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1. Crédito e Financiamento 

Conselho amplia limite de financiamento de imóveis pelo FGTS até o fim 
do ano 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Até o fim do ano, os mutuários poderão financiar imóveis mais caros 
com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Conselho 
Monetário Nacional (CMN) aumentou para R$ 1,5 milhão o valor máximo das 
unidades habitacionais que podem ser adquiridos pelo Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), que cobra juros menores que os demais financiamentos de 
mercado. 

O novo limite valerá para o financiamento de imóveis residenciais novos 
contratados entre a próxima segunda-feira (20) até 31 de dezembro. 
Concedidos com recursos do FGTS e da poupança, os financiamentos do SFH 
cobram juros de até 12% ao ano. Acima desses valores, valem as normas do 
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), com taxas mais altas e definidas 
livremente pelo mercado. 

Essa foi a segunda elevação do limite nos últimos três meses. Em 
novembro, o CMN tinha reajustado o teto de financiamento de R$ 650 mil para 
R$ 800 mil, na maior parte do país, e de R$ 750 mil para R$ 950 mil no Distrito 
Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

O novo teto de R$ 1,5 milhão valerá para todas as regiões do país. Em 
nota, o Ministério do Planejamento informou que a medida ampliará o acesso 
dos mutuários a financiamentos mais baratos. 

“Com a mudança, os mutuários terão acesso não só às taxas de juros 
aplicáveis ao SFH, em geral mais baixas do que aquelas vinculadas a outros 
tipos de operações imobiliárias, mas à possibilidade de movimentar os recursos 
de suas contas vinculadas do FGTS para o pagamento de parte das 
prestações ou para a amortização dos financiamentos, desde que observados 
os demais requisitos legais e regulamentares que regem o fundo”, destacou a 
nota. 

Mais cedo, o Ministério da Fazenda tinha confirmado que o limite seria 
ampliado. Ontem (15) à noite, o ministro Henrique Meirelles tinha afirmado, em 
entrevista ao canal GloboNews, que a medida beneficiaria a classe média. 

O novo teto valerá até o fim do ano, mas poderá ser renovado pelo CMN 
na reunião de dezembro. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/conselho-amplia-
limite-de-financiamento-de-imoveis-pelo-fgts-ate-o-fim-do 
 
 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-11/conselho-amplia-limite-de-financiamento-de-imoveis-com-recursos-do-fgts
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/limite-para-financiar-imoveis-com-fgts-sera-ampliado-para-r-15-milhao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/limite-para-financiar-imoveis-com-fgts-sera-ampliado-para-r-15-milhao
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Financiamento de veículos novos tem queda de 9,9% em 2016 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O financiamento de veículos novos caiu 9,9% no ano passado, segundo 
balanço divulgado hoje (16) pela Associação Nacional das Empresas Financeiras de 
Montadoras (Anef). Ao longo do ano passado, foram liberados R$ 80,2 bilhões em 
empréstimos para aquisição de veículos, ante R$ 92 bilhões em 2015. O crédito para 
compra de carros, motos e caminhões vem sofrendo sucessivas quedas nos últimos 
ano. Em 2012, o volume de recursos liberado para esse tipo operação foi R$ 118,6 
bilhões. 

A taxa de inadimplência dos financiamentos de veículos para pessoas físicas 
registrou alta de 0,4 ponto percentual em 2016, chegando a 4,6%, abaixo do índice 
geral de crédito, que ficou em 6% no ano passado. Para pessoas jurídicas, o índice de 
atraso no pagamento acima de 90 dias também subiu 0,4 ponto percentual e chegou a 
5%. 

Os números são resultado  da crise econômica e da alta do desemprego, diz o 
presidente da Anef, Gilson Carvalho. Para este ano, no entanto, ele afirma que a 
tendência é de reversão do quadro. “Temos mais condições de melhora do que de 
piora. Quando se olha para o que está acontecendo, as propostas de governo, 
mudanças microeconômicas e algumas macroeconômicas, nota-se que a gente está 
muito mais para o positivo do que para o negativo.” 

