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1. Crédito e Financiamento 

Caixa vai destinar R$ 5 bilhões para financiar a casa própria com juros 
mais baixos em 2017 

16 de Fevereiro de 2017 
Fonte: R7 

  
Maioria dos recursos da linha pro-cotista será usada para bancar imóveis de 
até R$ 500 mil 
 

A Caixa Econômica Federal vai destinar R$ 5 bilhões para a linha Pro-
Cotista neste ano, de acordo com circular do Ministério da Fazenda publicada 
no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16). 

A taxa de juros efetiva nominal dessa linha de crédito, destinada à 
compra da casa própria, é de até 8,66% ao ano, muito mais baixa que aquelas 
praticadas pelos bancos privados. 

Do total destinado ao Pro-Cotista, "no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
devem ser destinados ao financiamento de imóveis novos", o que corresponde 
a R$ 3 bilhões. 

A redação também manda usar, ao menos, R$ 3,5 bilhões para a 
compra de imóveis de até R$ 500 mil. 

Os outros R$ 1,5 bilhão serão usados para a compra de residências de 
até R$ 800 mil, com exceção dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo e no Distrito Federal, onde o limite é fixado em R$ 950 mil. 

Caixa abre mais cedo para explicar regras de saques do FGTS 
Em 2016, havia R$ 7 bilhões para toda a linha pro-cotista. Em abril, 

acabou o volume de recursos destinado para a faixa dois do programa, que 
engloba imóveis de R$ 225 mil a R$ 500 mil. Por isso, em julho daquele ano, o 
Conselho Curador do FGTS autorizou o remanejamento de R$ 1,7 bilhão para 
esses imóveis. 

O dinheiro vem do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e 
só pode ser usado por quem ao menos três anos de trabalho sob esse regime. 
O interessado também não pode ter imóvel no município (ou região 
metropolitana) onde mora ou onde trabalha nem financiamento no SFH 
(Sistema Financeiro de Habitação), em qualquer parte do País. 

Para completar, é necessário ter, ao menos, 10% do valor do 
financiamento do imóvel que deseja para se enquadrar nessa linha de crédito.  

Imóveis mais caros 
Se você quer financiar um imóvel mais caro, desde julho do ano 

passado, os mutuários da Caixa podem financiar imóveis de até R$ 3 milhões, 
o dobro do limite de financiamento em vigor até então, de R$ 1,5 milhão. A 
mudança afeta somente operações de crédito do SFI (Sistema Financeiro 
Imobiliário), que usa dinheiro da poupança e não mexe com o FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 
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Os juros dessa linha de crédito, porém, são mais caros. Para clientes 
sem relacionamento com o banco, os juros são de 12,25% ao ano. Quem tem 
conta-salário na Caixa pode conseguir 10,75% ao ano. 

Além de aumentar o limite de crédito, a Caixa anunciou que passará a 
financiar uma parcela maior do valor dos imóveis por meio do SFI. A cota de 
financiamento para imóveis usados subiu de 60% para 70% do valor total. Para 
a compra de imóvel novo, construção em terreno próprio, aquisição de terrenos 
e reforma ou ampliação, a cota passou de 70% para 80%. 

 
 
http://noticias.r7.com/economia/caixa-vai-destinar-r-5-bilhoes-para-financiar-a-
casa-propria-com-juros-mais-baixos-em-2017-16022017 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços - Bancos 

Transferência de contas inativas do FGTS para outros bancos será feita 
sem taxas 

 

15 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A transferência de recursos de contas inativas do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) da Caixa Econômica Federal para outros bancos 
poderá ser feita sem cobrança de taxas, a pedido do trabalhador. Respeitado o 
calendário de saque das contas inativas, o beneficiário deve ir a uma agência 
da Caixa para realizar a operação de transferência – DOC ou TED – para conta 
de outros bancos. 

Caso o trabalhador tenha uma conta poupança na Caixa, o dinheiro da 
conta inativa do FGTS será transferido automaticamente para essa aplicação. 
Apenas nesses casos, o beneficiário terá até 31 de agosto para transferir o 
dinheiro dessa conta para conta de outro banco, também sem taxas. A 
operação pode ser feita pelo site criado pela Caixa para o saque do FGTS das 
contas inativas, no endereço www.caixa.gov.br/contasinativas. Para ter acesso 
às opções da página, o trabalhador deve informar o número de inscrição do 
PIS e o CPF. 

