setor deve ficar entre 0,6% e 1,2%, depois da retração de 
0,96% em 2016. 

Retomada 
"Devemos ter uma recuperação tímida da atividade industrial, com o primeiro 

semestre ainda com sinais de que será ruim", acrescentou Bandeira. 
Com a expansão tímida das vendas e da produção prevista para o ano, os 

investimentos do setor de alimentos continuarão em patamares baixos. De acordo com 
a Abia, os aportes na indústria no ano passado somaram R$ 9,0 bilhões, queda de 
14,3% na comparação com o investido em 2015. 

"Saímos de uma situação de pleno emprego, com grandes investimentos nas 
regiões Norte e Nordeste do País, para uma crise na qual as empresas não vão 
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pensar em investir novamente enquanto a situação não se normalizar minimamente", 
avaliou o dirigente da Abia. 

Para ele, embora o Norte e o Nordeste tenham recebido aportes relevantes nos 
últimos anos, a melhora na atividade da indústria de alimentos deve começar em 
regiões mais ricas do País, como Sudeste e Sul. 

Klotz lembrou também que, apesar do baixo nível de aportes no setor, o preço 
dos ativos tem atraído investidores para aquisições. "Isso mostra a confiança do 
mercado no setor." 

As fusões e aquisições no setor cresceram 26,0% no último ano, totalizando R$ 
11,6 bilhões. Para Klotz, o número crescente de operações é explicado pela busca por 
alternativas à construção de novas fábricas, com investidores adquirindo plantas 
prontas. 

Mas essas unidades não devem se traduzir em entrada de novos produtos no 
mercado ou expansão de linhas de maior valor agregado. "Os alimentos mais baratos 
continuarão apresentando melhor desempenho neste ano, porque o desemprego 
continua alto", afirmou Kotz. 

Já a analista de pesquisa da Euromonitor International, Renata Martins, vê 
espaço para a oferta de alimentos de maior valor agregado pela indústria. 

"Embora um impacto adicional do ambiente econômico negativo seja a 
tendência dos consumidores serem mais conscientes sobre o preço, também é 
verdade que a saúde, a conveniência e a indulgência conduzirão os segmentos de 
valor agregado, atraindo os consumidores", disse a analista. 

A oferta de alimentos com diferenciais pode ter forte peso em um mercado 
cada vez mais competitivo, ponderou ela. "Por esse motivo, as marcas de nicho se 
tornarão mais populares, pois são capazes de desenvolver relações mais estreitas 
com seus públicos-alvo e responder mais rapidamente às necessidades com 
inovação, tornando os consumidores mais leais aos produtos", acredita Renata. 

Segundo ela, os segmentos de refeições prontas (+4,08%), molhos e 
condimentos (+3,34%), cereais (+2,85%) e frutas e vegetais processados (+2,83%) 
terão as maiores altas nas vendas este ano. Já sorvetes e sobremesas congeladas (-
3,05%), confeitaria (-2,78%) e assados (-0,15%) vão recuar. 
 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/industria-espera-retomada-da--alimentacao-fora-
do-lar-no-pais-id604677.html 
 

 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

CNC: turismo no carnaval deve movimentar R$ 5,8 bi, queda de 5,7% ante 
2016 

06 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Descontada a inflação do setor, a perda é de 8,6%, a maior em pelo menos 
cinco anos. 
 

As atividades turísticas ligadas ao carnaval devem movimentar cerca de 
R$ 5,8 bilhões este ano, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

O resultado significa uma queda nominal de 5,7% em relação à receita 
apurada para o mesmo período de 2016, o pior desempenho em três anos. 
Descontada a inflação do setor, a perda é de 8,6%, a maior em pelo menos 
cinco anos. 

"Apesar da tendência recente de uma menor variação dos preços dos 
serviços típicos dessa época do ano, a retração real de renda tem imposto a 
necessidade de ajustes frequentes no orçamento das famílias através da 
postergação dos gastos não essenciais, tais como lazer", justificou o 
economista Fabio Bentes, da Divisão Econômica da CNC, em nota oficial. 

O segmento de alimentação fora do domicílio, que inclui bares e 
restaurantes, terá a maior fatia do montante previsto para 2017, R$ 3,31 
bilhões, seguido pelo transporte rodoviário (R$ 977,9 milhões) e por serviços 
de alojamento em hotéis e pousadas (R$ 652,5 milhões). Juntos, os três 
setores responderão por mais de 85% de toda a receita gerada pelo feriado. 

