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1. Crédito e Financiamento 

Entrada em vigor de novo teto para financiamento não reduzirá déficit 
habitacional 

23 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 
Começou a vigora esta semana, a partir do dia 20, a decisão do governo de 

elevar o teto de financiamento de imóveis com uso do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para R$ 1,5 milhão. A previsão é de que a medida traga algum 
alívio às incorporadoras, construtoras e consumidores, sobretudo os de classe média 
e alta. 

Segundo análise do presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da 
Habitação (ABMH), Lúcio Delfino, embora guarde relação com o setor habitacional, a 
flexibilização dos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e uso do 
FGTS para imóveis de até R$ 1,5 milhão fará efeito somente para o setor econômico. 
“Trata-se de mais uma tentativa de aquecer o mercado imobiliário, dessa vez para 
pessoas de classe média alta”, avalia. 

No entanto, para o especialista, a medida não traz qualquer alívio para as mais 
de 3,258 milhões de famílias que sonham com a aquisição da casa própria, segundo 
levantamento realizado em 2015 pela Fundação João Pinheiro. Esse número 
corresponde a um déficit habitacional de 6,068 milhões de unidades no país. “Mesmo 
assim, a notícia é bem-vinda, pois, de certa forma, o mercado imobiliário está 
interligado e a possibilidade de aquisição de um imóvel de maior valor muitas vezes 
depende da venda da atual moradia, menos valorizada, criando uma cadeia de 
negócios que acaba beneficiando o setor como um todo”, analisa Delfino. 

O único risco diz respeito aos financiamentos cuja fonte de recursos sejam as 
contas do FGTS. “Diante das últimas medidas de flexibilização do saque prematuro 
dos valores depositados nas contas vinculadas – não só para aquisição de imóveis 
mais caros –, a preocupação da ABMH é que falte recursos para algumas linhas de 
crédito do SFH, como o pró-cotista, que oferece taxas de juros mais em conta para 
trabalhadores com pelo menos de três anos (consecutivos ou não) de carteira 
assinada, e financia imóveis de até R$ 500 mil.” 

O problema da falta de recursos ao pró-cotista foi uma realidade vivida no início 
do ano passado (2016) e deixou muita gente de mão, como recorda Lúcio Delfino. “Em 
alguns casos, o crédito já estava aprovado e com data agendada para assinatura do 
contrato de compra e venda com financiamento habitacional, mesmo assim a Caixa 
Econômica Federal voltou atrás e suspendeu a concessão do crédito, alegando falta 
de recursos. O receio da ABMH é que o problema volte a acontecer, o que afetaria o 
acesso ao crédito imobiliário por quem realmente precisa, ou seja, pela população 
atingida pelo déficit habitacional brasileiro. Fica o alerta!” 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/entrada-em-vigor-
de-novo-teto-para-financiamento-nao-reduzira-deficit-habitacional 
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Bancos públicos e privados anunciam redução de juro 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Instituições informaram redução no custo dos empréstimos e financiamentos após 
corte da Selic 
 

Após a decisão do Banco Central de cortar a Selic para 12,25% ao ano, pelo 
menos três bancos, entre públicos e privados, anunciaram que vão repassar, a partir 
de 1º de março, a redução da taxa básica de juros aos consumidores e empresas. 

No Bradesco, as novas condições valem a partir de 1º de março. Para os 
clientes pessoa física, entre as linhas que tiveram redução, a de Crédito Pessoal teve 
sua taxa mínima reduzida de 1,89% para 1,83% ao mês, e a máxima de 7,72% para 
7,66% ao mês. 

Já nos cartões de crédito, para o portfólio da bandeira Elo, os juros máximos do 
rotativo, que contam com novas regras a partir de abril, ficarão entre 3,1% a 9,9% ao 
mês a partir da próxima fatura. A taxa máxima cobrada anteriormente na modalidade 
era de 16,9% ao mês. 

A modalidade Credfácil Veículo, que tem como garantia o próprio bem,  teve 
sua taxa máxima reduzida de 5,92% para 5,86% ao mês. Na modalidade CDC Outros 
Bens a taxa máxima foi reduzida de 5,90% para 5,84% ao mês. 

