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1. Crédito e Financiamento 

Fundações avaliam crédito privado para elevar rentabilidade 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: VALOR ECONÔMICO -SP 
 
Diante da queda da Selic, os fundos de pensão passaram a olhar 

aplicações alternativas, como o crédito privado, para elevar a rentabilidade. 
Previ, o fundo dos funcionários do Banco do Brasil, Real Grandeza (Furnas) e 
Valia (Vale) avaliam aumentar a exposição a esses investimentos, cujas ofertas 
começam a voltar ao mercado. Nos últimos dias, Telefônica Brasil, Lojas 
Renner e Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) captaram juntas 
quase R$ 3 bilhões por meio de debêntures. MRV e CPFL Renováveis também 
anunciaram emissões. 

Maior fundação do país, com patrimônio de R$ 160 bilhões, a Previ 
participou da emissão da Celpe e avalia aderir a outras emissões, disse ao 
Valor o diretor de investimentos, Marcus Moreira de Almeida. A política de 
investimentos prevê redução da fatia da renda variável para o intervalo de 
41,75% e 49,75% até o fim de 2017. A previsão anterior era de 47,9% e 55,9%. 

"Não temos ofertas de títulos públicos que paguem a meta atuarial com 
folga. De fato, o título privado, de bom risco, passa a ser um ativo que a gente 
vai olhar com bastante carinho em 2017", afirmou o diretor. Segundo ele, a 
Previ pode ser um participante importante no setor, caso as expectativas para o 
cenário econômico se confirmem. A fatia de crédito privado da fundação ao fim 
de 2016 era de 9% do total investido em renda fixa, cerca de R$ 6 bilhões. A 
política de investimentos prevê alocação de até 20% da renda fixa em títulos de 
crédito privado. 

Na Previ, boa parte dos recursos obtidos com a fatia minoritária da CPFL 
Energia, avaliada em R$ 1 bilhão, poderá migrar para títulos privados, disse 
Almeida. "Vai depender muito do momento [que a oferta acontecer] e das 
condições do mercado", ponderou. Com a venda de sua parte no controle da 
elétrica para a chinesa State Grid, a Previ levantou mais de R$ 5 bilhões e a 
metade disso foi para títulos públicos. A Previ também empregou o dinheiro em 
pagamento de benefícios e liquidez diária. 

A fundação tem preferência por remuneração atrelada ao IPCA, ao invés 
de CDI, por ter relação com a meta atuarial e só pode entrar em emissões que 
tenham pelo menos o rating "A", por uma das três maiores agências de 
avaliação de risco. 

Cerca de 3,5% do patrimônio dos fundos de pensão está alocado em 
crédito privado, segundo a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência (Abrapp). "No médio prazo, as fundações tendem a ter dificuldades 
de renovar a carteira baseada em NTN. É natural aplicar recursos de maior 
risco na renda variável ou no crédito privado", diz o diretor-executivo da 
Abrapp, Guilherme Leão. 
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Entre os fatores que impedem uma maior alocação, está o patrimônio de 
mais de R$ 750 bilhões diante de um mercado de crédito privado ainda pouco 
desenvolvido, lembra o presidente da Forluz (Cemig), José Ribeiro. "O crédito 
privado será um componente a ser olhado pelas fundações, mas não será o 
principal. A não ser que evolua muito", disse Ribeiro. 

A Real Grandeza ainda não participou das emissões mais recentes, mas 
avalia o aumento da exposição ao crédito privado. "Estamos sedentos por 
debêntures e dívida corporativa que possam nos interessar", disse o 
presidente, Sérgio Wilson Ferraz Fontes. A regra da fundação prevê um rating 
mínimo "AA", além de critérios de sustentabilidade e governança. Menos de 3% 
dos recursos de quase R$ 15 bilhões do fundo estão em crédito privado. A 
política de investimentos permite alocação de até 10%. 

A Valia estuda elevar a exposição ao crédito privado. Hoje, 80% do 
patrimônio de mais de R$ 21 bilhões está em títulos do governo. Outros 5% 
estão em renda variável e 15% em imóveis, fundos estruturados e crédito. 
"Temos orçamento separado na expectativa da reabertura do mercado de 
crédito. Vamos olhar se o retorno compensa o risco", disse Mauricio 
Wanderley, diretor de investimentos. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35758459 
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2. Serviços 

Inovação amplia leque de serviços financeiros 

19 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense 

  
Usando a tecnologia para oferecer alternativas aos produtos dos bancos tradicionais, 
startups aumentam a competição no mercado e facilitam a vida do consumidor. 
Opções vão de sistemas de pagamento a linhas de crédito com juros reduzidos 
 

Foi-se o tempo em que os bancos reinavam sozinhos na área de serviços 
financeiros. A revolução tecnológica está promovendo  uma abertura nesse meio, com 
a chegada de uma gama de novas empresas e maior concorrência. Isso é 
extremamente positivo para o consumidor. O estudante Luiz Augusto Oliveira, 25 
anos, que o diga. "Uso o banco só para receber salário. Nada além disso", afirma. 
Nem o pagamento de contas básicas ele faz em terminais eletrônicos. "Pago nas 
casas lotéricas e ainda aproveito para fazer o jogo", conta. Para Oliveira, a tecnologia 
trouxe mais comodidade e segurança. 