Os Estados do Rio de Janeiro (R$ 2,4 bilhões) e São Paulo (R$ 1,5 
bilhão) deverão concentrar 68,2% da receita do setor no período. Minas Gerais 
movimentará R$ 332,7 milhões; Bahia, R$ 308,7 milhões; Ceará, R$ 140,3 
milhões; e Pernambuco R$ 131,4 milhões. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/cnc--turismo-no-carnaval-deve-movimentar-r$-
5,8-bi,-queda-de-5,7--ante-2016-id604541.html 
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5. Comércio Eletrônico 

Tentativas de fraudes em compras no e-commerce tiveram queda de 6,5% 
em 2016 

06 de Fevereiro de 2017 
Fonte: e-commerce Brasil 

 
O comércio eletrônico é um dos únicos setores da economia que 

apontou crescimento significativo mesmo diante da crise econômica que o 
Brasil vivenciou no ano passado. Um estudo realizado pela Konduto, empresa 
que oferece uma solução antifraude inovadora para lojas virtuais, aponta que 
em 2016 as tentativas de fraudes em compras no e-commerce apresentaram 
uma queda de 6,5%. O índice, que entre janeiro a junho havia sido de 3,83%, 
passou para 3,58% durante todo o ano passado. 

Segundo a startup, a cada 28 pedidos que chegam nas lojas virtuais, ao 
menos 1 é feito por criminosos utilizando cartões de crédito clonados. O Raio-X 
da Fraude no E-commerce Brasileiro considerou uma amostragem de cerca de 
30 milhões de transações analisadas pela Konduto entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2016. 

“Os números apresentados neste estudo representam as tentativas de 
fraude, e não necessariamente as fraudes em si. A maior parte delas é barrada 
automaticamente pelo sistema, ou então a partir de uma revisão manual das 
equipes de risco dos estabelecimentos”, afirma Tom Canabarro, cofundador da 
Konduto. 

Além desses dados, o estudo aponta que os criminosos costumam agir 
entre 18h e 21h59, horário que representa aproximadamente 30% das 
tentativas de golpes no comércio eletrônico brasileiro. Além disso, foi 
constatado que a maior parte deles possui um desktop com o Windows e 
navegam utilizando o Google Chrome. 

“Essas informações desmentem um estereótipo que se faz do fraudador 
– um hacker que realiza as compras fraudulentas durante a madrugada, 
utilizando supercomputadores e navegando em redes criptografadas. Para se 
ter uma ideia, menos de 7% das tentativas de fraude ocorrem entre 1h e 7h da 
manhã”, acrescenta Canabarro. 

Outro dado interessante do estudo comprova uma tendência: o aumento 
da presença dos dispositivos móveis (smartphones e tablets) no momento da 
compra do consumidor brasileiro. Em comparação com o primeiro semestre, o 
mobile foi ainda mais utilizado, saltando de 31,6% para 38,43%, ou seja, um 
aumento de 21,6%. 

No entanto, os dispositivos móveis também foram mais utilizados para 
as compras ilegais. As tentativas de fraude oriundas do mobile tiveram um 
crescimento de 2,5%, saltando de 19,48% no primeiro semestre de 2016 para 
19,92% no final do ano. 

A redução na tentativa de fraudes não está relacionada à diminuição do 
número de fraudes em si, mas ao aumento de vendas registrado durante o 
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segundo semestre de 2016. O comércio eletrônico brasileiro esteve mais 
aquecido no período, especialmente em decorrência de campanhas de vendas 
como a Black Friday. Ainda assim, o índice de tentativas de fraude é bastante 
alto, pois um e-commerce considerado saudável não deve ter taxa de fraude 
superior a 1% sobre o faturamento. 