Já entre as linhas de financiamento para pessoa jurídica, a de Capital de Giro 
teve redução de 3,49% para 3,43% ao mês na taxa mínima, e de 6,95% para 6,89% 
na máxima. Na modalidade Credinvestimento, capital de giro com múltiplas garantias, 
a taxa máxima passou de 6,79% para 5,99% ao mês. 

Banco do Brasil. No Banco do Brasil, as principais quedas, de até 0,12 ponto 
porcentual ao mês, ocorrerão, de acordo com a instituição, em linhas de crédito para 
capital de giro voltadas a micro e pequenas empresas, com destaque para operações 
de recebíveis.  

Na pessoa física, por exemplo, a taxa mínima do cheque especial passa de 
4,42% ao mês para 4,36% enquanto a máxima vai de 12,95% ao mês para 12,89%. 
No crédito imobiliário, as linha contempladas pelo Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH), a taxa mínima passa de 11,29% ao ano para 10,80% ao ano e a máxima de 
11,49% para 11,00%. Já para a linha crédito hipotecário (CH) do banco, o juro mínimo 
passa de 12,29% para 11,80% ao ano e o máximo de 12,51% para 12,02%. 

Do lado das empresas, o BB reduziu os juros do cheque ouro empresarial de 
8,47% ao mês para 8,43% a taxa mínima e de 13,64% ao mês para 13,60% a máxima. 
A linha giro rápido teve idênticos cortes. 

No último dia 11 de janeiro, o BB já havia anunciado redução de juros após a 
reunião anterior do Copom, incluindo a queda de até 4 pontos porcentuais no crédito 
rotativo, que passa a contar com novas regras a partir de abril próximo. 

Itaú. O Itaú Unibanco também anunciou que repassará o corte integral da taxa 
básica de juros para as pessoas físicas e jurídicas. O banco, contudo, não detalhou 
qual será o tamanho da redução do custo de empréstimos e financiamentos. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bancos-publicos-e-privados-anunciam-
reducao-de-juro,70001675924 

 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Arrecadação de impostos sobe em janeiro pela primeira vez em três anos 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: UOL Economia 
  

A arrecadação federal com impostos em janeiro cresceu pela primeira 
vez em três anos na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo 
números divulgados nesta quarta-feira (22) pela Receita Federal, o governo 
federal arrecadou R$ 137,392 bilhões no mês passado, alta de 0,79% acima da 
inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
em relação a janeiro de 2016. 

Essa foi a primeira vez desde 2014 que a arrecadação federal 
apresentou crescimento real (acima da inflação) em janeiro. De acordo com a 
Receita, o início da recuperação da economia, o aumento do pagamento de 
royalties de petróleo e uma arrecadação atípica de R$ 487 milhões de Imposto 
de Renda sobre ganhos de capital na alienação (venda) de bens influenciaram 
no resultado. 

No ano passado, a arrecadação federal tinha apresentado crescimentos 
acima da inflação na comparação com o mesmo mês do ano anterior somente 
em outubro e em novembro. No período, no entanto, a entrada de recursos 
tinha sido elevada por causa do programa de regularização de ativos no 
exterior, conhecido como repatriação, que reforçou os cofres federais em R$ 
46,8 bilhões em 2016. 

Royalties do petróleo ajudaram 
O aumento das receitas com os royalties foi o principal fator que reforçou 

a arrecadação federal agora. Em janeiro, as receitas não administradas pela 
Receita Federal subiram R$ 2,252 bilhões acima da inflação em relação ao 
mesmo mês de 2016, alta real de 60,86%. A Receita não quis informar se a 
alta se deve ao aumento do preço internacional do petróleo ou ao aumento da 
produção interna. 

Outro fator que impulsionou a arrecadação federal em janeiro foi o 
crescimento real (acima da inflação) de 21% da estimativa do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IRPF) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) das instituições financeiras. No início do ano, as grandes empresas, 
que declaram pelo lucro real, pagam Imposto de Renda com base na 
estimativa de ganhos, abatendo os tributos nos balancetes seguintes caso os 
lucros não se confirmem. 