A melhora, no entanto, não será imediata, ressalta Carvalho. Segundo ele, o 
desemprego ainda deve subir um pouco antes de entrar em tendência de queda, o que 
torna difícil os consumidores honrarem compromissos financeiros. “Acredito que possa 
piorar um pouquinho, mas esse pouquinho acaba se revertendo após a metade do 
ano. Existe uma pressãozinha de inadimplência.” 

Com a expectativa de crescimento de até 1% do Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país), a associação estima que o 
volume de recursos liberados para financiamento de veículos cresça 5% este ano 
2017 e chegue a R$ 86,7 bilhões. 

Motos 
As restrições ao crédito afetaram mais fortemente o setor de motos, como 

ressaltou o vice-presidente de Motocicletas da Anef, Ricardo Tomoyose. “O volume 
total de motocicletas vendidas retornou aos níveis de 2006”, disse, em referência às 
998 mil unidades novas comercializadas ao longo do ano passado. 

“Embora os bancos de montadoras tenham evoluído bastante e financiado 
muito mais em 2016, não foi suficiente para deter a queda no volume total de 
motocicletas vendidas”, disse Tomoyose. Os financiamentos foram responsáveis por 
34% das aquisições de motos no ano passado, ficando atrás dos consórcios, que 
responderam por 36%, mas acima das vendas à vista que representaram 30%. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/financiamento-de-veiculos-
novos-tem-queda-de-99-em-2016 
 

 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Venda de smartphones cai 16% no ano passado, diz Gartner 

 
17 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Segundo consultoria, foram vendidos 43 milhões de celulares inteligentes no Brasil em 
2016; Samsung e Lenovo continuam na liderança do mercado 
 

O mercado brasileiro de smartphones teve mais uma queda nas vendas no ano 
de 2016. De acordo com números da consultoria Gartner divulgados com 
exclusividade para o Estado, o setor teve queda de 16% no ano passado, vendendo 
ao todo 43,4 milhões de unidades – em 2015, foram 50,2 milhões de smartphones 
comercializados. 

Os dados refletem o momento econômico do setor em 2016: afetado pela crise 
econômica e pela desvalorização do real frente ao dólar, as empresas apostaram em 
aparelhos mais robustos, com melhores margens de lucro, e deixaram de lado o 
segmento de entrada, com maior volume de vendas. Os consumidores, por sua vez, 
com menos dinheiro no bolso, escolheram aparelhos mais baratos ou decidiram 
postergar a compra de um novo aparelho. 

O levantamento da Gartner também mostrou as fatias de mercado de cada 
empresa no Brasil. A sul-coreana Samsung liderou mais uma vez as vendas de 
smartphones, mantendo sua fatia de mercado em 38,2%, com 16,6 milhões de 
unidades vendidas. 

O pódio também se manteve o mesmo na comparação com 2015: a chinesa 
Lenovo e a também sul-coreana LG ficaram com a segunda e a terceira posições, 
respectivamente. Dona da marca Moto (da antiga Motorola), bastante popular no 
Brasil, a Lenovo ampliou seu espaço no mercado – de 19% em 2015 para 19,8% em 
2016. 

Quem também cresceu bastante foi a Apple: em quinto lugar, a companhia do 
iPhone viu saltar sua participação de mercado de 4,5% para 5,6% na preferência dos 
consumidores. Dois fatores ajudaram a empresa: além de contar com um público 
cativo, que sempre troca de celular com a chegada de novos modelos, houve também 
o lançamento do iPhone SE, versão “mais barata” do iPhone 6S, com tela de 4 
polegadas. 

Outro dado do levantamento da Gartner é que o Android ampliou sua vantagem 
como sistema operacional preferido dos brasileiros, presente em 93,8% dos 
smartphones vendidos no País no ano passado – em 2015, era 90,7%. O crescimento, 
porém, foi motivado pela saída da Microsoft do mercado: há dois anos, o Windows 
Phone tinha 4,2% do mercado; já em 2016, teve apenas 0,5% das vendas. 

A Gartner também mediu o número total de celulares simples vendidos no País 
–  os chamados feature phones. Nesse caso específico, o mercado teve queda de 
39%, caindo de 5,4 milhões de aparelhos para 3,9 milhões de unidades vendidas. 

