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1. Comércio - Varejo 

Fluxo de clientes no varejo físico de 2016 teve retração de 12% 

 
14 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

De acordo com o ISV (Índice Seed de Varejo), levantamento realizado 
pela Seed, o fluxo de visitantes no varejo físico em 2016 teve uma retração de -
12% em relação a 2015. 

O estudo identificou que o movimento nas lojas de rua teve uma queda 
de 11,37% em comparação ao ano anterior (2015 X 2016). As lojas de rua 
começaram 2016 com um recuo de 21,79% e finalizaram o ano com a melhor 
performance em dezembro, com alta de 21,10%, impulsionadas pelo 
movimento de compras do Natal. 

Já nos shopping centers, o fluxo caiu 11,92%. O setor começou 2016 
com uma queda muito maior em relação às lojas de rua (32,22%) e também 
teve alta em dezembro, com um aumento de 51,40%. 

“O movimento no varejo físico teve uma queda representativa 
comparado a 2015. Percebemos que a crise que assolou o País em 2016 
também afetou o movimento no varejo”, diz Henrique Brandão, Insights 
Manager da Seed Digital. 

O estudo também identificou o aumento do fluxo no comércio durante a 
semana que antecede o Natal, uma das datas mais esperadas do varejo físico. 
A Seed mediu diversos períodos do mês de dezembro e identificou que os dias 
que apresentaram os maiores picos foram sábado, dia 17 e sexta, dia 23 de 
dezembro. Ainda de acordo com a Seed Digital, a semana que antecedeu o 
Natal (19 a 24 de dezembro) de 2016 correspondeu a 27% do fluxo total de 
clientes do mês de dezembro. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/fluxo-de-clientes-
no-varejo-fisico-de-2016-teve-retracao-de-12 
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2. Serviços 

Setor de Serviços fecha 2016 com queda de 5%, a maior desde 2012 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O setor de serviços fechou 2016 com queda acumulada de 5% em 
relação a 2015 - a maior da série histórica, iniciada em 2012. Esta é a segunda 
queda consecutiva, tendo em vista que em 2015 o setor já havia fechado com 
retração de 3,6%. 

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços e foram 
divulgados hoje (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Eles mostram que, em dezembro do ano passado, no entanto, o setor fechou 
com crescimento de 0,6% em relação a novembro (série livre de influências 
sazonais). 

O crescimento de dezembro de 2016 foi o segundo consecutivo, tendo 
em vista que em novembro, ainda na série dessazonalizada, o setor havia 
registrado pequeno crescimento: 0,2%. 

Em relação a dezembro de 2015, o setor registrou queda de 5,7%, a 
maior para o mês de dezembro nessa comparação desde o início da série em 
2012. 

Os dados do IBGE indicam que a receita nominal registrou variação de 
0,5% em dezembro, frente a novembro, na série com ajuste sazonal. Na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve queda de 1,5%. No 
resultado acumulado de 2016, o setor de serviços fechou negativo em 0,1%. 

Influências 
A queda no setor de serviços em 2016 teve forte influência da área de 

transportes, serviços auxiliares e correio, que chegou a retrair no ano passado 
(-7,6%), com destaque para o transporte terrestre, com -10,4%. 

A retração do transporte está ligada ao comportamento negativo da 
economia brasileira, principalmente no que diz respeito à indústria, que mais 
demanda o serviço, tanto para o consumo de matérias-primas quanto para a 
distribuição da produção, afirmam os economistas do IBGE. 

“Nesse aspecto, é importante ressaltar a forte dependência do transporte 
de cargas (rodoviário, ferroviário e dutoviário) em relação ao setor industrial”. 
Por isso, o IBGE avalia que “a recuperação dessa atividade vai depender da 
recuperação do setor industrial”. 

Regiões 
A queda de 5,7% no setor de serviços em dezembro de 2016, frente a 

dezembro de 2015, reflete resultados negativos em todas as unidades da 
Federação, sendo que as maiores variações foram registradas em Mato 
Grosso (-33,1%), Rondônia (-19,6%) e Tocantins (-18,5%). 