Uma das ferramentas que o estudante mais utiliza é o Nubank, cartão de 
crédito emitido pela empresa de mesmo nome. Com a praticidade de acompanhar 
todos os pagamentos por um aplicativo no smartphone e ter a facilidade de alterar o 
limite, bloquear o cartão em caso de roubo ou furto e cancelar uma compra, ele não vê 
mais necessidade de usar cartões de crédito dos bancos tradicionais. Isso sem contar 
que não há cobrança de anuidade. "Para mim, foi um dos principais diferenciais", 
justifica. 

A proliferação das chamadas fintechs -  startups de serviços financeiros - tem 
quebrado paradigmas, facilitado a vida do consumidor e obrigado os bancos a sair da 
acomodação. Exemplo disso foi a criação do Digio, cartão de crédito controlado pelo 
Banco do Brasil e pelo Bradesco, criado para competir com o Nubank. 

A Lendico, plataforma online de empréstimo pessoal parceira do banco BMG, 
ampliou a oferta de créditos de R$ 35 mil para R$ 50 mil, com juros mensais de 3,52% 
e prazo de até 30 meses. "O crescimento do mercado de fintechs é positivo. Estamos 
preenchendo um gap em que os grandes bancos nunca quiseram atuar, mas que 
interessa a instituições médias e a outros investidores", diz o presidente da empresa, 
Marcelo Ciampolini. 

A avaliação é partilhada por Sérgio Furio, presidente e fundador da Creditas, 
fintech que atua como correspondente bancário oferecendo empréstimo com garantia 
de imóveis ou veículos cobrando juros a partir de 1,15% ao mês. "Passamos por um 
momento muito saudável, trazendo competição para um mercado historicamente 
concentrado em poucos bancos de varejo", afirma. 

Custo menor 
A internet e os avanços da tecnologia também foram benéficos para as 

cooperativas de crédito. Com maior facilidade para cadastro e busca de informações, 
elas têm atraído novos cooperados, como o assistente administrativo Paulo Vinícius 
Santos, 30 anos. "As taxas são as menores do mercado, e posso fazer transações 
pela internet. As cooperativas estão batendo de frente com os bancos por oferecerem 
os mesmos serviços que os tradicionais, mas a um custo menor", diz Santos. 

Hoje, clientes podem criar contas por meio de aplicativos e com menor 
burocracia. As taxas podem podem ser comparadas pela internet com as de outras 
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instituições financeiras e, geralmente, são mais baixas. As qualidades atraíram o 
empresário Ramon Araújo, 36, que usa a cooperativa tanto como pessoa física quanto 
jurídica. "A vantagem é que podemos participar dos ganhos da instituição. E, enquanto 
os bancos estão em greve, as cooperativas estão funcionando", comenta Santos. 
Somente a rede de cooperativas Sicoob tem, atualmente, 3,6 milhões de associados. 

Outros empresas que têm conseguido espaço são as instituições de 
pagamento, como o MercadoPago. O vice-presidente da empresa no Brasil, Marcelo 
Coelho, comemora a abertura comercial no mercado financeiro. "É positiva, porque 
agrega inovação e novos serviços. À medida que novas empresas baseadas em 
tecnologia desenvolvem serviços que facilitam a vida das pessoas, o consumidor só 
têm a ganhar." 

Para se manter competitivo, o MercadoPago foca, hoje, na operação com 
smartphones. Com o aplicativo desenvolvido pela empresa para celular, o consumidor 
pode receber transferências de outros usuários, realizar recargas do celular e, de 
forma inovadora, pagar na própria interface boletos de quaisquer contas, como as de 
escola, condomínio, energia ou gás, sem precisar de uma conta em banco. "O atual 
movimento é uma oportunidade de contribuirmos para impulsionar o setor com novas 
soluções. E o nosso objetivo é descomplicar as formas de pagamento. E temos obtido 
sucesso", afirma Coelho. 

Uso o banco só para receber salário. Nada além disso" 
Luiz Augusto Oliveira, estudante 
A vantagem é que podemos participar dos ganhos da instituição. E, enquanto 

os bancos estão em greve, as cooperativas estão funcionando" 
Ramon Araújo , empresário 
Bancos procuram se modernizar 
O avanço tecnológico no sistema financeiro não é um problema para as 

tradicionais instituições financeiras. É o que defende a Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban). A entidade sustenta que as inovações no mercado financeiro vieram para 
somar com os serviços já existentes. "Acompanhamos com interesse o 
desenvolvimento das startups do setor financeiro", informa a entidade, em nota.  

Para enfrentar a concorrência, no entanto, os bancos têm investido em 
tecnologia e na simplificação dos processos. O Itaú Unibanco aposta na 
desburocratização de processos para atrair novos clientes e manter a fidelidade dos 
antigos. Em 2006, o banco criou  um aplicativo para operações bancárias simples. 
Segundo a instituição, é possível até abrir conta sem ir a uma agência.  

O Banco do Brasil afirma, em nota, que "não vê as fintechs como 
concorrentes". De acordo com o comunicado, "o BB tem atuado em parceria com elas, 
em busca da melhor solução para os clientes, e investido nas operações pela 
internet". Mais de 400 mil contas do Banco do Brasil foram abertas virtualmente.  A 
previsão é que até 1,8 milhão de contas desta modalidade sejam abertas até o final do 
primeiro semestre deste ano.  