 
 

http://link.estadao.com.br/noticias/gadget,venda-de-smartphones-cai-16-no-ano-
passado-diz-gartner,70001668924 
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Intenção de consumo das famílias sobe 1,2% em fevereiro ante janeiro 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
No entanto, o resultado permanece abaixo dos 100 pontos, o que indica uma 
percepção de insatisfação com as condições correntes 
 

Os brasileiros ficaram mais propensos às compras em fevereiro, 
segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) alcançou 77,1 pontos, o que 
corresponde a um aumento de 1,2% em relação a janeiro. 

No entanto, o resultado permanece abaixo dos 100 pontos, o que indica 
uma percepção de insatisfação com as condições correntes. O indicador está 
2,1% abaixo do patamar registrado em fevereiro de 2016. 

Segundo a CNC, o custo elevado do crédito, o alto desemprego e a 
queda da renda ainda impedem resultados melhores da pesquisa. Mas os 
cortes recentes na taxa básica de juros aliados ao processo de redução da 
inflação devem promover um maior incentivo à recuperação do comércio e à 
confiança do consumidor 

"Mas é válido ressaltar que o ritmo de melhora das vendas e da 
atividade do setor ainda vai depender da velocidade de redução do 
endividamento das famílias, das empresas e da retomada do mercado de 
trabalho", ponderou Juliana Serapio, assessora econômica da CNC, em nota 
oficial. 

Em fevereiro, os dois componentes ligados ao emprego registraram 
pontuação acima da zona da indiferença. A avaliação sobre o Emprego Atual 
atingiu 106,4 pontos, alta de 0,7% em relação a janeiro e elevação de 0,1% na 
comparação com fevereiro de 2016. Já a Perspectiva Profissional atingiu 101,8 
pontos, aumento de 1,9% ante janeiro, mas 1,4% menor do que em fevereiro 
do ano passado. 

O porcentual de famílias que se sentem mais seguras em relação ao 
emprego atual subiu para 31,5% em fevereiro, ante 31,3% em janeiro. 

Por outro lado, o subitem Nível de Consumo Atual teve a menor 
pontuação mensal, 52,3 pontos, queda de 0,4% ante janeiro e recuo de 6,1% 
na comparação com o mesmo período do ano anterior. A maioria das famílias 
(60,6%) declarou estar com o nível de consumo menor do que no ano passado. 

 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/16/internas
_economia,574232/intencao-de-consumo-das-familias-sobe-1-2-em-fevereiro-
ante-janeiro.shtml 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

Itaú supera Banco do Brasil e passa a ser o maior do país 

 

16 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Veja 

 
Itaú Unibanco atingiu em dezembro do ano passado a soma de 1,425 trilhão de 
reais em ativos 
 

O Banco do Brasil deixou de ser a maior instituição financeira do país. O 
posto foi assumido pelo Itaú Unibanco, que atingiu em dezembro do ano 
passado a soma de 1,425 trilhão de reais em ativos, 4 bilhões de reais a mais 
do que o BB. Os ativos de um banco são compostos por suas carteiras de 
crédito, aplicações em títulos públicos, agências, investimentos, entre outros. 

O Itaú já tinha chegado a essa marca em 2008 quando uniu suas 
operações ao Unibanco, da família Moreira Salles. A liderança, no entanto, 
durou pouco: na sequência o Banco do Brasil comprou metade do banco 
Votorantim e assumiu novamente a liderança que durou até dezembro do ano 
passado. 

A constatação da perda da liderança do BB foi feita com base nos 
resultados divulgados nesta quinta-feira (16) pelo banco público. A instituição 
ficou praticamente estável no valor de seus ativos comparado com o ano de 
2015, em torno de 1,401 trilhão de reais. 

Para este ano, existe a expectativa de que o Itaú mantenha a liderança 
já que vai absorver a área de varejo do Citibank, que adquiriu no ano passado, 
mas que ainda não foi incorporada ao banco. Os números do Itaú, segundo 
lembra um analista, no entanto, também são afetados pela variação cambial. 