Também fecharam com resultados negativos o Distrito Federal (-13,6%), 
Ceará (-10,9%), Rio de Janeiro (-7,3%), Espírito Santo (-5,8%), Minas Gerais (-
5,2%), a Bahia (-2,4%), o Paraná (-2%) e Santa Catarina (-1,5%). 
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Ainda na comparação com dezembro de 2015, série sem ajuste sazonal, 
fecharam com variações positivas Goiás, onde o crescimento chegou a 13,9%; 
Pernambuco (8,2%); São Paulo (7,3%); e o Rio Grande do Sul (1,4%). 

 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/setor-de-servicos-
fecha-2016-com-queda-de-5-maior-desde-2012 
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

As cinco maiores tendências de pagamentos e o impacto que elas terão em 2017 

 
14 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 
Quando falamos em pagamentos, a melhor experiência oferecida é a invisível. 

A conveniência de deixar a carteira em casa e não se preocupar com o pagamento de 
serviços recorrentes são elementos fundamentais para tornar a experiência de 
compras mais descomplicada. E grandes avanços já estão sendo feitos nessa área. 

Atualmente, empresas como Netflix, Uber, Wine.com.br e Airbnb, estão 
transformando a forma de pagar e impactando as indústrias de serviços e varejo. Há 
uma grande oportunidade para empresas se diferenciarem pela experiência oferecida 
em pagamentos nos próximos anos, e algumas tendências nessa área ganharão mais 
força em 2017. 

Mobilidade 
As vendas por dispositivos móveis somam 37% de todos os pagamentos online 

ao redor do mundo, e essa estatística é ainda mais impressionante em países como 
Austrália e Reino Unido, onde os pagamentos móveis já correspondem a mais da 
metade das operações, segundo pesquisa da Adyen. No Brasil, mercado que deverá 
ter 236 milhões de smartphones nos próximos dois anos, de acordo com dados da 
FGV-SP, a previsão é de que o crescimento de carteiras digitais se intensifique com a 
chegada das tecnologias Apple Pay e Android Pay, que devem abrir de vez as portas 
do uso de carteiras digitais no país em 2017. 

Esse movimento também tem incentivado o surgimento de apps de pagamento 
P2P (pessoa para pessoa) e a evolução desses serviços para carteiras digitais B2C, 
como já é feito pelo app de mensagens WeChat Pay, na China. Com a popularização 
das carteiras digitais no Brasil, serviços como este devem ganhar força nos próximos 
anos. 

E por ser uma tecnologia onipresente, o smartphone se tornou um 
companheiro perfeito para efetuar compras a qualquer hora e em qualquer lugar, 
impulsionando a inovação do cenário de pagamentos e eliminando a barreira entre os 
canais de vendas, permitindo que clientes façam check-outs com um único toque, seja 
em lojas, online ou via apps. 

Fraude 
Inevitavelmente, quanto mais fácil se torna para o consumidor pagar, maior o 

risco de ações de fraudadores. Ao reduzir o número de etapas no processo de 
pagamento, menos dados de verificação de autenticidade da compra são coletados e 
se torna cada vez mais difícil identificar e impedir fraudes. E os fraudadores estão 
ficando mais sofisticados, deixando de gastar tempo com múltiplas tentativas de 
pequena escala e concentrando-se em lançar ataques súbitos de grande escala. 

Por isso, é importante manter em funcionamento sistemas antifraude robustos, 
integrados à plataforma de pagamentos, a fim de utilizar um sistema unificado de 
dados e com inteligência analítica para combater os fraudadores da melhor forma. É 
crucial despender energias e investimentos em sistemas, normas e infraestruturas que 
possam identificar e responder rapidamente às tentativas de fraude, sem a 
necessidade de intervenção manual. Atualmente, ferramentas como o Adyen 
RevenueProtect, com uso de dados e machine learning, já estão no alcance das 
empresas para combater essas ameaças. 

Recorrência 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

Os serviços por assinatura e com pagamentos recorrentes estão cada vez mais 
presentes no nosso dia a dia. Fazemos streaming de músicas e programas pela 
internet, utilizamos serviços de mobilidade e até recebemos entregas mensais dos 
nossos produtos favoritos, com o pagamento ocorrendo de forma praticamente 
imperceptível. 

O resultado é que as vendas dos serviços por assinatura tem apresentado 
crescimento até nove vezes mais rápido do que as companhias listadas no índice S&P 
500. E cada vez mais empresas estão adotando modelos de assinatura, focados na 
conveniência e no relacionamento a longo prazo com clientes. Para facilitar a 
disponibilização desse modelo de negócios, a indústria de pagamentos está evoluindo 
continuamente e lançando ferramentas baseadas em dados de pagamento de clientes 
com o objetivo de evitar o churn involuntário, com a interrupção de serviços por causa 
de cartões expirados ou perdidos. 