Posição parecida é seguida pela Caixa Econômica, que vê as inovações como 
oportunidades para otimizar o atendimento no setor. Em nota, a Caixa informa que "as 
instituições financeiras como cooperativas de crédito, fintechs e bancos virtuais 
somente geram ganhos ao mercado e aos clientes, estimulando a competição no 
setor". O Banco de Brasília (BRB) destaca que tem procurado startups para inovar nos 
serviços oferecidos. (RS) 

 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35741493 
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3. Serviços - Alimentação 

Alimentação volta a ter deflação no IPC da Fipe após 5 anos 

 
17 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Carreio Braziliense 
 
A volta do grupo para o campo deflacionário não acontecia há cinco anos 
 

A queda de 0,40% nos preços do grupo Alimentação na segunda 
quadrissemana de fevereiro foi o principal fator a ajudar a conter o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC) do período, segundo o coordenador do IPC da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), André Chagas. A volta do 
grupo para o campo deflacionário não acontecia há cinco anos. De acordo com 
a Fipe, a última vez que houve declínio da classe de despesas de alimentos 
numa segunda medição de fevereiro foi em 2012, quando cedeu 0,67%. "Os 
ventos estão soprando a favor, mas não é um alívio que vem só de alimentos", 
explica. 

"Nos últimos anos - 2013, 2014 e 2015 - foram períodos de muita seca. 
Isso agrediu muito a agricultura e os preços avançaram. Queda agora não é 
surpresa no sentido de que o clima está favorável", afirma. Na segunda 
quadrissemana, o IPC atingiu 0,02%, após 0,18% na primeira. 

Chagas afirma que os preços de outros produtos também estão mais 
baratos, caso de produtos industrializados. "Derivados do leite (-0,57%) e de 
carne (-0,03%), biscoitos e salgadinhos (-1,3%), massas, farinhas e féculas (-
0,19%). São segmentos importantes que recuaram", diz. Além disso, cita que 
outros itens industrializados, que não ligados a alimentos, também cederam. 
Ele menciona como exemplo a queda de 1,49% em artigos de limpeza, com 
destaque para retração de 3,56% em sabão em pó. 

Na avaliação de Chagas, o alívio nesses preços deve-se a clima 
favorável, recessão e câmbio. "A demanda fraca não dá espaço para a 
indústria elevar os preços. Além disso, como a mão de obra não está 
encarecendo, também favorece a queda de preços do setor", explica. 

Os alimentos semielaborados também ajudaram a impedir avanço do 
IPC, completa o economista. Nesse segmento, menciona, todas as carnes 
tiveram recuo de preços: a carne bovina ficou 0,99% mais barata; a suína 
cedeu 0,38%; e a de frango teve queda de 3,48%. "O câmbio ajuda e, além 
disso, a demanda externa de algumas carnes não está tão forte", analisa, 
completando que o preço do feijão continua caindo (-16,15%), enquanto leite 
segue avançando (1,60%). "Mas nada que preocupe, por enquanto." 

Os preços dos alimentos devem continuar contidos e a Fipe espera 
recuo de 0,53% para o grupo Alimentação no fim de fevereiro. Já a estimativa 
para o IPC foi revisada de 0,23% para 0,03%. Segundo ele, o que deve limitar 
um alívio maior, é a expectativa de queda menor em energia elétrica, à medida 
que começam a aparecer os efeitos de aumento de PIS/Cofins. "Tem ainda os 
impactos de IPTU", acrescenta. 
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Contudo, o economista não descarta deflação do IPC este mês. "Vai 
depender de como virão os preços de produtos industrializados também." 

Diante da percepção de que o processo desinflacionário irá ganhar ainda 
mais força, Chagas também mudou a projeção para o IPC fechado do ano, de 
5,20% para 4,57%. "Se a inflação mensal ficar na faixa de 0,3% e 0,4%, pode 
até fechar abaixo de 4,5%", afirma. 
 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/02/17/internas
_economia,574640/alimentacao-volta-a-ter-deflacao-no-ipc-da-fipe-apos-5-
anos.shtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Devedores pagam à vista e cancelam cartões por causa da crise 

20 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

  
Pesquisa mostra que consumidores pensam mais antes de comprar e 
mudaram os hábitos na hora do pagamento 
 

O cancelamento de cartões de crédito, a opção pelo pagamento à vista e 
a análise se a compra é realmente necessária são algumas medidas cada vez 
mais adotadas por quem enfrenta dificuldades para fechar as contas no fim do 
mês. Em momento de retração econômica, com alto índice de desemprego e 
redução da renda, um levantamento da Confederação Nacional de Dirigente 
Lojistas (CNDL) aponta que os brasileiros estão aprendendo valiosas lições 
para sobreviver à crise. 

O relatório de inadimplência divulgado pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) aponta que 58,3 milhões de brasileiros terminaram o ano de 
2016 em alguma lista de inadimplência. O número representa 39% da 
população brasileira adulta. Dos entrevistados que já estiveram com nome 
sujo, 89% garantiram ter mudado de atitude na maneira como lidam com suas 
finanças. 

Pensar bem antes de fazer uma compra é uma nova atitude adotada por 
34% dos inadimplentes. Outros 27% entrevistados afirmaram que só compram 
se podem fazer o pagamento à vista, 23% contaram que diante da situação de 
endividamento passaram a evitar usar o cartão de crédito e 11% adotaram 
medidas mais drásticas, cancelando os cartões. 