Saques 
Trabalhadores que têm até R$ 1,5 mil em contas inativas do fundo 

poderão resgatar o dinheiro em caixas eletrônicos usando apenas a senha do 
Cartão Cidadão, mesmo que tenha perdido o documento. Para valores até R$ 
3 mil, o saque só será feito com o cartão e a respectiva senha. Também será 
possível retirar o dinheiro diretamente em lotéricas – para saques até R$ 3 mil 
– e nas agências bancárias. 

Para reforçar os atendimentos, a Caixa vai abrir as agências em um 
sábado por mês até julho, com exceção de abril (18 de fevereiro, 11 de março, 
13 de maio, 17 de junho e 15 de julho). 

A retirada do dinheiro das contas de FGTS inativas só poderá ser feita 
até o dia 31 de julho. Depois desse prazo, valerão as regras normais para 
saque, em casos como demissão sem justa causa, aposentadoria e aquisição 
de moradia própria. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/transferencia-de-
contas-inativas-do-fgts-para-outros-bancos-sera-feita-sem 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Cartão de Crédito 

Banco do Brasil divulga regras para parcelar o rotativo do cartão 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Valor do pagamento mínimo da fatura será composto pelo saldo não pago no 
mês anterior, mais taxas, mais 15% das compras do período, além das 
parcelas de faturas anteriores, se houver. 
 

O Banco do Brasil divulgou nesta quarta-feira (15) as novas regras para 
o uso do rotativo do cartão de crédito, que passará a valer a partir do dia 3 de 
abril. A medida atende à norma que estabelece o parcelamento da dívida não 
paga após 30 dias do vencimento da fatura. 

Segundo o banco, o valor do pagamento mínimo da fatura passará a ser 
composto pelo saldo não pago da fatura anterior, se houver, mais os juros do 
rotativo, mais 15% sobre os gastos que entrarem naquele mês, além do valor 
das parcelas de financiamentos de faturas anteriores, caso existam. 

As taxas atuais da linha de parcelamento do Banco do Brasil estão entre 
3,13% e 9,38% ao mês. 

Por exemplo, uma pessoa que tenha uma fatura de cartão no valor de 
R$ 200 no início de abril e só faça o pagamento mínimo de 15% desse valor 
(R$ 30), deixará um saldo a ser pago de R$ 170. Se no decorrer de abril ela 
gastar mais R$ 50 e tiver uma parcela de financiamento de fatura anterior de 
R$ 20, a fatura a vencer no início de maio será de R$ 240, mais os encargos 
do rotativo do mês anterior. 

O total obrigatoriamente pago no valor mínimo, no início maio, será de 
R$ 170 (saldo em aberto do período anterior) mais R$ 7,50 (considerando os 
15% de pagamento mínimo dos gastos do mês) e do montante de encargos, 
mais a parcela do financiamento de fatura já contratado, de R$ 20. 

Segundo o banco, o cliente poderá escolher fazer o parcelamento da 
fatura que preferir, caso contrário, o parcelamento será feito automaticamente 
em 24 meses, desde que haja ao menos o pagamento de valor igual ou maior 
que o valor exigido como entrada. 

Juros altos 
Os juros do rotativo são os maiores praticados no mercado de crédito. A 

modalidade fechou o mês de dezembro em 484,6% ao ano. Essa taxa alta está 
ligada, principalmente, ao grande risco de inadimplência do cartão de crédito. 

Atualmente o montante do crédito rotativo é de R$ 37 bilhões. Ele 
representa uma parcela pequena dos R$ 700 bilhões do montante ligado a 
cartões de crédito. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/banco-do-brasil-divulga-regras-para-
parcelar-o-rotativo-do-cartao.ghtml 
 

Voltar ao índice 



 

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.” 

 

4. Serviços - Telecomunicações 

Operadoras sobem preços e disputa entre ´planos baratos´ perde força 

 
16 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
Mais interessadas em proteger sua rentabilidade, e menos em ganhar 

mercado, as operadoras de telefonia começaram 2017 praticando preços mais altos. A 
concorrência, que se mostrava acirrada nos planos mais baratos, perde força. 