Dados 
O Reconhecimento de Consumidores assume um papel importante no estudo 

de comportamentos para entrega de serviços personalizados, como planos e prêmios 
de fidelidade, ofertas especiais e diferenciais de pagamento e entrega. E conforme 
novos canais emergem, desde compras em apps de mensagens até quiosques em 
lojas físicas, o reconhecimento das preferências de cada cliente em diferentes canais 
de interação abre novas oportunidades de negócios. 

E um elemento chave no trabalho com reconhecimento do comportamento do 
consumidor é o pagamento simplificado, e ainda há ganhos significativos para quem 
investir da maneira correta. Para quem já estiver usando tokenização, o caminho está 
80% andado e deve facilitar a ligação entre detalhes tokenizados do cartão e a conta 
do consumidor. O segredo é trabalhar com uma parceria que possa gerenciar toda 
essa carga de trabalho. 

Integração 
Esta continuará sendo uma grande prioridade para negócios em 2017, e a 

razão é muito simples: para reconhecer clientes através de diferentes canais de 
vendas, permitir compras com um único ou nenhum clique de botão e identificar 
tentativas de fraude, as empresas precisam de uma visão unificada dos dados de 
pagamento de cada cliente. E o primeiro passo nessa direção é a consolidação de 
cada etapa desse processo em um sistema unificado, abrangendo todos os canais de 
vendas. 

Uma vez que esse obstáculo é vencido, permitirá que os pagamentos invisíveis 
se tornem mais tangíveis para muitas empresas e, com certeza, uma das maiores 
tendências de investimentos para pagamentos em 2017. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/as-cinco-maiores-
tendencias-de-pagamentos-e-o-impacto-que-elas-terao-em-2017 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Roubo de milhas deve exigir maiores aportes de empresas de fidelidade 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: DCI 
  
Apesar de ser um dos Países com mais avanços em cibersegurança, possível 
aumento no volume de fraudes preocupa. Independente do porte, investimento 
deve ser imprescindível para o setor 
 

O setor aéreo é um dos mais atingidos no turismo com fraude 
cibernética. Depois de bancos e do e-commerce, as empresas de fidelização, 
relacionadas a programas de pontos e milhas, estão entre as empresas que 
mais sofrem ataques de 'phishing' (palavra oriunda de fishing, pescaria em 
inglês, fraude eletrônica que rouba dados pessoais). 

O dado faz parte do levantamento mais recente da Kaspersky Lab que 
mostra a proporção de ataques por segmento em 2016. Segundo a pesquisa, a 
cada 10 ataques de phishing, dois são voltados para programas de fidelidade 
de todos os segmentos (varejo, hotéis ou companhias aéreas). O objetivo, no 
entanto, é quase sempre o roubo de milhas e pontos para compra, e revenda, 
de passagem. "O programa de fidelidade de qualquer área pode ser atacado, 
mas o objetivo é roubar milhas para compra de passagem para revender no 
mercado negro", diz o analista sênior de segurança da empresa, Fabio Assolini. 

Segundo ele, apesar de não ser muito divulgado, o volume de ataques 
no mercado de fidelização - que teve seu boom em 2013 e levou a inúmeras 
brigas judiciais - continua grande no País. Para ele, atualmente, o nível de 
segurança das empresas de fidelização e aéreas é muito grande, mas o 
descuido do cliente é o principal motivo das fraudes. "A pessoa que quer 
realizar um ataque cibernético foca na ponta mais fraca: o cliente", diz. Por 
isso, segundo Assolini, os ataques de phishing (fraude que usa mensagens e 
links falsos para obter dados pessoais) são os mais comuns neste segmento. 

Para contornar a situação, as empresas de fidelização dificultaram o 
resgate de pontos para comprovar a veracidade da ação, contudo, a forma 
como é roubada a informação tem sido aperfeiçoada. Um exemplo são as 
transações mobile, que apesar de serem mais seguras atualmente, já há 
indícios de que isso vai mudar. "A mudança deve ocorrer em pouco tempo, 
porque a versão falsa dos sites de aéreas e empresas de fidelidade no formato 
móvel também estão sendo criadas e aperfeiçoadas", diz. 