“Estamos vivendo um momento muito difícil no cenário econômico do 
país e, apesar da expectativa de melhora, a situação continua muito ruim. No 
entanto, já percebemos mudanças positivas adotadas pelas pessoas que 
precisam fazer ajustes para passar pelo momento de turbulência com mais 
tranquilidade”, explica Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil. 

A economista ressalta que as mudanças de atitude não adiantarão se 
forem adotadas apenas durante o momento de contenção dos gastos e alerta 
que os brasileiros culturalmente não têm o costume de controlar com 
responsabilidade a vida financeira. “Quando a situação melhorar, em uma 
perspectiva otimista esperamos que melhore no segundo semestre, muita 
gente vai parar de fazer esses sacrifícios e voltar a se descontrolar com as 
compras. Outras podem usar esse momento de ajuste como aprendizado”, diz 
Kawauti. 

O levantamento do SPC aponta que o percentual de inadimplentes no 
Brasil se estabilizou no fim do ano passado, no entanto, o motivo não é muito 
animador. “Em relação ao início do ano passado, o número está maior, mas 
nos últimos meses os inadimplentes pararam de crescer. Porém, a razão dessa 
estabilização é que menos pessoas tomaram crédito nos últimos meses. Os 
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números só serão positivos quando as pessoas saírem da inadimplência 
conseguindo quitar seus débitos”, explica a economista. 

Dicas para sair do sufoco 
A dona de casa Solange Medeiros acompanha de perto o aperto 

enfrentado por muitas pessoas nos últimos anos e procura disseminar dicas 
para aqueles que perdem o sono com as dívidas. “Virou comum o 
superendividamento, com cidadãos abrindo falência como se fossem uma 
empresa quebrada. A facilidade do crédito há algum tempo favoreceu esse 
processo. Até pequenas lojas oferecem crédito de forma muito fácil. Muita 
gente usa o cheque especial como se fosse parte da renda e se esquece dos 
juros altíssimos. Outros não tomam nenhuma providência para mudar nada 
enquanto a situação não fica dramática”, alerta Solange. 

“A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é reconhecer que errou, 
que se endividou e que precisa mudar isso. Ela deve entender qual o tamanho 
do seu problema. Primeiro é buscar garantir o essencial, pagar as contas de 
água e luz. Depois jogar o cartão de crédito fora ou parar de usá-lo até que 
consiga quitar todas as dívidas. Outra medida é evitar ir nos lugares em que o 
apelo de compra é grande. E também buscar rendas alternativas para 
conseguir melhorar a renda. Por exemplo, quando a mulher não trabalha fora 
de casa, ela pode tentar vender bolos, costuras ou qualquer outra atividade”, 
aconselha Solange. 

A coordenadora do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais, 
Lúcia Pacífico, aponta alguns cuidados que podem ajudar na economia 
financeira em períodos de dificuldades financeiras, como pesquisar preços em 
diferentes lojas e supermercados, fazer uma lista com os produtos que serão 
realmente necessários e buscar marcas mais baratas. 

“O comportamento do consumidor tem mudado muito nos últimos anos e 
o período de crise contribui para isso. As pessoas pesquisam mais, estão mais 
exigentes, reclamam com os vendedores, questionam a qualidade do produto e 
pechincham sempre que possível. Talvez, após a crise, com o hábito já fixado, 
as pessoas possam manter essa cultura de economia para evitar se 
endividarem novamente”, avalia Lúcia. 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/02/20/internas_economia,848
755/devedores-pagam-a-vista-e-cancelam-cartoes-por-causa-da-crise.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/02/20/internas_economia,848755/devedores-pagam-a-vista-e-cancelam-cartoes-por-causa-da-crise.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/02/20/internas_economia,848755/devedores-pagam-a-vista-e-cancelam-cartoes-por-causa-da-crise.shtml
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46% das compras por cartões de crédito no e-commerce em 2016 foram 
realizadas à vista 

 
17 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Ecommerce 
 

Os consumidores passaram a realizar mais pagamentos à vista no 
cartão de crédito nas compras feitas pela internet em 2016. É o que mostra 
levantamento da MundiPagg, empresa que processa pagamentos eletrônicos 
para 40% das lojas virtuais nacionais, incluindo as gigantes B2W 
(Americanas.com, Submarino e Shoptime) e Cnova (Pontofrio e Casas Bahia). 

De acordo com a empresa, o pagamento à vista foi a principal opção 
entre os pagamentos por cartão de crédito, com 46,2% das transações. Na 
comparação com 2015, esse método foi utilizado em 34,4% dos pagamentos. 
No total (à vista e parcelado), as vendas por cartão de crédito representaram 
64,9% das vendas nas lojas virtuais. 

Os parcelamentos entre duas e seis vezes, opção mais utilizada em 
2015, caíram para o segundo lugar, ficando com 35,7% das transações em 
2016, contra 43,9% no ano anterior. As compras divididas entre 7 e 12 vezes 
também perderam espaço, caindo de 21,3% para 17,7%. Já as transações 
parceladas em mais de 12 vezes representaram apenas 0,3%, no último ano, 
um décimo a mais no comparativo com o período anterior. 