Os preços no setor estão em movimento de alta gradual, mas constante, nos 
últimos 12 meses, segundo estudo do banco BTG Pactual. O movimento foi detectado 
pelo Instituto Brasileito de Geografia e Estatística (IBGE), que mede o IPCA, a inflação 
oficial do país. Embora a variação dos preços de serviços para telefone celular 
continue correndo abaixo do IPCA, mostra trajetória oposta nos últimos meses - 
enquanto a inflação desacelera, os preços atrelados à telefonia móvel sobem (ver 
gráfico abaixo). 

Eles começaram a subir em abril de 2016, com ajustes nos planos pós-pagos. 
E voltaram a avançar em outubro, dessa vez no pré-pago, usado por cerca de 70% 
dos donos de celulares no país. Uma das estratégias foi eliminar os pacotes de 
entrada, mais baratos. Em seu lugar, surgiram novas opções mais caras, com maior 
oferta para dados (acessar e enviar imagens, por exemplo) e minutos. 

Um caso emblemático da decisão de proteger as margens foi a decisão da 
Claro de encerrar a promoção que não descontava da franquia de dados o acesso às 
redes sociais Facebook e Twitter, diz o analista Carlos Sequeira, do BTG. O 
WhatsApp ainda pode ser acessado sem desconto dos dados, mas sem direito a 
chamadas de voz. 

Os planos mais baratos das categorias pós-pago e controle (funciona como 
uma conta com um limite para gastar todo mês) ficaram mais caros, com o repasse da 
alta de impostos e da inflação. "No passado, era comum ver as operadoras adiando os 
reajustes, para ganhar participação de mercado. Curiosamente, quase todas as 
operadoras (exceto a Oi) já repassaram a inflação para os preços pós-pagos (em 
média em 9,8%), algo que não víamos há muitos anos", disse Sequeira. 

Na Vivo, que reformulou os planos em novembro, a tarifa mais barata para o 
"controle" subiu 25% e o pós-pago teve alta de 11%. Na Claro, desde janeiro o plano 
"controle" mais em conta está 9% mais caro, e o pós-pago, 10%. A TIM revisou os 
preços em fevereiro e o "controle" de entrada subiu 14%, enquanto o valor da oferta 
pós-paga aumentou 11%. 

Eduardo Levy, presidente do SinditeleBrasil, sindicato que reúne as 
operadoras, diz que os resultados das empresas e a situação da economia não 
permitiram segurar os preços dessa vez. Segundo ele, a baixa rentabilidade e o 
aumento de impostos, em especial do ICMS, impediu a absorção de custos. "O 
resultado prático [dos aumentos] é a redução da base nos últimos meses." 

No ano passado, a base de celulares no Brasil encolheu 5,33%, para 244 
milhões de linhas. No pré-pago, a queda foi de 10,75%. Segundo a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), a base diminuiu porque a tarifa de interconexão - valor 
pago por uma operadora à outra para completar ligações feitas entre elas - ficou mais 
barata. Com isso, o custo das ligações caiu, o que fez diminuir a prática de usar chips 
de várias operadoras ao mesmo tempo para gastar menos. Muitos consumidores 
migraram para o pós-pago, que cresceu 8,35%, para 79,4 milhões de linhas. Nesse 
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movimento, Oi, Claro e TIM perderam clientes. A Vivo, da Telefônica, teve um 
pequeno ganho. 

"Apesar dos reajustes, não dá para dizer que a competição diminuiu", diz 
Marcio Fabbris, vice-presidente de marketing da Telefônica. "A competição é dura no 
dia a dia e não está menor do que foi antes. A gente vê vendedor buscando cliente na 
loja do outro", afirma. 

Fabbris observa que, apesar do aumento do preço da oferta, cada gigabyte 
(GB) está custando menos. No pré-pago, reduto do consumidor mais sensível a preço, 
em 2015 a operadora vendia 400 MB por semana a R$ 9,99. Hoje, 1 GB (ou 1.024 
MB) custa R$ 14,99. "A estratégia é adicionar internet por um pouco mais de dinheiro 
no plano." 