O IRPF e a CSLL foram os principais tributos que puxaram a alta da 
arrecadação em janeiro, com crescimento real (acima da inflação) de R$ 1,287 
bilhão em relação ao mesmo mês do ano passado. Em seguida, vem o Imposto 
de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho, com alta real de R$ 
707 milhões. 

Queda nas vendas afetou arrecadação 
As maiores quedas reais (descontada a inflação) em relação a 2016 

ocorreram com a arrecadação do Programa de Integração Social (PIS) e da 
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Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), que caiu R$ 
1,472 bilhão em termos reais. Ligados ao faturamento, esses tributos refletem a 
queda de 6,75% nas vendas entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. 

A segunda maior queda foi observada na arrecadação da Previdência 
Social, que caiu R$ 767 milhões na mesma comparação. A diferença decorre 
da queda do emprego formal, que fez a massa salarial (soma dos salários 
pagos na economia) crescer 1,95% no período, abaixo da inflação pelo IPCA 
acumulada de 5,35% nos 12 meses terminados em janeiro. 
 
 
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/02/22/arrecadacao-federal-
em-janeiro-cresce-pela-primeira-vez-em-tres-anos.htm 
 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Confiança do comércio no Brasil sobe em fevereiro para o maior nível 
desde o início de 2015, diz FGV 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Índice subiu 3,6 pontos, para 82,5, puxado por melhora da percepção sobre 
situação atual; tendência é de alta gradual nos próximos meses 
 

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil melhorou em 
fevereiro pela terceira vez seguida favorecido por juros menores, e atingiu o 
maior nível desde janeiro de 2015. 

A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta quinta-feira que, 
depois de subir 3,6 pontos neste mês, o Icom atingiu 82,5 pontos. 

O resultado derivou principalmente do avanço de 5,5 pontos do Índice da 
Situação Atual (ISA), maior alta desde abril de 2011, alcançando 74,3 pontos. 

O Índice de Expectativas (IE) também apresentou melhora ao avançar 
1,6 ponto, atingindo 91,5 pontos. 

"Na ausência de choques negativos extra econômicos, a tendência de 
alta gradual deve se manter nos próximos meses, alimentada pela redução dos 
juros e pela liberação de recursos das contas inativas do FGTS", destacou em 
nota o superintendente de estatísticas públicas da FGV/IBRE, Aloisio Campelo. 

A confiança do comércio acompanhou a melhora da confiança do 
consumidor medida pela FGV em fevereiro, atingindo o maior nível desde o 
final de 2014. Entretanto, a confiança da construção foi na contramão e 
apresentou piora. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/confianca-do-comercio-no-brasil-sobe-em-
fevereiro-para-o-maior-nivel-desde-o-inicio-de-2015,-diz-fgv-id608377.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Setor de serviços tem lenta melhora 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Economia e Negócios 
  
A melhora no setor de serviços está longe de configurar uma tendência. 
 

Nos últimos meses de 2016, o volume de serviços prestados mostrou 
ligeiro crescimento: 0,2% em novembro em relação a outubro e 0,6% em 
dezembro em relação a novembro. No ano passado, porém, segundo números 
divulgados pelo IBGE, o setor apresentou queda de 5,0% com ajuste sazonal, 
a maior perda já registrada pela série histórica iniciada em 2012. 

O desempenho do setor de serviços deve dar a tônica do nível de 
recuperação de atividade econômica em 2017. Isto porque, como mostraram 
levantamentos feitos há dois anos, os serviços vêm ganhando importância 
cada vez maior na economia brasileira, chegando a representar quase 70% do 
Produto Interno Bruto (PIB), com poderoso impacto sobre os níveis de 
emprego. 

Muito, porém, vai depender da evolução do crescimento industrial, que 
influi decisivamente sobre o segmento de transporte de cargas, com grande 
peso no setor de serviços. 

Prova disso é que a ativação da indústria no fim do ano passado já se 
fez sentir no item transportes e serviços auxiliares, que registrou uma alta de 
0,4% em dezembro, em comparação com o mês anterior. Espera-se também 
que o transporte de cargas venha a ser ainda mais movimentado nos próximos 
meses com a safra recorde de grãos, a maior parte destinada à exportação. 