A tendência agora, de acordo com o especialista, é o phishing através 
de SMS. "Já está ocorrendo entre bancos e e-commerce e os programas de 
fidelidade são os próximos. É uma questão de tempo." 

Outro tipo ataque phishing que tem desafiado as aéreas é o uso de sites 
promocionais falsos para conseguir informações de cartão de crédito. "Esse 
tipo de ataque usa o nome da empresa e tem sido muito comum no setor de 
fidelização e aéreas", conta. Um exemplo deste tipo de ataque recente é o do 
Uber. No início do mês, a Kaspersky identificou duas campanhas promocionais 
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que pediam o cadastro do cartão de crédito. "O brasileiro ama promoção e eles 
usam isso." 

Ironia 
De acordo com ele, o Brasil em 2015 ficou em segundo lugar no ranking 

de países com maior volume de ataques phishing. "Sempre fica entre os 
primeiros na lista", afirma. Por isso, ele comenta que as empresas brasileiras 
estão avançadas em segurança cibernética. "Comparado ao americano, muitas 
empresas estão muito à frente. No setor bancário, por exemplo, estamos anos 
luz à frente", diz. O problema de acordo com ele, é que assim como as 
empresas têm evoluído, as fraudes também. "As empresas conseguem 
diminuir só por um tempo, porque depois os fraudador dá um jeito." 

De acordo com a pesquisa 'Payment Unsettled' da Phocuswright, as 
fraudes no setor de turismo mundial já chegam a 1% do total de transações 
anuais, chegando a 1,2% entre as agências de turismo on-line (OTAs), 1,1% 
entre aéreas, 1,1% em redes hoteleiras e 0,5% em outros nichos. Segundo a 
sócia-diretora da consultoria Mapie, Carolina Sass de Haro, a perspectiva é 
que o percentual permaneça estável nos próximos anos. Contudo, com um 
volume de transações cada vez maior, o valor absoluto das fraudes deve 
aumentar. 

O setor de turismo, sobretudo no segmento hoteleiro e de agências on-
line, ainda é muito pulverizado e enquanto as maiores estão mais expostas 
pelo volume de transações movimentadas, as menores possuem uma 
capacidade de investimento pequena, o que torna desafiadora a segurança do 
setor. Mesmo assim, independente do porte, Carolina argumenta que o 
investimento em segurança cibernética deve estar embutido no orçamento da 
operação on-line da empresa. "Mesmo o investimento sendo menor que o 
custo da fraude, muitos ainda não passaram por isso e acabam considerando 
supérfluo", diz. 

O consultor da BDO para a área de Cyber Security, Toni Hebert, 
acrescenta que o investimento é proporcional ao porte da empresa. "Para cada 
tipo e tamanho de negócio você busca uma solução, não é impossível. O que 
falta é conscientização quanto à necessidade de se ter essas práticas de 
segurança (de controles internos e cibersegurança.") 

Segundo ele, muitas empresas têm tratado a segurança da informação 
como um arquivo. "Existe uma sensação de que prevenção é um documento 
de política de segurança ou um seguro. As empresas devem entender que é 
importante implementar rotinas que evitem a fraude", diz. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/roubo-de-milhas--deve-exigir-maiores-aportes-
de-empresas-de-fidelidade-id606422.html 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Mobile será principal canal para vendas online em 2017, diz pesquisa 

 
14 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce 
  

Até o final deste ano, a maior parte dos varejistas online deve priorizar o 
ambiente mobile em vez do desktop. Ao mesmo tempo, consumidores 
passarão a ter mais confiança em realizar compras de maior valor agregado 
por meio dos smartphones. 

Além disso, a modalidade de Paid Search deve despontar como canal-
chave para conquistar clientes e a publicidade em vídeo deve elevar o 
potencial da mídia programática para um patamar mais elevado. 

Isso é o que revela o relatório Digital Commerce & Marketing Outlook 
2017 da Criteo (NASDAQ: CRTO), líder global de tecnologia especializada em 
publicidade digital e marketing de performance. O estudo analisou as 
propensões do mercado e da própria base da Criteo, que conta com mais de 
13 mil empresas e 17 mil publishers pelo mundo, para apontar as principais 
tendências para os setores de e-commerce e de marketing digital em 2017. 