“Essa mudança de comportamento pode ser um indício de que o 
brasileiro está com receio de comprometer a sua renda em médio e longo 
prazos”, afirma João Barcellos, diretor da MundiPagg. 

Esse movimento vai de acordo com a confiança do consumidor em 
realizar compras pela internet, avalia a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). Para este ano, a entidade estima que 38,5 milhões de 
consumidores realizem compras em 71 mil lojas virtuais. Isso deve gerar um 
movimento de R$ 59,9 bilhões de faturamento para o setor ao fim de 2017. 

“O e-commerce resiste à crise econômica no País e segue crescendo 
cada vez mais atrativo para consumidores e empreendedores. Este mercado 
continua contratando e gerando emprego e arrecadação”, avalia Mauricio 
Salvador, presidente da ABComm. 

 
 

Linkhttps://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/46-das-compras-por-cartoes-
de-credito-no-e-commerce-em-2016-foram-realizadas-vista/ 

 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Mobilidade Urbana 

Em 3 anos, malha cicloviária mais que dobra de tamanho nas capitais do 
país 

 
18 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
São 3.009 km de vias destinadas aos ciclistas; em 2014, eram 1.414 km. Ainda 
assim, elas correspondem a apenas 2,8% da malha viária total das cidades. 
 

Em três anos, a malha cicloviária das capitais do país mais que dobrou 
de tamanho. São 3.009 km de vias destinadas às bicicletas hoje. Em 2014, 
eram 1.414 km. É o que mostra levantamento feito pelo G1 junto às prefeituras 
das 26 cidades e ao governo do Distrito Federal. 

Agora, as ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas correspondem a 2,8% da 
malha viária total dos municípios (108.720 km). 

Para o professor Valter Caldana, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o avanço tem sido 
positivo porque as cidades brasileiras estão muito atrasadas nesta questão. 
Por outro lado, a implantação das ciclovias de maneira açodada faz o número 
de falhas pontuais aumentar, diz. 

“No Brasil, adotamos um modelo de desenvolvimento urbano 
rodoviarista. As nossas cidades foram se desenvolvendo baseadas nesse 
modelo, que é o do automóvel. Cidades em todo o mundo adotaram medidas 
para abandonar esse modelo durante 40 anos, mas nós, não. Ficamos 
estacionados. Agora, nos últimos 5, 10 anos, e em especial após as 
manifestações de 2013, fomos obrigados a fazer o que essas outras cidades 
fizeram em 40 anos, só que tudo de uma vez”, afirma Caldana. 

Ricardo Correa, sócio-fundador da TC Urbes, empresa especializada em 
projetos de mobilidade, tem opinião parecida. Para ele, o aumento da malha 
não tem sido feito de forma inteligente. “No Brasil, não há uma sistemática de 
planejamento cicloviário. Poucas cidades do país têm uma política definida. Já 
se começou a enxergar a bicicleta como veículo, mas sem promover o impacto 
social e ambiental possível. Há um potencial de se chegar a mais de 20% dos 
deslocamentos em vários municípios onde a questão social é latente”, afirma. 

Segundo ele, um bom planejamento cicloviário transforma a cidade 
radicalmente. “Um plano de gestão sério proporciona uma economia sistêmica 
para a cidade, com benefícios sociais, ambientais e na saúde, tanto individuais 
como coletivos. ” Correa cita um relatório da Federação Europeia de Ciclistas 
que mostra que o setor cicloviário gera uma economia de 513 bilhões de euros 
por ano aos 28 estados-membros da União Europeia. 

De acordo com o levantamento do G1, São Paulo é a cidade que possui 
a maior malha cicloviária do país: 498,4 km (isso sem contar os 120 km de 
ciclofaixas de lazer, montadas apenas aos domingos e feriados). O Rio aparece 
na segunda posição (441,1 km). A capital federal Brasília está na terceira 
colocação (420,1 km). Fortaleza, com 204,6 km, e Curitiba, com 204,2 km, 
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completam a lista das cinco mais. Macapá é a cidade com a menor malha (11,9 
km). 

Manutenção e integração 
Com o aumento das vias, surge um outro desafio: a integração e a 

manutenção delas. Em São Paulo, por exemplo, as ciclovias são alvo 
constante de reclamações. 

Para Correa, da TC Urbes, os problemas são, quase sempre, 
decorrentes da falta de um plano bem estruturado. “Sempre fui ciclista. E 
continuo com a bandeira de cicloativista. Quanto mais ciclovia, melhor. Graças 
a uma delas, levo minha filha de 2 anos e meio à creche de bike em SP. Se não 
tivesse, não levaria. A ciclovia, mesmo que não ideal, proporciona segurança e 
outros benefícios. Mas como urbanista, claro, acho que deviam ser gastos mais 
tempo e mais dinheiro com planejamento para que elas fossem feitas da forma 
correta.” 

Caldana, da FAU/Mackenzie, diz que a falta de manutenção dos 
equipamentos não é uma exclusividade das ciclovias, mas de obras públicas 
em geral. “Nosso modelo de gestão prioriza obras novas em detrimento da 
manutenção dos equipamentos que já existem. E isso acontece com a malha 
rodoviária e com calçadas também, por exemplo.” 