Já o segmento de serviços prestados às famílias, que teve elevação de 
2% em dezembro, sempre em comparação com novembro, tem tido um 
comportamento irregular. Pressionadas pelo desemprego e diminuição de 
renda, muitas famílias têm prescindido de serviços não essenciais. 

Essa situação pode ir progressivamente se alterando à medida que o 
emprego comece a reagir, o que só se espera que ocorra no segundo 
semestre. 

Até lá, medidas pontuais, como saques de contas inativas do FGTS, 
podem dar uma ajuda. 

A queda da renda das famílias afetou os serviços de informação e 
comunicação (-1,7%), serviços profissionais e administrativos(-1,3%) e outros 
serviços (-1,2%). Se a atividade econômica der sinais firmes de recuperação 
até o fim do ano, o setor de serviços poderá fechar 2017 no terreno positivo. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35874921 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços - Alimentação 

Com queda de alimentos, prévia da inflação sobe 0,54%, menor índice para 
fevereiro desde 2012 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Para analistas, resultado abre espaço para cortes maiores de juros daqui para frente 
 

A prévia oficial da inflação, o IPCA-15, registrou alta de 0,54% em fevereiro, 
informou ontem o IBGE. Foi a menor taxa para o mês desde 2012, quando ficou em 
0,53%. Em fevereiro do ano passado, o índice fora de 1,42%. Em janeiro, a taxa foi 
menor (0,31%), mas subiu de um mês para o outro devido à pressão sazonal dos 
reajustes das mensalidades escolares aplicados no início do ano. Os alimentos 
voltaram a ter deflação, com queda de preços de 0,07%, o quinto recuo dos últimos 
seis meses. 

Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 5,02%, aproximando-se do centro da 
meta estabelecida pelo Banco Central (BC), que é de 4,5%. 

- Depois de muitos anos, vamos voltar a cumprir a meta. Isso abre espaço para 
que o BC possa intensificar os cortes de juros, e os agentes econômicos ficam mais 
confiantes com relação a investimentos e voltar a contratar trabalhadores - resume 
Maria Andreia Lameira, economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). 

PRESSÃO DE EDUCAÇÃO E ÔNIBUS 
O grupo educação, com alta de 5,17%, teve impacto de 0,24 ponto percentual 

na inflação. As mensalidades dos cursos regulares subiram 6,94%. Mesmo assim, a 
alta desse grupo ficou abaixo da registrada em fevereiro do ano passado (5,91%). 
Segundo economistas, o reajuste menor é explicado por uma combinação de queda 
na demanda e inflação geral mais baixa. 

- Mensalidade de cursos regulares tem indexação alta. Oitenta por cento dela 
são reflexo da folha de pagamento dos funcionários, que são reajustados de acordo 
com a inflação passada - diz Maria Andreia. 

Além do grupo educação, o IPCA-15 foi pressionado pelas tarifas dos ônibus 
urbanos e intermunicipais, que subiram 3,24% e 3,84%, respectivamente. 

Esta semana, pela sétima seguida, o mercado reviu para baixo a previsão para 
a inflação em 2017. Agora, o Boletim Focus - documento do BC que reúne as 
principais instituições financeiras - espera que o IPCA encerre o ano em 4,43%. Para 
André Braz, economista do IBRE/FGV, os alimentos terem confirmado, em fevereiro, 
que estão com uma trajetória comportada praticamente garante o cumprimento dessa 
meta: - A indenizações a transmissoras de energia devem pressionar as contas de luz 
este ano, mas, em contrapartida, os medicamentos devem ter alta de 3,5%, bem, 
inferior aos 12,5% aplicados no ano passado. Um movimento compensará o outro. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35875346 

 

 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Índice Nacional de Custo da Construção sobe em fevereiro 

22 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 
O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) da Fundação 

Getulio Vargas (FGV) registrou, em fevereiro, taxa de variação de 0,53%, 
acima do resultado do mês anterior, de 0,29%. 

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou 
variação de 0,62%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,30%. O índice 
referente à Mão de Obra registrou variação de 0,45%. No mês anterior, a taxa 
de variação foi de 0,28%. O INCC-M é calculado com base nos preços 
coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. 