O banco consolida a operação do Corpbanca, um banco chileno que 
adquiriu há dois anos. Como os ativos do banco chileno estão em dólares, a 
variação cambial também afeta o valor do patrimônio. 
 
 
http://veja.abril.com.br/economia/itau-supera-banco-do-brasil-e-passa-a-ser-o-
maior-do-pais/ 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Mais de 192 mil pessoas deixam planos de saúde em janeiro 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
  

Pelo quinto mês consecutivo, em janeiro, os planos de saúde 
registraram queda do número de beneficiários. Segundo dados da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o total de beneficiários dos planos de 
saúde no primeiro mês do ano ficou em 47.592.368, uma queda 192,2 mil 
beneficiários, ou 0,4%. Desde agosto do ano passado, os planos de saúde do 
país vêm perdendo clientes. 

Já em relação aos planos exclusivamente odontológicos, o levantamento 
feito pela ANS, mostra que houve aumento de aproximadamente 169 mil 
beneficiários, totalizando 22.209.112 usuários desse tipo de planos em janeiro. 
Alta de 0,77% na comparação com os 22.040.120 que tinham planos 
odontológicos em dezembro do ano passado. 

Segundo a ANS, nove estados apresentaram aumento de beneficiários 
em planos de assistência médica na comparação com dezembro: Acre, Ceará, 
Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Roraima e 
Sergipe. 

Os planos coletivos (38.007.221) lideram o total de contratações dos 
planos de saúde, seguido pelos coletivo empresarial (31.534.854), individual ou 
familiar (9.364.517) e os coletivos por adesão (6.463.205) 

De acordo com a ANS, em janeiro, a taxa de cobertura dos planos de 
saúde privados era de 24,54% da população. Ao todo, 818 operadoras 
estavam em atividade e elas disponibilizaram 17.786 planos. 

Líder do mercado, a Amil registrou, em janeiro, queda de 0,34% no 
número de beneficiários. A Bradesco Saúde, segunda no ranking, também teve 
variação negativa no primeiro mês do ano. Já a Hapvida, a Notre Dame 
Intermédica Saúde e a Sul América, terceira, quarta e quinta do ranking dos 
planos de saúde, aumentaram o número de beneficiários no mês de janeiro.  
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/mais-de-192-mil-
pessoas-deixam-planos-de-saude-em-janeiro 
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5. Comércio Eletrônico 

Consumidor dá preferência para loja virtual em que já fez compras, diz 
pesquisa 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Economia IG 
  
Estudo também revelou que usuários priorizam sites com o melhor preço, além 
das grandes lojas e as que não tenham recebido reclamações 
 

Em compras pela internet, consumidor dá prioridade para a loja virtual 
com que já teve boas experiências. Esta é a conclusão de uma pesquisa 
realizada pelo comparador de preços Zoom e a Consumoteca. Segundo o 
levantamento, cerca de 39% dos consumidores afirmaram dar preferência para 
empresas conhecidas. Em segundo lugar, com 32%, está a busca pelo melhor 
preço, praticamente empatados com a escolha por grandes lojas e as que não 
tenham recebido reclamações em sites como Reclame Aqui. 

Nos últimos anos, a opinião de outras pessoas, como as avaliações no 
site da loja virtual , por exemplo, ganhou bastante destaque no processo de 
escolha do consumidor. Em 2014, cerca de 21% consideravam esta 
informação. Em 2017, o índice teve crescimento significativo, passando para 
29%. Por fim, está a confiança na entrega, que manteve o índice registrados do 
ano passado, com 27% das respostas. 

Segundo o diretor executivo do Zoom, Thiago Flores, os consumidores 
que fazem compras em e-commerce "sabem que uma das grandes vantagens 
da internet é a velocidade na troca de informações entre clientes e o quanto 
isso impacta na busca, por parte das varejistas, em atingir excelência na 
experiência de compra". Flores afirma ainda que "os consumidores estão mais 
maduros e já se sentem confortáveis com questões básicas do comércio 
eletrônico como entrega e pagamento, podendo agora priorizar outros 
aspectos". 