Ele reforça a importância da intermodalidade entre os vários meios de 
transporte, como metrô, ônibus e bicicletas. “A sociedade não tem a cultura de 
intermodalidade. Pensamos em, no máximo, dois modais. É uma questão de 
educação mesmo. Precisamos nos reeducar para usar o sistema de transporte 
da cidade de maneira inteligente, e o sistema precisa se ajustar para isso”, 
afirma. É essa intermodalidade que, segundo o especialista, faz com que as 
bicicletas possam ser encaradas como meios efetivos de transporte em 
grandes cidades, e não apenas como opção de lazer. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/em-3-anos-malha-cicloviaria-mais-que-
dobra-de-tamanho-nas-capitais-do-pais.ghtml 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Proibição de cobrança de bagagens ainda depende de votação na Câmara 

19 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Apesar da tramitação de uma proposta no Congresso Nacional para impedir 

que as empresas aéreas cobrem por qualquer bagagem despachada pelos 
passageiros, o fim da franquia pode entrar em vigor a partir do dia 14 de março, 
conforme aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Isso porque a 
revogação da regra que permite a cobrança pelas malas ainda precisa ser votada na 
Câmara dos Deputados. 

A Anac diz que a previsão é que a cobrança das bagagens entre em vigor no 
dia 14 de março. “É importante salientar que, para a decisão do Senado valer, é 
necessária a ratificação da decisão pela Câmara dos Deputados. Até que essa 
decisão seja votada, a Anac trabalha com a divulgação e esclarecimento das novas 
regras para entrada em vigor na data citada”, disse a agência. 

A Anac aprovou, no dia 13 de dezembro do ano passado, as novas regras para 
o transporte aéreo de passageiros, válidas para passagens compradas a partir de 14 
de março deste ano. Entre as mudanças, ficou determinado que as companhias 
aéreas não terão mais que oferecer obrigatoriamente uma franquia de bagagens aos 
passageiros, e que poderão cobrar pelo serviço relativo ao volume despachado. 

No dia seguinte da aprovação das novas regras, o Senado aprovou projeto de 
decreto legislativo que revoga a resolução da Anac, apenas no que diz respeito à 
cobrança de bagagens. A proposta foi apresentado no Senado por Humberto Costa 
(PT-PE) e aprovada em votação simbólica no plenário da Casa. Para que a nova regra 
seja definitivamente abolida, no entanto, a matéria precisará ser aprovada também 
pela Câmara dos Deputados, onde o projeto já recebeu requerimento de urgência, 
apresentado pelo deputado Celso Russomanno (PRB-SP). 

No início do mês, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), defendeu que a Casa aguarde os efeitos da resolução da Anac para se posicionar 
sobre a questão. Para ele, o melhor caminho pode ser deixar a resolução entrar em 
vigor para verificar se a queda no preço das passagens aéreas estimada pela Anac 
realmente irá ocorrer. 

Atualmente, a franquia de bagagens oferecida pelas empresas aéreas é de 23 
quilos para viagens internas e duas malas de 32 quilos para viagens internacionais. 
Com a mudança aprovada pela Anac, as companhias poderão cobrar integralmente 
pelas bagagens para voos que tiverem as passagens compradas a partir do dia 14 de 
março. 

A Anac diz que as novas regras para o setor podem beneficiar o consumidor e 
baixar o preço das passagens no país. Já para o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), o desmembramento da cobrança da bagagem e da passagem visa 
a dar mais lucro às empresas e não dar transparência. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/proibicao-de-cobranca-de-
bagagens-ainda-depende-de-votacao-na-camara 
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7. Serviços – Turismo 

Mudanças no setor de turismo recebem críticas 

20 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Entidades empresariais são contra criação de nova agência e Itamaraty critica 
isenção de vistos 
 

O presidente Michel Temer recebeu duas cartas poderosas contra o 
pacote de turismo em gestação no governo: uma do Itamaraty, contra a 
suspensão de vistos de turistas, e outra de 15 representantes de entidades, 
encabeçados pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade, condenando a intenção de financiar com recursos do Sebrae 
uma nova agência de promoção do turismo voltada para o exterior. Com o 
nome de Agência Brasileira de Promoção do Turismo (Abratur), ela seria criada 
a partir da atual Embratur. 

O pacote de turismo será discutido amanhã, em Brasília, pelos 
ministérios da Fazenda, Planejamento e Turismo, sob a coordenação da Casa 
Civil. Foram convidados o ministro José Serra (Relações Exteriores) e o 
presidente do Sebrae nacional, o ex-ministro Guilherme Afif Domingos. 

Na carta contra o desvio de recursos do Sebrae para a Abratur, as 
entidades advertem: “Fica claro que a ideia de subtrair recursos do orçamento 
do Sebrae para estimular o desenvolvimento do segmento turismo, caso 
implementada, comprometerá seriamente o papel exercido pela entidade”. O 
texto foi subscrito até por representantes da Caixa e do BNDES. 

As entidades empresariais alegam que o Sebrae já atende 225 mil 
empresas de turismo, segundo dados de 2016, e que, para 2017, estão 
previstos 149 projetos, com investimentos diretos de R$ 78 milhões no setor. 