O Raio-X da Fraude no E-commerce Brasileiro conta ainda com 
informações como quais os dias da semana com maior incidência de vendas e 
de tentativas de fraude, bem como os principais navegadores de internet e 
sistemas operacionais utilizados tanto para compras legítimas como de origem 
criminosa. O material completo pode ser baixado gratuitamente em 
http://ebooks.konduto.com/raio-x-da-fraude. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/tentativas-fraudes-e-commerce-
2016/ 
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6. Mercado Imobiliário 

Crise aumenta número de permutas no mercado imobiliário 

 
07 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A crise econômico impulsionou uma velha prática de mercado, mas pouco 
usada no setor imobiliário: a permuta. “As pessoas continuam com vontade de mudar 
de imóvel, mas, em tempos difíceis, preferem preservar o dinheiro guardado no banco 
ou simplesmente não tem caixa para investir em uma casa nova”, afirma o diretor 
comercial da imobiliária Coelho da Fonseca, André Souyoltgis. É nesse cenário que 
esse tipo de transação ganha espaço. 

De acordo com ele, de 2015 até agora, o número de permuta de imóveis 
cresceu em razão da crise. “2016 foi o ano com o maior número de trocas em dez 
anos. Fizemos 2,5 vezes mais permutas em 2016 do que em 2015”, diz Souyoltgis, 
sem no entanto revelar os números dessas negociações. 

O negócio ficou tão em alta que a imobiliária Lello precisou criar um campo de 
busca novo em seu site. “Em agosto, com o número crescente de pedidos, decidimos 
inserir a opção ‘permuta’ no portal. Assim, quem procura uma casa nova para comprar 
já consegue saber quais vendedores aceitam outro imóvel em troca”, explica o diretor 
de vendas da Lello, Igor Freire. “Os proprietários estão mais flexíveis, porque sabem 
que se não aceitarem um imóvel menor como parte do pagamento, podem ficar muito 
tempo esperando pelo comprador perfeito”, afirma. 

Fernando Araujo Carneiro, de 33 anos, foi um dos que se beneficiaram com a 
maleabilidade dos vendedores. O eletricista queria sair do apartamento de dois 
quartos, sala e cozinha para morar em uma casa maior. Chegou a colocar seu imóvel 
à venda, mas ninguém queria pagar o valor que ele considerava ideal. 

Junto com a imobiliária, resolveu apostar na permuta. Encontrou um 
proprietário que não estava conseguindo vender a casa de R$ 500 mil. “Ele decidiu 
aceitar meu apartamento e meu carro em troca, porque pelo menos teria uma parte do 
dinheiro em mãos. Era melhor do que esperar mais tempo pela venda tradicional”, diz 
Carneiro. 

O eletricista ainda obteve um financiamento imobiliário de R$ 200 mil para 
pagar o restante do valor. “Para a minha família foi excelente. Queríamos mudar para 
uma casa melhor, com mais quartos e outras facilidades, mas não tínhamos dinheiro 
nem crédito para isso. A permuta possibilitou a realização do sonho”, conta. 

Dificuldades. Nem sempre, porém, é fácil combinar a compra e venda dessa 
forma. Apesar de a crise ter facilitado a permuta, compradores, vendedores e 
corretores podem enfrentar alguns percalços no processo. 

“É difícil encontrar dois clientes que tenham desejos conciliáveis. O proprietário 
do imóvel de valor mais baixo precisa achar um outro dono que aceite aquela casa ou 
apartamento como está”, diz Freire. A dica para a permuta dar certo é aceitar uma 
depreciação do valor de mercado. “Assim, o vendedor sabe que vai conseguir ganhar 
alguma coisa quando vender o apartamento que aceitou como parte de pagamento.” 

Segundo o CEO da Imobiliária Mirantte, Luiz Carlos Kechichian, ele incentiva 
seus funcionários a conhecerem muito bem seus clientes. “Às vezes, um comprador 
precisa ir para uma casa maior, em um bairro mais afastado da cidade, porque a mãe 
ou a sogra vai se mudar para a residência dele. Então, o corretor pode oferecer a 
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permuta para uma família, que ele saiba que deseja migrar para um apartamento 
pequeno porque os filhos saíram de casa, por exemplo.” 

Motivos. Além da crise e de necessidades pessoais específicas, outras razões 
que fazem os clientes aceitarem as permutas são a vontade de se livrar de altas taxas 
condominiais ou IPTU. “Se o vendedor está com dificuldade de achar um comprador 
que pague em dinheiro a quantia total, é melhor aceitar a troca por um apartamento 
menor e gastar menos com condomínio e manutenção”, diz Freire. 