A tendência pode ser explicada por uma outra pesquisa sobre loja 
virtual. Um levantamento da Konduto revelou que o e-commerce brasileiro 
apresentou redução nas tentativas de fraude no ano passado. O índice de 
ataques cibercriminosos passou de 3,83% no primeiro semestre de 2016, para 
3,58% ao final do ano. A pesquisa, no entanto, afirma que a queda do indicador 
não está relacionada diretamente à diminuição de fraudes em si, mas ao 
aumento de vendas registrado no período.  
 
http://economia.ig.com.br/2017-02-16/consumidor-loja-virtual.html 
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Ebit prevê crescimento de 12% no faturamento do comércio eletrônico no 
Brasil em 2017 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: DCI 
  

O crescimento das receitas do comércio eletrônico no Brasil deve 
acelerar em 2017, particularmente a partir do segundo semestre, após 
apresentar em 2016 a taxa de crescimento mais baixa dos últimos 15 anos, 
disse a empresa de informações sobre o varejo eletrônico no país Ebit. 

O faturamento do e-commerce deve registrar um crescimento nominal 
de 12 por cento em 2017, para 49,7 bilhões de reais, mostrou o relatório 
Webshoppers da Ebit divulgado nesta quinta-feira. 

Em 2016, o faturamento do comércio eletrônico totalizou 44,4 bilhões de 
reais, alta nominal de 7,4 por cento em relação a 2015 - menor elevação 
apurada desde o início da série histórica da pesquisa iniciada em 2001. 

Um dos principais fatores para a previsão do crescimento do e-
commerce em 2017 é a contínua entrada de novos consumidores no mercado, 
com migração dos clientes de lojas físicas para o ambiente virtual, disse o 
presidente da Ebit, Pedro Guasti, à Reuters. 

A consultoria prevê que a fatia da participação do comércio eletrônico 
nas vendas totais do varejo brasileiro aumente para 4,3 por cento em 2017 
ante 3,8 por cento em 2016. 

As vendas online este ano também devem ser favorecidas por um 
cenário macroeconômico mais positivo, com a inflação mais controlada, disse 
Guasti. 

"O primeiro e o segundo trimestres ainda devem ser fracos, mas no 
terceiro e no quarto trimestres o varejo deve começar a reagir e o e-commerce 
pega carona nisso", disse Guasti. 

Guasti atribuiu o resultado mais fraco de 2016 ao desempenho da 
economia brasileira, que seguiu em recessão, mas destacou que o segmento 
ainda mostrou resiliência quando comparado com o varejo como um todo. O 
faturamento do comércio varejista ampliado recuou, em termos nominais, 0,7 
por cento no ano passado ante 2015, de acordo com o IBGE. 

A previsão da Ebit é de que o tíquete médio-- valor das compras-- 
aumente 8 por cento em 2017, para 452 reais, enquanto o volume de pedidos 
deve aumentar 3,5 por cento, para 110 milhões. No ano passado, o tíquete 
subiu 8 por cento na comparação anual e número de pedidos ficou 
praticamente estável. 

Por trás do aumento do tíquete também está o fato de muitas lojas 
estarem diminuindo a oferta de frete grátis, o que faz com que o custo do frete 
seja embutido no tíquete médio, disse Guasti. 

O ano de 2016 encerrou com 47,93 milhões de consumidores ativos no 
comércio eletrônico, ante 39,14 milhões em 2015. 

A renda familiar média daqueles que utilizam o comércio eletrônico 
aumentou de 4.761 reais em 2015 para 5.142 reais em 2016, em parte porque 
caiu o consumo das famílias com renda mais baixa devido à crise. 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 
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A Ebit prevê alta de 41 por cento nas compras por meio de dispositivos 
móveis em 2017, elevando a participação dos meios móveis a 32 por cento das 
transações online. 

No ano passado, as vendas via smartphones e tablets concentraram 
21,5 por cento das transações ante 12 por cento em 2015. A parcela restante, 
de 78,5 por cento, foi realizada por meio de computadores/notebooks. 