Vistos. Já o Itamaraty e Serra são frontalmente contrários à suspensão 
de exigência de vistos para turistas dos EUA, Canadá, Austrália e Japão, por 
dois anos, como forma de atrair visitantes desses países, que ficam em média 
de 18 a 23 dias no Brasil e são os que mais gastam, per capita, por dia: US$ 
64,59 (australianos), US$ 62,39 (americanos), US$ 49,50 (japoneses) e US$ 
48,38 (canadenses). 

O Itamaraty reclama, na carta, que “nenhum país do porte e da 
expressão política do Brasil adota a dispensa unilateral de vistos de turista, 
medida que implica tratamento assimétrico a seus nacionais”. Há, ainda, uma 
questão financeira. Segundo o Itamaraty, os consulados perderiam um terço de 
sua renda auferida com vistos, “com impacto sobre o orçamento da União”. 

O Ministério do Turismo, porém, tem apoio do Planalto e da área 
econômica para o pacote, que inclui ainda a abertura de 100% das empresas 
aéreas ao capital estrangeiro. O ministro do Turismo, Marx Beltrão, disse que 
“há um consenso na cúpula do governo de que é preciso uma política 
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agressiva de estímulo ao turismo, que oferece resposta rápida no 
reaquecimento da economia e na geração de empregos”. 

Ele defendeu os pontos principais do pacote. Sobre a suspensão dos 
vistos, comparou valores: a perda de arrecadação dos consulados é estimada 
em R$ 18 milhões por ano, enquanto a previsão de entrada de recursos com o 
aumento de turistas desses quatro países é de R$ 4 bilhões. Além disso, diz, “o 
Planejamento se dispõe a cobrir as perdas consulares”. 

Quanto à criação e financiamento da Abratur, ele usa uma comparação 
contundente de valores. Em 2015 (último dado consolidado), o Brasil gastou 
apenas US$ 18 milhões em promoção de turismo, ante US$ 490 milhões do 
México, US$ 100 milhões da Colômbia, US$ 90 milhões do Equador e US$ 60 
milhões da Argentina. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mudancas-no-setor-de-turismo-
recebem-criticas,70001671800 
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8. Mercado Imobiliário 

Consórcio pode contribuir com reaquecimento do mercado imobiliário 

 
17 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Investimento e Notícias 
  

O sistema de consórcio tem atraído cada vez mais a atenção do 
consumidor como recurso para aquisição da casa própria e, com isso, também 
tem contribuído com o movimento do setor imobiliário. 

Além de ser uma opção para compra planejada do bem, sem o 
acréscimo de juros, como o mercado está favorável, a carta de crédito 
disponibilizada após à contemplação – que é o que resulta no valor pago 
integralmente ao vendedor - permite que o consorciado tenha mais poder de 
barganha, o que pode propiciar bons negócios. “O consumidor tem organizado 
melhor suas finanças. Isso, aliado às vantagens que o sistema propicia, tem 
despertado cada vez mais a atenção do público para a utilização do consórcio 
como ferramenta para a aquisição de bens”, ressalta Rogério Pereira, diretor do 
Embracon, administradora de consórcios que atua há 28 anos no mercado 
nacional. 

 Só no ano passado, mais de 71,3 mil pessoas foram contempladadas e 
tiveram oportunidade de adquirir seus imóveis por meio de consórcio, segundo 
dados da ABAC - Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Em 
2016, foram vendidas 225,2 mil novas cotas de consórcio de imóveis. Já o 
tíquete médio mensal das cotas ficou em cerca de R$ 120,2 mil. O volume de 
crédito comercializado atingiu o patamar de R$ 26,72 bilhões e o Sistema de 
Consórcio movimentou R$ 7,08 bilhões em créditos para compra de imóveis no 
período. Na somatória dos 12 meses de 2016, 3.148 consorciados-
trabalhadores participantes dos grupos de consórcios de imóveis utilizaram 
parcial ou totalmente seus saldos nas contas do FGTS, superando a marca dos 
R$ 118,8 milhões. 

 Uma característica interessante é que houve um aumento de 13,5% nas 
adesões de consórcios de imóveis no segundo semestre de 2016, com um total 
de 119,7 mil adesões, em comparação às 105,5 mil novas cotas registradas no 
primeiro semestre do ano. Esse fato demonstra uma tendência de aquecimento 
nas adesões ao sistema de consórcios em 2017.  

 Vantagens do Consórcio de Imóveis 
• Pelo consórcio, o comprador do imóvel não paga juros e não precisa 

dar entrada nem tampouco intermediárias; 
• O sistema conta com várias opções de crédito, prazos e parcelas que 

cabem no orçamento do consorciado; 
• Para participar não é necessário avalista e nem comprovação de 

renda; 
• O consorciado tem a possibilidade de usar o saldo do FGTS para dar 

lance ou aumentar o valor do crédito; 
• O valor da carta de crédito acompanha o reajuste das parcelas (INCC – 

Índice Nacional de  Custo da Construção), o que mantém o poder de compra; 
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• Ao ser contemplado, o consorciado pode usar a carta de crédito para 
adquirir um imóvel novo ou usado, terrenos e até realizar reformas em qualquer 
lugar do território nacional; 

• O sistema de consórcio conta com legislação específica e a 
administradora deve ser autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, o que traz 
mais segurança ao consumidor. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/consorcio-
pode-contribuir-com-reaquecimento-do-mercado-imobiliario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/consorcio-pode-contribuir-com-reaquecimento-do-mercado-imobiliario
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/consorcio-pode-contribuir-com-reaquecimento-do-mercado-imobiliario
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Matrícula de imóveis trará dados judiciais 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Nova regra permite que comprador saiba, olhando a matrícula, se atual 
proprietário é alvo de alguma ação que possa pôr a propriedade em risco 
 

A partir de amanhã, para que o comprador de um imóvel saiba se o atual 
proprietário é alvo de alguma ação na Justiça que possa colocar a propriedade 
em risco no futuro, bastará olhar na matrícula da unidade para obter essa 
informação. 