“No ano passado, acertamos em cheio algumas previsões como, por 
exemplo, o aumento das jornadas de compra multi-device, a maior influência 
da web nas aquisições off-line, entre outras. Nosso objetivo é fomentar o 
mercado com informações relevantes e estratégicas, além de aprimorar os 
nossos próprios produtos para atender às novas realidades”, explica Fernando 
Tassinari, diretor da Criteo no Brasil. 

O que vai mudar em 2017  
Consumidores farão compras de alto valor agregado por dispositivos 

móveis. No ano passado, o desktop liderou essas vendas, mas em 2017, os 
consumidores se sentirão igualmente confortáveis para realizar esse tipo de 
compra por smartphone. Já no segundo semestre de 2016, o tíquete médio de 
pedidos feitos via aplicativos móveis foi 27% maior em relação aos feitos em 
computadores. No mesmo período, as vendas realizadas com o uso de 
browsers em celulares foi apenas 9% menor se comparadas às feitas via 
desktop. 

Em 2017, os varejistas devem investir mais em anúncios no formato do 
Google Shopping, também conhecidos como Product Listing Ads (ou PLAs, na 
sigla em inglês), e expandir os mecanismos de pesquisa para melhorar a 
descoberta e a conversão de clientes. À medida que o formato Paid Search se 
torna mais competitivo e os anunciantes ficam mais sofisticados com recursos 
de segmentação e atribuição, os canais de alto investimento trarão os melhores 
resultados. 

Este ano, a mídia programática será usada não apenas para comprar 
anúncios em vídeo, mas também para automatizar a criação e otimização das 
peças. Milhares de variações de anúncios em vídeo geradas dinamicamente 
permitirão que os profissionais de marketing executem campanhas altamente 
segmentadas, personalizadas para cada indivíduo. 
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Cada vez mais, as marcas vão exigir medidas precisas e imparciais de 
ROI para mensurar os grandes montantes de dinheiro que direcionam aos 
varejistas. Os orçamentos de venda e marketing dos fabricantes devem 
convergir à medida que os consumidores se tornem mais identificáveis em 
plataformas e mídias. A competição pelas verbas aumentará conforme as 
estimativas se aproximem dos objetivos de branding e desempenho. 

O mercado ocidental vai priorizar o mobile no lugar do desktop. 
Varejistas que são líderes e possuem maturidade na web móvel já percebem 
39% a mais de conversões se comparados aos que ainda não estão nesse 
ambiente. Atualmente, a Ásia (especialmente a China) é líder mundial em 
participação de vendas móveis, além de guiar em inovação no segmento, 
fornecendo uma experiência muito superior aos usuários. 

 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mobile-sera-principal-canal-para-
vendas-online-em-2017-diz-pesquisa/ 
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6. Franquias 

Setor de franquias cresce 8,3% em 2016 

 
14 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Novarejo 
 
Apesar da queda histórica do varejo nacional, o segmento de franquias 
conseguiu crescer acima da inflação e manteve resultados positivos 
 

O setor de franquias conseguiu registrar crescimento de 8,3% no ano 
passado. O resultado que ficou acima da inflação oficial de 6,3% no mesmo 
período e um desempenho expressivo diante da queda histórica de 6,2% 
verificada pelo varejo nacional em 2016. O resultado também ficou acima da 
projeção, que era de 6% a 8% de crescimento. 

Ao todo, o setor faturou R$ 151 bilhões, segundo divulgou a ABF 
(Associação Brasileira de Franchising). Contribuiu para o resultado a retomada 
da confiança dos consumidores e dos empresários, bem como a abertura de 20 
shopping centers – canal buscado pelo segmento de franquias para crescer. 

 “O franchising brasileiro enfrentou com muito profissionalismo e 
dedicação o desafiador cenário econômico brasileiro e, com isso, preservou 
suas operações. Atribuímos este desempenho à preparação que o setor vem 
adotando desde 2012, à busca incessante por eficiência e novos mercados e 
às ações para atrair um consumidor ainda retraído. Além disso, a operação em 
rede foi mais importante do que nunca, favorecendo a renegociação de custos, 
a troca de experiências e o desenvolvimento conjunto de novas estratégias”, 
disse, em nota, Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF. 

“Alguns segmentos se destacaram pela inovação, seja desenvolvendo 
novos canais de venda, estratégias no mercado digital, seja explorando novos 
nichos. É o caso, por exemplo, das clínicas de saúde popular e serviços de 
marketing digital”, completa. 