 
 
http://www.dci.com.br/servicos/ebit-preve-crescimento-de-12--no-faturamento-
do-comercio-eletronico-no-brasil-em-2017-id606948.html 
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6. Emprego 

SPC/CNDL: 7 em cada 10 desempregados estão dispostos a ganhar menos 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: R7 
 

Com a taxa de desemprego em alta e sem perspectivas de melhora para os 
próximos meses, sete em cada 10 brasileiros desempregados estão dispostos a 
ganhar menos do que no último trabalho, mostra pesquisa inédita feita pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). 

As principais justificativas para aceitar um salário menor são a necessidade de 
pagar as despesas e de voltar ao mercado de trabalho. A maioria dos que topariam 
uma remuneração inferior é formada por homens e pessoas que fazem parte das 
classes C, D e E. 

Entre os se recusam a receber menos, que são principalmente mulheres e 
pessoas que pertencem às classes A e B, argumenta-se que ganhar um salário menor 
significaria um retrocesso na carreira profissional. Eles afirmam também que, uma vez 
dado esse passo para trás, dificilmente conseguiriam voltar à remuneração anterior. 

Mesmo com a maioria aceitando salários menores, as oportunidades que 
aparecem são poucas. Segundo a pesquisa, 60% não estão sendo chamados para 
entrevistas. 

Com a baixa oferta de vagas, existe uma parcela de 5,8% que desistiu de 
procurar trabalho e agora está apenas à espera de uma chance. Outros 14,2% 
recorrem a fontes alternativas de renda, enquanto não acham um trabalho formal. Os 
80% restantes ainda procuram um emprego. 

"A questão não passa apenas pela qualificação, e sim pela fragilidade atual da 
economia brasileira, que não oferece as condições necessárias para que sejam 
criados novos empregos", afirma o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro. "Para 
2017, a expectativa é de um cenário econômico melhor do que em 2016, mas a 
recuperação deve se tornar mais sólida apenas no segundo semestre", acrescentou. 

O levantamento aponta também que metade dos desempregados está nesta 
condição por um período de até seis meses. A média do período sem trabalho é ainda 
maior, de 12,2 meses, ou um pouco mais de um ano. E entre os que foram demitidos, 
nove em cada 10 alegaram motivos externos, como a crise econômica ou a 
necessidade da empresa de cortar custos. 

A pesquisa, que entrevistou pessoalmente 600 brasileiros desempregados 
acima de 18 anos, de ambos os gêneros e de todas as classes sociais nas 27 capitais, 
destaca que a maioria dos desempregados hoje é formada por mulheres (58%), 
pessoas que fazem parte das classes C, D e E (89%), possuem filhos (56%) e têm o 
ensino médio completo (65%). A idade média é de 36 anos. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/spccndl-7-em-cada-10-
desempregados-estao-dispostos-a-ganhar-menos-16022017 
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7. Franquias 

Franquias brasileiras conquistam a América Latina 

 
15 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Sua Franquia 
 
Franquias brasileiras conquistam a América Latina: Redes brasileiras “invadem” 
países vizinhos. Similaridades culturais são vantagem estratégica para 
introdução no mercado de outros países latino-americanos 
 

A internacionalização das franquias é uma realidade incontestável e uma 
tendência que seguirá em crescimento. Os Estados Unidos são o primeiro 
destino do franchising brasileiro que alça novos vôos, mas os países da 
América Latina são importantes alvos das nossas marcas. 

Como a Sóbrancelhas, rede especializada no embelezamento do olhar e 
da face, que em janeiro  inaugurou a primeira unidade internacional da rede, 
em Buenos Aires, na Argentina. “Acredito que o sucesso será similar ao que 
tivemos no Brasil. Nosso plano é abrir 30 unidades na Argentina em 18 meses”, 
diz Luzia. No Brasil, já são 200 pontos. “A expansão prevista da operação 
argentina deverá incrementar nosso faturamento anual em 17%”, prevê a 
empreendedora. 

Um desafio comum a empreendedores que, como Luzia, buscam 
crescer na América Latina é adaptar negócios desenvolvidos na cultura 
brasileira a uma realidade bem diferente, de país para país, na América de 
idioma espanhol. Uma das primeiras medidas de Luzia, nesse sentido, foi 
traduzir o nome da empresa sem deixar de lado o sentido. Na Argentina, 
Sóbrancelhas virou Sólocejas. Outras medidas levaram meses de preparação – 
como a escolha criteriosa dos fornecedores locais que prestarão serviços para 
a operação no país. 