Apesar dos preços de entrada do "controle" terem aumentado, nas faixas de 
preço mais altas há muita disputa, avalia o Credit Suisse. A Vivo deixou de vender a 
oferta mais barata, porém reduziu os preços de todas as outras faixas. A TIM criou 
opções mais baratas com franquias de dados entre 2 GB e 4 GB. "Vemos o aumento 
dos preços de entrada como evidência de um mercado mais racional e como indicação 
do crescimento da receita média por usuário (Arpu) nos próximos trimestres", diz o 
analista Daniel Federle, do Credit. 

O Arpu na Vivo somou R$ 27,8 no terceiro trimestre de 2016, alta de 14,9% em 
relação a R$ 24,2 em igual período de 2015. Na mesma base de comparação, o Arpu 
da TIM subiu 12,3%, para R$ 18,4, e o da Oi recuou 4,3%, para R$ 16. 

"Não ficaríamos surpresos de ver níveis maiores de cancelamentos e trocas 
para planos mais baratos. Ainda assim, se as operadoras assumissem o impacto total 
do aumento de imposto, sua rentabilidade seria muito menor", diz o analista do BTG. 

"A base móvel ainda deve diminuir um pouco mais, mas esperamos que a 
melhoria econômica e a reforma tributária melhorem a competitividade", diz Levy. 

No pré-pago, a estratégia foi combinar serviços e aumentar o período da oferta, 
para empurrar os clientes para o modelo de controle. A TIM uniu as duas ofertas de 
voz e dados, que antes eram vendidas separadamente, igualando sua cobrança às de 
Vivo e Claro. A Oi, que cobrava R$ 1,74 por dia por 300 minutos e 60 MB de internet, 
atualmente vende essa oferta por R$ 2,28. 

Nenhuma operadora tem forte motivos para ser muito agressiva, ao contrário. A 
América Móvil, dona da Claro, precisa gerar caixa em mercados fora do México. A 
estratégia da TIM é gerar fluxo de caixa livre. A Oi, em recuperação judicial, tem uma 
dívida de R$ 65 bilhões. E a líder Vivo não tem razão para baixar preços se os 
concorrentes não o fazem, diz o BTG Pactual. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35646400 
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5. Serviços – Turismo 

Brasil é o sétimo maior emissor de turistas para Puerto Vallarta e Riviera 
Nayarit  

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Brasilturis 
 

Os brasileiros descobrem cada vez mais os encantos do México e já 
fazem do País o sétimo maior emissor de turistas para Puerto Vallarta e Riviera 
Nayarit. Essa região registrou um aumento de 15% no fluxo de viajantes do 
Brasil nos últimos dois anos. 

Os resultados de ocupação também são notáveis, com índices médios 
superiores a 70% e picos de 90% durante o fim de ano. “São os frutos que 
estamos colhendo depois de quatro anos de um trabalho constante e 
consistente de divulgação do destino. Nosso time de operadoras parceiras 
também tem sido determinante para reforçar a visibilidade do destino”, avaliou 
Enzo Avezum, da agência I-Tour, responsável pela promoção dos destinos no 
mercado brasileiro. 

Desde o início de 2016, CVC, FRT Operadora, MMT Gapnet e New Age 
já compunham o pool de operadoras que comercializam roteiros para o 
Pacífico Mexicano. No fim do ano, elas ganharam a companhia da Viagens 
Master e da 55 Destinos. 

“A CVC nota que os destinos têm um enorme potencial turístico e 
possuem as características que os brasileiros buscam, com resorts all inclusive 
de redes conhecidas, praias e natureza. Mesmo que ainda de maneira tímida, 
Puerto Vallarta e Riviera Nayarit vêm ganhando espaço, principalmente, entre 
os brasileiros que procuram o segmento de luxo no México”, ressaltou a 
gerente de produtos Caribe da CVC, Paula Rorato. 

No ano passado, 307 mil brasileiros visitaram o México. Em especial no 
fim do ano, entre novembro e dezembro, houve um aumento de 30% na 
entrada de brasileiros no país. O Conselho de Promoção Turística do México 
(CPTM) espera um incremento em 2017 com a melhoria da situação 
econômica do Brasil. 