As permutas – que, na verdade, funcionam como uma compra e venda dupla – 
são interessantes para as imobiliárias, porque garantem o pagamento de duas 
comissões, em cima do valor dos dois imóveis. “Por isso, é interessante que corretores 
se empenhem para realizar esse tipo de negócio”, diz Kechichian. 

No entanto, é exatamente a comissão duplicada que pode atrapalhar algumas 
negociações. Como a pessoa que oferece um imóvel de menor valor como pagamento 
é, normalmente, a compradora, ela acredita que só a outra ponta é quem deve pagar 
comissão. “Ela não entende que, na verdade, também está vendendo o imóvel dela, e 
por isso, deve pagar pela intermediação imobiliária”, diz Freire. 

Para convencer os clientes, vale explicar que a permuta também tem 
vantagens tributárias. “Se a troca é feita entre imóveis de valores iguais, não há 
cobrança em cima do ganho de capital no imposto de renda; ou então só serão pagos 
o ganho de capital em cima da diferença entre os dois imóveis”, diz o advogado 
especialista em direito imobiliário, José Guilherme Siqueira Dias. Veja outras 
vantagens no quadro acima. 

Avalie  
 Velocidade para os dois 
Quando um vendedor aceita permuta na negociação, ele pode se livrar mais 

rápido do imóvel. O mesmo vale para o comprador, que não precisa vender o bem 
antes de fazer nova aquisição. 

Dinheiro no banco 
Em vez de esperar muito tempo para vender um apartamento e continuar 

pagando condomínio e IPTU, por exemplo, o proprietário pode aceitar um imóvel de 
menor valor. Dessa forma, garante pelo menos uma parte em dinheiro e diminui os 
gastos com manutenção. 

Imposto de renda 
Com a permuta, o vendedor só tem ganho de capital em cima da diferença 

entre um imóvel e outro. Caso seja uma troca “taco a taco”, não há cobrança de 
imposto de renda em cima da venda. 

Duas desvantagens 
Vendedor e comprador têm de concordar com a troca; e encontrar a 

combinação perfeita pode levar tempo. Além disso, é preciso que as duas pontas 
paguem a comissão da imobiliária. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/crise-aumenta-numero-de-
permutas-no-mercado-imobiliario/ 
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7. Empreendedorismo 

Empresas de hospedagem para pets se consolidam no mercado 

 
05 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Iniciativas atraem aportes, focam segurança do animal e apostam na 
praticidade do serviço para se expandir pelo Brasil 
 

O segmento de hospedagem domiciliar para animais de estimação 
começa a se consolidar no Brasil com a predominância de dois players 
fundados em 2014: as empresas DogHero e Pet Anjo. Com a oferta de serviços 
especializados para pets, elas já receberam R$ 13 milhões em aportes desde 
2015. 

Criado por Fernando Gadotti e Eduardo Baer, o aplicativo DogHero 
recebeu investimentos de R$ 10 milhões dos grupos Monashees Capital e 
Kaszek Ventures no fim de 2016. No ano anterior, já tinha atraído um aporte de 
R$ 2 milhões feito pela Kaszek - investidora do grupo desde então. 

Baer afirma que vai utilizar os recursos arrecadados em mais tecnologia, 
planos de marketing e ampliação da equipe. Hoje, o escritório da DogHero na 
Vila Mariana, em São Paulo, conta com 28 funcionários. 

Expansão 
O plano da DogHero, que já atua em 500 cidades, é expandir sua 

atuação. O sistema tem mais de 100 mil cães registrados e atualmente conta 
com 10 mil anfitriões cadastrados. A previsão é que esse número aumente para 
20 mil até 2018, diz Baer. 

"O DogHero vem para atender uma demanda de mercado que existe por 
falta de oferta especializada. Num prazo de três anos, pretendemos oferecer 
em nossa plataforma cinco anfitriões num raio de 2 km", adianta. De acordo 
com ele, um dos motivos para a expansão recente é a satisfação dos clientes 
em relação a segurança e bem-estar dos pets. 

Ampliar os serviços de hospedagem para outros animais, como gatos, 
também é um dos caminhos para o crescimento. Atualmente, os felinos 
representam apenas 5% do total de registros. 