 “No Brasil, ainda há muito espaço para a Sóbrancelhas, mas decidi 
tocar esse desafio em paralelo. A Argentina não possui serviços tão 
especializados em estética facial como os nossos, além de ser o maior parceiro 
econômico do Brasil dentro da América Latina. É um mercado com grande 
potencial para as inovações que vamos oferecer.” 

A Embelleze também aposta no mercado latino-americano. O Instituto 
Embelleze deu início à sua expansão internacional em 2017. A primeira 
unidade fora do Brasil será inaugurada neste mês, no Equador e a projeção  da 
franqueadora é alcançar um faturamento de U$360 mil com essa operação. 
Para 2022, a estimativa é faturar U$7 milhões vindo do exterior.   

A escolha do Equador aconteceu porque a marca já é conhecida pelo 
consumidor da região. “O país tem certa similaridade com o Brasil quando o 
assunto é beleza, pois tem um público bastante vaidoso, porém possui 
carência de empresas desse segmento. A chegada do Instituto Embelleze ao 
Equador tem grande potencial de ser um sucesso e abrir novas portas”, diz 
Paulo Tanoue, presidente executivo do Instituto Embelleze. 
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A rede de franquias Açaí Beat prevê a abertura de sua primeira unidade 
internacional neste ano, na Bolívia. A aposta da marca é o seu produto exótico 
perante o público internacional. “Acreditamos que, com as novas estratégias e 
o diferencial do creme de açaí próprio que nossa marca sempre teve, 
contaremos com um ótimo fim e início de ano”, explica Junior Marques, 
fundador da franquia. 

 
 

http://www.suafranquia.com/noticias/especial/2017/02/franquias-brasileiras-
conquistam-a-america-latina.html 
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8. Curtas 

IPC-S cai em 5 de 7 capitais avaliadas pela FGV na 2ª quadrissemana de 
fevereiro 

 
17 de Fevereiro de 2017 

Fonte: R7 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu em cinco das sete capitais pesquisadas 
na segunda quadrissemana de fevereiro em relação à primeira leitura do mês, 
divulgou a instituição nesta sexta-feira, 17. No geral, o IPC-S desacelerou de 
0,61% para 0,49% entre os dois períodos. 

Por região, o IPC-S apresentou decréscimo na taxa de variação de 
preços em Brasília (0,40% para 0,36%), Belo Horizonte (0,81% para 0,63%), 
Recife (0,90% para 0,63%), Rio de Janeiro (0,61% para 0,43%) e São Paulo 
(0,70% para 0,50%). 

Por outro lado, registraram acréscimo na taxa de variação as cidades de 
Salvador (0,49% para 0,51%) e Porto Alegre (0,44% para 0,48%), informou a 
Fundação Getulio Vargas. 

Inflação do aluguel perde força em fevereiro e acumula alta de 5,31% em 
12 meses 

17 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

  
Preços no atacado e no varejo, considerados no cálculo do IGP-M, 
desaceleraram, segundo a FGV. 
 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), conhecido como "inflação 
do aluguel", porque é usado como referência para reajustar a maioria dos 
contratos imobiliários, perdeu força na segunda semana de fevereiro e chegou 
a 0,02%. No mês anterior, para o mesmo período de coleta, a alta foi de 0,76%. 

Em 12 meses, o indicador acumula avanço de 5,31%, segundo informou 
nesta sexta-feira (17) a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que avalia os preços no 
atacado e é usado no cálculo do IGP-M, teve deflação de 0,15%. No mesmo 
período do mês anterior, a taxa foi de 0,91%. 

Também integrante do cálculo do IGP-M, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), conhecido também como inflação do varejo, desacelerou de 
0,57% para 0,36%. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que tem o menor 
peso de todos, apresentou variação de 0,35%. No mês anterior, a taxa foi de 
0,24%. 
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9. 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 
 
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 
 
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 
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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 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – ABRIN 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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