 
 
https://novo.brasilturis.com.br/brasil-e-o-setimo-maior-emissor-de-turistas-para-
puerto-vallarta-e-riviera-nayarit/ 
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Ministério do Turismo abre chamada pública para estruturação de regiões 
turísticas 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Brasilturis 
  
Iniciativa faz parte de conjunto de ações para promover e estruturar os destinos 
que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro 
 

Para estimular a estruturação dos destinos turísticos brasileiros, o 
Ministério do Turismo anunciou nesta quarta-feira (15) a Chamada Pública 
001/2017, destinada para o Apoio ao Ordenamento e Estruturação das Regiões 
Turísticas. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por estados 
e Distrito Federal. O texto com as regras do edital foi publicado no Diário Oficial 
da União (DOU). Para a ação, a Pasta destinará um recurso de R$ 5,4 milhões. 
As inscrições poderão ser feitas no período de 02 a 31 de março. 

Entre os objetivos da ação está a identificação e o apoio das 
necessidades para elaboração de projetos executivos que antecedem as obras 
de infraestrutura turística, além do apoio e elaboração de estudos e projetos 
que fazem parte dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável (PDITS). A chamada pública também permitirá o fortalecimento do 
modelo de gestão descentralizada do turismo para implantação da Política 
Nacional do Turismo. 

 “Com esta medida, será possível obter projetos de engenharia para 
pronta licitação, medida que possibilitará a celebração dos contratos sem 
cláusula suspensiva e uma redução de até 18 meses para o início das obras 
dando mais celeridade a todo o processo e garantindo que os destinos estejam 
mais preparados para receberem os turistas”, explicou o ministro do Turismo, 
Marx Beltrão. 

De acordo com o edital, cada Unidade da Federação (UF) poderá 
cadastrar até três propostas, sendo uma para cada objetivo, mas apenas uma 
será aprovada. As propostas deverão contemplar exclusivamente as regiões 
turísticas que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro, sendo 
disponibilizados no mínimo R$ 100 mil e no máximo R$ 200 mil para cada um 
dos projetos aprovados e habilitados pela comissão julgadora. 

O cadastro deve ser feito no Portal de Convênios do Governo Federal 
(Siconv) seguindo os prazos estipulados pelo edital de chamada pública. Os 
contratos de repasse serão celebrados de acordo com a disponibilidade 
orçamentária-financeira e a viabilidade técnica dos projetos, com 
operacionalização feita pela Caixa Econômica Federal. O prazo de execução 
do projeto não poderá superar 18 meses. 

Caso alguma UF não consiga habilitar nenhuma proposta, outra unidade 
poderá ser atendida em mais de um projeto. Para recebimento de cada uma 
das parcelas do repasse é preciso atender alguns critérios: comprovar o 
cumprimento da contrapartida pactuada, atender às exigências para 
contratação e pagamento seguindo o que determina a Portaria Interministerial 
nº 424, de 2016, e estar em situação regular de acordo com a execução do 
Plano de Trabalho. 

http://www.turismo.gov.br/assuntos/7522-edital-de-chamada-publica-n01-2017-apoio-ao-ordenamento.html
http://www.turismo.gov.br/assuntos/7522-edital-de-chamada-publica-n01-2017-apoio-ao-ordenamento.html
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=114&data=15/02/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=114&data=15/02/2017
http://mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home
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CONVÊNIOS – Está prevista também para março a abertura do Siconv 
para cadastramento de propostas de projetos para infraestrutura turística. O 
Ministério do Turismo receberá propostas com valores a partir de R$ 250 mil, 
que contemplam sinalização turística, construção de pórticos, de estradas, 
ferrovias, pontes, túneis, viadutos, orlas, terminais rodoviários, museus, centros 
de convenções, centros de apoio ao turista, centros de qualificação de mão de 
obra, despoluição de praias, saneamento básico, entre outros. 

EVENTOS – Nesta segunda-feira (13), o Ministério do Turismo anunciou 
que os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal ou Distrital que pleiteiam apoio financeiro do Ministério do Turismo 
para a realização de eventos já podem inscrever os projetos no Sistema de 
Convênios do Governo Federal para a análise técnica das propostas 
cadastradas. A página do Siconv ficará aberta até o dia 9 de março. 