Para se tornar um anfitrião é preciso fazer uma prova online e um 
cadastro no sistema. Após esta etapa, as respostas e informações preenchidas 
pelo "herói" passarão pela análise de algum membro da DogHero, antes de 
hospedar um animal pela primeira vez. O preço da diária a ser cobrada pela 
estadia é estabelecido por quem acolhe o pet. O aplicativo fica com 25% desse 
valor. 

A veterinária Sandra Moura, de São Paulo, decidiu aderir à ideia como 
anfitriã logo no começo do negócio. Formada em veterinária, ela recebe cães 
em sua casa todos os fins de semana desde então. Cobrando cerca de R$ 65 a 
diária, Sandra hoje se dedica profissionalmente a essa atividade. 
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"Mais de 50 hóspedes já passaram por aqui. Fez uma diferença total na 
minha renda familiar, posso dizer que isso me ajudou a obter uma 
independência econômica", diz. 

 
A avaliação dos donos dos cães é importante para o "herói" se manter 

no sistema DogHero. Além disso, o aplicativo fornece uma garantia no valor de 
R$ 5 mil caso haja alguma emergência veterinária durante a estadia. 

Os serviços da DogHero são semelhantes aos da PetHub, uma das 
pioneiras no Brasil em hospedagem domiciliar para pets. Em setembro de 
2016, a PetHub foi incorporada à Pet Anjo, que oferece outros tipos de serviço 
além da hospedagem, como cursos de especialização. 

Formação 
No primeiro semestre de 2016, a Pet Anjo recebeu um aporte de R$ 1 

milhão de investidores, entre eles a aceleradora de negócios Ace. A empresa, 
com sede na região da Av. Paulista, em São Paulo, conta hoje com 15 
funcionários internos. Atualmente a plataforma conta com mil "anjos" 
cadastrados. 

Entre os conteúdos abordados durante a formação oferecida pela Pet 
Anjo estão fundamentos do comportamento animal e primeiros socorros em 
situações emergenciais.Não existe custo para as pessoas que querem fazer o 
curso de hospedagem. Em cursos como Pet Sitter e Dog Walker, a inscrição 
custa R$ 110,00. 

O candidato a "anjo" tem de assistir 120 horas de aulas para se formar. 
Para completar o processo, o aluno deve obter 75% de acerto em todas as 
avaliações feitas ao final de cada módulo.  

Após a prestação do serviço, o tutor do animal recebe um relatório feito 
pelo "anjo", com vídeos e fotos de seu pet durante a estadia. 

A faixa de preço sugerida para a diária é de R$ 25 a R$ 120. O 
percentual da Pet Anjo é de 30% sobre o valor recebido pelo "anjo". Segundo a 
fundadora da iniciativa, Carol Rocha, para entrar na equipe a pessoa precisa 
ter boas avaliações e aplicar aquilo que aprendeu durante o curso de formação. 
"Somos a única empresa brasileira com certificação internacional (Pet Sitters 
International, dos EUA). Focamos na educação continuada da nossa equipe" 
afirma. 

A psicóloga Ana Elisa Sestini, de São Paulo, começou a se dedicar aos 
pets em setembro de 2016. Prestando serviços de Pet Sitter, Dog Walker e 
hospedagem, ela já recebeu oito cães em sua casa, com diárias de cerca de 
R$ 70 pela estadia. "O retorno que tenho é bom, mas ainda não posso viver só 
disso. No meu caso, não tenho uma rotina estabelecida, é um trabalho 
sazonal", afirma. 
 
 
Linkhttp://www.dci.com.br/servicos/empresas-de-hospedagem-para-pets-se-
consolidam-no-mercado-id604287.html 
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8. Curtas 

FGV: materiais mais caros aceleram inflação na construção no IGP-DI de 
janeiro 

07 de Fevereiro de 2017 
Fonte: R7 

 
Os aumentos nos custos dos materiais e serviços em janeiro aceleraram 

a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, dia 7. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) registrou alta de 
0,41% em janeiro ante uma elevação de 0,35% no mês anterior. O índice 
relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou taxa de 0,57% em 
janeiro ante alta de 0,12% em dezembro, informou a FGV. Já o índice que 
representa o custo da Mão de Obra teve crescimento de 0,28% em janeiro ante 
alta de 0,54% em dezembro. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
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16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque - RS 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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