Unidades e marcas 
No ano passado, o setor contabilizou 142.593 unidades de franquias em 

operação – um aumento de 3,1% em relação a 2015. A taxa de mortalidade no 
ano foi de 5,1%. Já o número de redes de franquia caiu 1,1% em relação ao 
ano anterior, passando de 3.073 marcas para 3.039 – este é o primeiro recuo 
desse indicador, desde quando a Associação começou a mensurar o setor. 

Para Cristofoletti, esse dado mostra maturidade do setor de franquias no 
Brasil, uma vez que, em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, a 
tendência é que existam marcas com alta concentração de unidades. 

Interiorização contínua 
O levantamento da Associação mostrou que o processo de interiorização 

das franquias segue em alta. No ano passado, as franquias ocuparam 42% das 
cidades brasileiras. 

“Esse é um movimento crescente do franchising, que acompanha o 
próprio varejo de uma forma geral. A maior capilaridade das redes para cidades 
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menores, fora dos grandes centros urbanos, deverá se manter nos próximos 
anos”, disse Claudio Tieghi, diretor de Inteligência de mercado da ABF. 

“A busca das redes por novos mercados, os custos mais baixos e o 
desejo dos consumidores em ter acesso a marcas conhecidas e a seus 
produtos e serviços são fatores que contribuem para esse movimento”, avaliou. 

 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/02/14/setor-de-franquias-cresce-83-em-
2016/ 
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7. Mercado Imobiliário 

Preços de novos aluguéis residenciais têm a 1ª alta em 20 meses 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
  
Elevação, no entanto, ficou abaixo da inflação. Rentabilidade do aluguel seguiu 
em queda em janeiro, segundo a pesquisa FipeZap. 
 

Os preços de novos contratos de aluguel residencial subiram em janeiro, 
na primeira alta em 20 meses seguidos, segundo pesquisa FipeZap divulgada 
nesta quarta-feira (14). O aumento, no entanto, foi menor do que a inflação 
registrada no mês. 

Entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, os preços tiveram alta de 
0,17%. Enquanto isso, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
- Amplo (IPCA) foi de 0,38%. 

Já na comparação entre janeiro de 2017 e o mesmo mês do ano 
anterior, os preços dos alugueis apresentaram recuo de 2,9%. Considerando a 
inflação do período, os valores registraram queda de 7,84%. 

De todos os 15 locais pesquisados, as cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro empatam com o preço médio mais alto por metro quadrado, de R$ 35. 
Enquanto isso, Goiânia tem o valor mais baixo, de R$ 15. O preço médio de 
aluguel dos 15 locais é de R$ 29 por metro quadrado. 

Rentabilidade em queda 
A pesquisa também mostra que, em janeiro, a rentabilidade do aluguel 

seguiu em queda, atingindo 4,3% na taxa anualizada. No entanto, o retorno 
segue maior que o da poupança, que registrou rendimento real de 3% em 
janeiro, também na taxa anualizada. 

A rentabilidade do aluguel é o retorno médio que um proprietário de 
imóvel teria nos próximos 12 meses com os aluguéis que receber, sem contar 
nenhum aumento no preço da casa ou apartamento. É calculada por meio da 
divisão do valor mensal de locação por metro quadrado pelo valor de venda, 
multiplicando-se o resultado por 12. 

Contratos já vigentes 
A pesquisa considera os preços de imóveis anunciados para alugueis – 

ou seja, não inclui os preços de contratos já vigentes. Os contratos já 
existentes são reajustados por outros índices, sendo um dos mais comuns o 
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), medido pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 

Na última divulgação, o IGP-M registrou forte desaceleração, ao passar 
de 0,86% na primeira prévia de janeiro para 0,1% na mesma semana de 
fevereiro. No ano, o indicador acumula alta de 0,74% e, em 12 meses, de 
5,40%. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/precos-de-novos-alugueis-
residenciais-tem-a-1-alta-em-20-meses.ghtml 
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Saques na poupança limitam a retomada do setor imobiliário 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: O Estado de São Paulo - SP 
 

Embora já se saiba que o primeiro trimestre é um período ruim para as 
cadernetas de poupança, os saques de R$ 10,7 bilhões no mês passado - dos 
quais R$ 8,7 bilhões na Caixa Econômica Federal e nos bancos que financiam 
a compra da moradia - representam um fator de preocupação para o setor de 
imóveis, que começa a se aprumar para a retomada da atividade. 