Materiais, Equipamentos e Serviços 
No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, o índice correspondente a 

Materiais e Equipamentos registrou variação de 0,47%. No mês anterior, a taxa 
havia sido de 0,17%. Dos quatro subgrupos componentes, três apresentaram 
acréscimo em suas taxas de variação, destacando-se materiais para 
acabamento, cuja taxa passou de 0,14% para 0,66%. 

A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de 0,79%, em janeiro, 
para 1,16%, em fevereiro. Neste grupo, vale destacar a aceleração de taxas de 
serviços e licenciamentos, cuja taxa passou de 3,02% para 6,14%. 

Mão de obra 
O índice referente à Mão de Obra registrou variação de 0,45% em 

fevereiro, ante 0,28% no mês anterior. Esta variação ocorreu devido aos 
reajustes salariais de Belo Horizonte, Recife, Brasília e Salvador. 

Capitais  
Quatro capitais apresentaram aceleração em suas taxas de variação: 

Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Em contrapartida, 
Salvador, Brasília e Porto Alegre, registraram desaceleração. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/indice-nacional-de-
custo-da-construcao-sobe-em-fevereiro 
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7. Comércio Eletrônico 

46% das compras por cartões de crédito no e-commerce em 2016 foram 
realizadas à vista 

22 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Estadão 

  
O ano de 2016 ficou marcado pela estagnação econômica do país, entretanto, 
o segmento de e-commerce se manteve saudável, com um crescimento de 
11%, e faturamento de R$ 53,4 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira 
do Comércio Eletrônico (ABComm). 
 

Se o consumidor continuou comprando online, seu comportamento 
mudou na hora de pagar. Segundo levantamento da MundiPagg, empresa que 
processa pagamentos eletrônicos para 40% das lojas virtuais nacionais, 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. 

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. 

No total, as vendas por cartão de crédito representaram 64,9% das 
vendas nas lojas virtuais. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,46-das-compras-por-
cartoes-de-credito-no-e-commerce-em-2016-foram-realizadas-a-
vista,70001675783 
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8. Franquias 

Sem verba no caixa, empresas apelam para as franquias 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Economia e Negócios 
 
Na crise, companhias em estágio inicial criam sistema de 'nanofranquias' para 
terceirizar sua operação comercial 
 

O aperto econômico associado ao aumento do desemprego acelerou um 
modelo de negócio inimaginável há três ou quatro anos: o de empresas jovens, 
algumas delas até startups, que, sem caixa para contratar vendedores, optam 
por franquear seu departamento comercial. 

Embrulhada pelo nome de nanofranquia - terminologia que a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) luta para que não se dissemine - e acessível 
por um investimento que dificilmente ultrapassa R$ 20 mil, essa oferta 
apareceu de forma recorrente na Feira do Empreendedor do Sebrae-SP. O 
evento aconteceu no último fim de semana em São Paulo, no Centro de 
Convenções do Anhembi. 

As empresas de franquia barata já dividiam espaço de igual para igual 
com as tradicionais máquinas de produção caseira e figurinhas carimbadas 
nesse tipo de evento, como a turma de expansão das redes de fast-food e 
fornecedores de software de gestão e de bancos de dados alocados na 
internet. 

Aplicativos de delivery de comida, correspondentes bancários que 
trabalham com crédito consignado e até um escritório que compra precatórios 
disputavam a atenção de investidores com pouco dinheiro no bolso, tempo 
ocioso e rede de contatos regionais. 

É o caso da engenheira Amanda Charlaeaux, que trabalhou por 11 anos 
na linha de montagem da fábrica de motores da Ford, em Taubaté (SP), até ser 
demitida em abril de 2015 com outros 139 colegas. "Eu saí com um bom 
dinheiro no bolso, mas o tempo está passando. Resolvi fazer uma faculdade de 
administração e investir em mim, mas agora eu quase não tenho mais dinheiro 
e não sei qual tipo de negócio poderia montar tão descapitalizada", 
preocupava-se, enquanto avaliava durante o evento a viabilidade das franquias 
de venda de produto. 