Os recursos serão provenientes da programação financeira do Ministério 
do Turismo. Projetos com o mesmo objetivo apoiados por meio de emendas 
parlamentares, de caráter impositivo, não estão incluídos nessa etapa de 
inscrições. Os detalhes para a obtenção do apoio do MTur estão disponíveis na 
portaria nº 16, de 25 de janeiro de 2017. 
 
 
https://novo.brasilturis.com.br/ministerio-do-turismo-abre-chamada-publica-
para-estruturacao-de-regioes-turisticas/ 
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6. Logística – Portos e Navegação 

Movimentação de cargas nos portos brasileiros cai 1% em 2016 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
  
Dado foi divulgado por diretores da Nacional de Transportes Aquaviários. 
 

A movimentação de cargas nos portos brasileiros em 2016 atingiu 998 
milhões de toneladas, número que representa queda de 1% ante o 
desempenho do setor em 2015. 

O dado foi apresentado há pouco por diretores da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) que participam de evento na Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

A balança comercial brasileira foi superavitária em US$ 47,7 bilhões no 
ano passado, valor recorde, mas o desempenho das exportações e 
importações via portos foi marcado por forte retração na comparação com 
2015. As exportações caíram 3,2%, enquanto as importações recuaram 19,8%. 

Entre as principais mercadorias transportadas no modal aquaviário, foi 
registrada alta de 3,1% do minério de ferro e queda de 3,8% de combustíveis. 

Na abertura do evento, o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, 
destacou que a pasta tem um orçamento maior para investimentos em 
infraestrutura em todos os modais e que o setor portuário deve se aproveitar da 
recuperação econômica, "embora o crescimento do PIB para este ano deve ser 
muito tímido." 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/movimentacao-de-cargas-nos-portos-
brasileiros-cai-1-em-2016.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Chamadas entre telefone fixo e móvel ficarão mais baratas a partir do dia 25 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
  
Segundo a Anatel, redução pode chegar a 19,25%, dependendo da empresa de 
telefonia fixa; redução foi possível devido à queda da tarifa cobrada das companhias 
pelo uso da rede. 
 

As chamadas entre telefone fixo e móvel ficarão até 19,25% mais baratas a 
partir do dia 25 de fevereiro, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). 

De acordo com o órgão, os valores das chamadas locais de fixo-móvel terão 
redução de 16,49% a 19,25%, dependendo da empresa de telefonia fixa. Já as 
ligações interurbanas terão queda de 7,05% a 12,01%. 

O motivo da queda é a redução da tarifa de interconexão, que é o valor que 
uma empresa cobra da outra pelo uso da rede. 

Em 2014, a Anatel aprovou um cronograma de redução da tarifa de 
interconexão, que se estenderá até 2019. Desde o ano passado essa tarifa é 
calculada pelo chamado modelo de custo. 

Assim, a Anatel calcula qual o custo real das empresas com equipamentos e 
organização interna. 

Cidades do interior concentram 66% dos “shoppings a céu aberto” 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Monitor Digital 
 

Conhecido como “shoppings a céu aberto”, os strip malls têm despontado como 
grande tendência no varejo, principalmente em cidades afastadas dos grandes centros 
urbanos. É o que revela o primeiro estudo exclusivo da categoria realizado pela 
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). De acordo com o levantamento, 
66% dos empreendimentos pesquisados estão localizados em cidades do interior, 
sendo que 44% deles estão em cidades com população entre 100 e 500 mil 
habitantes. 

Os empreendimentos são espaços de conveniência. Geralmente ancorados por 
um grande varejista, como um supermercado, os estabelecimentos apresentam 
operações alinhadas às demandas cotidianas, como salão de beleza, drogaria, 
papelaria, livraria, lanchonete, floricultura, pet shop, ótica, cafeteria. Estima-se que, 
atualmente, existam mais de mil estabelecimentos nesse formato no Brasil. 

– A tendência de crescimento por esse tipo de serviço em cidades afastadas 
das metrópoles ocorre, principalmente, pelo desenvolvimento do varejo nessas 
regiões, movimento que traz mudanças no comportamento do consumidor. Assim 
como nas capitais, os frequentadores buscam cada vez mais espaços que reúnam 
diversos serviços num único lugar – explica Glauco Humai, presidente da Abrasce. 

A Abrasce realizou o levantamento entre setembro e outubro de 2016 com 59 
empreendimentos localizados na Região Sudeste. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – Expoagro Afubra 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – SHOW SAFRA BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde - MT 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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