É muito importante que haja recursos suficientes para atender à 
demanda de mutuários finais e produtores de habitação, tão logo a procura 
volte a crescer. 

Em janeiro, as famílias recorreram às reservas depositadas nas 
cadernetas para quitar contas do começo do ano sem ter de se endividar. 

Entre os dias 9 e 20 de janeiro, quando venceram a cota única ou a 
primeira parcela do IPVA, as retiradas superaram R$ 11 bilhões - e não é mera 
coincidência. Houve saques expressivos também na semana de 23/1 a 27/1, às 
vésperas do início do novo ano letivo e da compra das extensas listas de 
material escolar. 

No período recente, só em janeiro de 2016 houve mais saques (R$ 12 
bilhões) do que em janeiro de 2017. 

Os fundos de investimento já rendem menos em razão da queda do juro 
básico e diminuiu a distância entre a rentabilidade do CDI e da caderneta, mas 
esta ainda rende menos. 

Em 2015, quase 44% dos saques líquidos nas cadernetas ocorreram no 
primeiro trimestre. Em 2016, no auge da recessão, o porcentual de retiradas 
em igual período foi de 59%. A intensidade dos saques diminuiu ao longo do 
ano passado, mas é incerto o que ocorrerá neste início de ano. É possível que 
a queda da inflação tenha um efeito benéfico sobre o orçamento das famílias, 
mas estas estão cortando o endividamento - e não se sabe que tendência vai 
prevalecer. 

Na medida de cortes mais intensos da Selic, como se prevê para este 
ano, a captação de recursos para imóveis poderá ser fortalecida por novos 
instrumentos, como as Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), criadas em 2015 
e cuja regulamentação está em fase de consulta. 

Mas as LIGs terão de passar pelo teste de mercado antes de conquistar 
papel relevante como fonte de recursos para o crédito imobiliário. 

Até lá, a oferta de financiamento continuará dependendo muito da 
captação das cadernetas. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35606356 
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8. Curtas 

Gastos com educação e moradia pressionam inflação no IGP-10 de fevereiro, diz 
FGV 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: R7 
 

As famílias brasileiras gastaram mais com educação e moradia em fevereiro, 
segundo os dados do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10), divulgado na manhã desta 
quarta-feira, 15, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) subiu 0,54%, mesma taxa 
registrada em janeiro. A principal contribuição no sentido de pressionar a taxa partiu 
do grupo Habitação, que saiu de queda de 0,20% em janeiro para alta de 0,35% em 
fevereiro, devido ao alívio menor proporcionado pelas contas de luz. O item tarifa de 
eletricidade residencial passou de queda de 3,53% para recuo de 0,26% no período. 

Os demais grupos com taxas de variação maiores em fevereiro foram 
Educação, Leitura e Recreação (de 1,65% para 2,99%) e Comunicação (de 0,34% 
para 0,37%), sob influência de itens como cursos formais (de 3,03% para 5,98%) e 
tarifa de telefone móvel (de 0,39% para 0,93%), respectivamente. 

Na direção oposta, o grupo Alimentação impediu uma alta maior no IPC-10, ao 
sair de uma elevação de 0,66% em janeiro para uma leve queda de 0,01% em 
fevereiro. A maior contribuição para o movimento foi do item carnes bovinas, que 
passou de 1,04% para -1,09%. 

Também apresentaram taxas menores em fevereiro os grupos Saúde e 
Cuidados Pessoais (de 0,63% para 0,42%), Despesas Diversas (de 1,10% para 
0,30%), Vestuário (de 0,14% para -0,12%) e Transportes (de 0,90% para 0,85%), 
puxados por itens como artigos de higiene e cuidado pessoal (de 0,53% para 0,07%), 
cigarros (de 2,16% para 0,00%), roupas (de -0,03% para -0,45%) e gasolina (de 2,65% 
para -0,55%). 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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07/03/2017 até 12/03/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
09/03/2017 até 19/03/2017 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DARIO PIMENTA NOBREGA 
Cidade: UMUARAMA – PR 
 
10/03/2017 até 19/03/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções. 
Local: Beira Rio 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
13/03/2017 até 16/03/2017 – MOVELPAR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas 
Cidade: Arapongas – PR 
 
15/03/2017 até 19/03/2017 – RIO ARTES MANUAIS 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Sulamerica 
Cidade: Rio de janeiro - RJ 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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