A lei é de 2015, mas previa um período de adequação de dois anos. 
Agora, vale o que está contemplado na matrícula. 

"O prazo de dois anos foi pensado para que não houvesse uma correria 
aos cartórios para a atualização das matrículas dos imóveis", diz Abelardo 
Campoy Diaz, diretor do Secovi-SP, entidade que representa o setor imobiliário. 
"Essa mudança serve para dar mais segurança nas negociações, sobretudo do 
ponto de vista do comprador, além de agilizar o processo de transmissão de 
propriedade." Com a concentração das informações na matrícula - e a 
consequente redução no número de procedimentos do cartório -, o tempo para 
transmissão de propriedade deve cair 20%, de 25 dias para 20 dias, de acordo 
com estimativas do Banco Mundial. Os custos, no entanto, não devem ter 
redução substancial. 

Segundo os cartórios, na prática, o tempo de tramitação deve passar de 
15 para 10 dias. 

Quem quer comprar um imóvel precisa se certificar se o antigo dono é 
alvo de alguma ação judicial, para ter certeza de que o patrimônio não corre o 
risco de ser usado para pagar uma pendência no futuro. 

Até então, para o comprador, a recomendação era obter, entre outros 
documentos, as chamadas certidões de distribuição de feitos ajuizados - que 
servem para indicar se existe alguma ação em curso contra o vendedor, lembra 
Diaz. 

Da mesma forma, quando uma instituição financeira era solicitada a 
fornecer um empréstimo ou financiamento tendo por garantia o imóvel, o 
crédito só era liberado após a apresentação dessas certidões. 

Novidade. Com a mudança, caso o antigo dono tenha ações correndo na 
Justiça e o resultado final da ação for desfavorável a ele, o imóvel só pode ser 
atingido se houver um registro da pendência judicial em sua matrícula. "Esse 
foi um processo que levou cerca de dez anos para sair do papel. Havia uma 
resistência grande dos cartórios responsáveis por essas certidões, apesar de 
ser uma medida que torna os processos de venda mais simples e ágeis", 
afirma Diaz. 

"Mais do que reduzir o tempo de tramitação no cartório, um dos objetivos 
principais é reduzir os juros de financiamento por parte dos bancos, à medida 
que diminui o nível de insegurança do negócio. Ao menos, tende a haver uma 
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redução nas taxas, se isso efetivamente vai acontecer, ainda não é possível ter 
certeza", diz Ivan Jacopetti do Lago, diretor do Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil (Irib). 

"Resolvida a pendência na Justiça, a observação pode ser cancelada e 
deixa de constar na matrícula. Essa medida mais transparente pode servir 
também, indiretamente, como uma forma de estimular o devedor a cumprir 
suas obrigações judiciais. 

Se ele tiver como pagar, em tese, pode se convencer a quitar a dívida, 
até para preservar o histórico daquele imóvel que pretende vender." 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35741768 
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9. Curtas 

Turistas estrangeiros começam o ano gastando mais no Brasil, diz MTur 

 
18 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 
Dados do Banco Central revelam aumento de 2,17% dos gastos de visitantes 
internacionais em janeiro, em comparação ao mesmo período de 2016. 
 

O ano começou com boas expectativas para o turismo brasileiro. É o 
que mostra a receita cambial do turismo, que representa os gastos dos 
visitantes estrangeiros no país. Em janeiro, os visitantes internacionais 
gastaram US$ 664 milhões no Brasil, um aumento de 2,17% em relação ao 
mesmo período do ano passado (US$ 650 milhões). 

“Acredito que o turismo tem um enorme potencial para ajudar o país no 
momento de recuperação econômica por ser um grande gerador de emprego e 
renda. Por isso estamos trabalhando de maneira intensa na melhoria da 
infraestrutura turística e qualificação profissional com vista a atender cada vez 
melhor o turista estrangeiro e nacional”, explicou o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão. 

Ainda segundo os dados apurados pelo Banco Central, a despesa 
cambial em janeiro deste ano - gastos dos brasileiros no exterior — teve um 
aumento de 87,89%, passando de US$ 840 milhões em 2016 para US$ 1,578 
bilhões. 

Balanço de 2016 —O ano dos Jogos Olímpicos teve impacto positivo na 
receita cambial do turismo. O acumulado em 2016, de cerca de US$ 6,024 
bilhões, foi 3% maior em relação ao registrado de janeiro a dezembro de 2015, 
US$ 5,8 bilhões. 

Em agosto, mês de realização da Olimpíada, os gastos dos estrangeiros 
nos destinos nacionais somaram R$ 602 milhões, o que representou um 
aumento de 38% no comparativo com o ano anterior. Foi o maior percentual de 
crescimento alcançado pela receita cambial do turismo em 2016. 
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10. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – BRAZIL ROAD EXPO 2017 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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