"Não me vejo vendendo nada para outra pessoa. O que eu queria 
mesmo era trabalhar com alimentação, montar uma franquia nessa área. Mas 
uma marca boa custa mais de R$ 100 mil." Para o dono do aplicativo Delivery 
Much, Pedro Judacheski, o potencial representado por profissionais 
desempregados como Amanda é alto. "Queremos alguém justamente assim, 
que more em uma cidade do interior e resolva ser o dono da nossa marca por 
lá", diz ele, que montou a empresa há cinco anos na cidade de Santa Maria 
(RS) e desde então opera unicamente com recursos próprios. 
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"Somos uma startup sem investidores externos. (Para nossa empresa), 
faz todo o sentido o modelo de franquias para chegarmos a lugares onde nem 
o iFood está ainda", conta. 

Na opinião de Daniel Beneton, coordenador da unidade de atendimento 
presencial do Sebrae- SP, é difícil apontar se essas novas ofertas representam 
ou não uma armadilha para quem procura montar uma empresa. 

"Mas o pessoal precisa prestar atenção. Não existe um negócio pior do 
que outro, existe perfil de empresa que é mais adequado para aquele 
empreendedor", aponta. "O problema é que, hoje, com essa crise, oito em cada 
dez pessoas que nos procuraram nesta feira estão desempregados há mais de 
seis meses e consumindo os recursos que seriam aplicados em seu 
empreendimento. 

Poucos vão conseguir montar alguma coisa", destaca. 
Já o especialista em franchising Luiz Henrique Stockler, da consultoria 

ba}Stockler, pondera que as franquias de venda de produtos ou serviços 
podem crescer e não devem ser vistas de forma pejorativa pelo mercado. 

"A venda é uma excelente atividade e, se o produto ou o serviço for bom, 
qual o problema?", questiona. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35835106 
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9. Mercado Imobiliário 

Mercado imobiliário mostra maior apetite para investir neste ano 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A maioria dos empresários, executivos e investidores do mercado 
imobiliário planejam ampliar os negócios em 2017, segundo pesquisa feita 
neste mês pelo Global Real Estate Institute com 193 entrevistados, todos com 
cargos do alto escalão. O levantamento mostra que 54,8% estão investindo, 
um patamar bem acima dos 42,8% registrados há um ano. Outros 39,7% ainda 
observam o ambiente econômico e político para tomar decisões de aportes, 
contra 43,4% um ano atrás. E apenas 5,5% estão enxugando as operações, de 
13,8% anteriormente. Além disso, cresceram as expectativas positivas para o 
desempenho das empresas nos próximos 12 meses, sendo que 47,9% 
esperam resultado bom ou ótimo, ante 35,3% um ano atrás. 

Trump e Brexit 
Por outro lado, o cenário internacional também tem sido fonte de 

preocupação para os agentes do mercado imobiliário. Entre os entrevistados, 
32,9% acreditam que a posse de Donald Trump nos Estados Unidos pode 
gerar turbulências nos mercados emergentes, enquanto 13,7% também 
enxergam esses riscos decorrentes do Brexit – decisão do Reino Unido de 
deixar a União Europeia. (Circe Bonatelli) 
 
 
http://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/mercado-imobiliario-
mostra-maior-apetite-para-investir-neste-ano/ 
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10. Curtas 

Índice de preços na internet avança 1,14% em janeiro, diz Ibevar 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
  
Variação foi a mesma registrada em dezembro; indicador acumula alta de 
5,32% em 12 meses 
 

O índice de inflação na internet, conhecido como E-flation, subiu 1,14% 
em janeiro, mesma variação registrada em dezembro, mostra pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) em 
parceria com o Programa de Administração de Varejo (Provar). 

Em janeiro de 2016, o índice teve alta de 2,26%. Nos últimos 12 meses, 
os preços praticados no comércio eletrônico acumulam elevação de 5,32%. 

Cinco das dez categorias monitoradas registraram avanço em janeiro: 
Brinquedos (6,51%), CDs e DVDs (1,46%), Informática (6,36%), Livros (5,17%) 
e Medicamentos (0,97%). 

Em contrapartida, registraram deflação no mês as categorias de Cine e 
Fotos (-1,83%), Eletrodomésticos (-1,13%), Eletroeletrônicos (-5,93%), 
Perfumes e Cosméticos (-0,74%) e Telefonia e Celulares (-0,19%). 
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11. 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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