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1. Crédito e Financiamento 

Crédito bancário recua 1% em janeiro, para R$ 3,07 trilhões 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
  
Recuo foi motivado pelo crédito para empresas, que caiu 2,4%, enquanto as 
operações com pessoas físicas cresceram 0,3%, informou o Banco Central. 
 

O volume total do crédito bancário registrou queda de 1%, para R$ 3,07 
trilhões, informou o Banco Central nesta quinta-feira (23). Esse resultado foi 
influenciado pela "sazonalidade" do crédito às empresas, que recuou 2,4%, 
para um total de saldo de R$ 1,5 trilhão. Já as operações com pessoas físicas 
cresceram 0,3% e alcançaram R$ 1,56 trilhão. 

"Em janeiro do ano passado, o crédito já havia caído 0,7%. É um 
aspecto associado ao ciclo econômico, que é bem claro no começo do ano, 
com menor volume de negócios", avaliou o chefe do Departamento Econômico 
do BC, Tulio Maciel. 

No ano passado, com o baixo nível de atividade econômica e aumento 
do desemprego, o crédito dos bancos registrou o primeiro tombo da série 
histórica do Banco Central, que começou em 2007. A queda foi de 3,5%. 

O crédito para empresas, em janeiro de 2017, apresentou queda em 
todos os setores, com retrações mais significativas em comércio (-5%, para R$ 
261 bilhões), indústria de transformação (-2,4%, para R$ 400 bilhões), 
construção (-1,8%, para R$ 99 bilhões) e transportes (-1,4%, para R$ 139 
bilhões). 

Com essa nova queda do crédito bancário, a relação crédito/PIB 
diminuiu para 48,7% em janeiro deste ano, na comparação com 53,2% no 
mesmo mês de 2016. 

Em 2017, ano em que o governo espera uma recuperação econômica 
após dois anos de profunda retração na atividade, o BC vê o estoque total de 
crédito subindo 2%. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/credito-bancario-recua-1-em-janeiro-para-
r-307-trilhoes.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  

 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/oferta-de-credito-bancario-cai-pela-primeira-vez-em-2016.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/oferta-de-credito-bancario-cai-pela-primeira-vez-em-2016.ghtml
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2. Comércio - Varejo 

IAV-IDV projeta crescimento nas vendas do varejo a partir de abril 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

A tão esperada retomada do crescimento nas vendas no varejo deve 
ocorrer a partir de abril, de acordo com o IAV-IDV (Índice Antecedente de 
Vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo), elaborado com base nas 
projeções feitas pelos associados do instituto. A estimativa para abril é de 
crescimento real nas vendas de 2,3%, em relação ao mesmo período do ano 
anterior e já descontada a inflação. 

Em janeiro, o IAV-IDV fechou com queda de 4,1%, em comparação a 
janeiro de 2016. O setor também estima a continuidade dos resultados 
negativos nos próximos dois meses, mas em um patamar menor, com queda 
de 1,9% em fevereiro e 0,7% em março. Vale ressaltar a importância do IAV-
IDV, que consegue, entre 30 a 40 dias, antecipar a tendência de resultados da 
Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. 

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte 
pelas vendas de super e hipermercados, foodservice, drogarias e perfumaria, 
apresentou queda de 6,0% nas vendas realizadas em janeiro, na comparação 
anual. As projeções para os próximos meses sinalizam decrescimento de 3,8% 
e 2,9% em fevereiro e março, respectivamente, e alta de 3,3% em abril. 

Já o setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, livrarias e 
artigos esportivos, também apresentou queda em janeiro, de 0,3%, na 
comparação anual. No entanto, a expectativa para os próximos meses é 
positiva, com crescimento de 2,0% em fevereiro, 3,3% em março e 1,0% em 
abril. 

No segmento de bens duráveis houve leve queda de 0,1% em janeiro.  A 
recuperação da confiança dos consumidores e a retomada do crédito 
continuam sendo os principais desafios para o segmento. A projeção dos 
associados para os próximos meses é de estabilização em fevereiro e 
crescimento de 1,6% em março e 0,8% em abril de 2017. 

A inflação acumulada dos segmentos em janeiro, levando-se em 
consideração os últimos 12 meses, segundo o IBGE, foi de 7,4% para os não 
duráveis, 3,7% para os semiduráveis e 1,1% para os duráveis. 
 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/iav-idv-crescimento-varejo-abril/ 
 

 
Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/iav-idv-crescimento-varejo-abril/
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3. Comércio – Venda direta 

Vendas diretas movimentam R$40,4 bi em 2016, diz ABEVD 
 

23 de Fevereiro de 2017 
Fonte: DCI 

 
O número de revendedores diretos apresentou estabilidade, encerrando o ano 
em aproximadamente 4,3 milhões de profissionais atuantes nas vendas diretas 
 

As vendas diretas no Brasil recuaram 2,4 por cento em 2016 para 40,4 
bilhões de reais, ainda pressionadas pelo quadro econômico recessivo no país, 
mostraram dados da entidade representativa do setor nesta quinta-feira. 

Em nota, a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas 
(ABEVD), que tem entre seus associados companhias como Natura, Avon, 
Herbalife e Mary Kay, disse que o resultado foi considerado dentro do 
esperado. 

O número de revendedores diretos - profissionais autônomos - 
apresentou estabilidade, encerrando o ano em aproximadamente 4,3 milhões 
de profissionais atuantes nas vendas diretas. 

Para 2017, a diretora-executiva da ABEVD, Roberta Kuruzu, acredita 
que haverá um processo de retomada gradual da economia, de modo geral, 
que deve influenciar positivamente o setor. 

"Além disso, com a entrada de novas empresas e categorias de 
produtos para esse modelo de negócio, esperamos que o setor seja impactado 
positivamente e que continue sua trajetória de crescimento e desenvolvimento", 
acrescentou. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-diretas-em-2016-movimentam-r$-40,4-
bi-id608517.html 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Índice de Confiança de Serviços subiu para 80,9 pontos 

 
24 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getulio Vargas 

subiu 0,5 ponto em fevereiro, para 80,9 pontos. Na métrica de médias móveis 
bimestrais, a alta foi de 2,3 pontos. 

“Os indicadores de fevereiro confirmam a melhora no ânimo das 
empresas de serviços neste início de ano. A consistente queda da inflação e o 
início do ciclo de redução da taxa básica de juros, associados às perspectivas 
de implementação de reformas que abram caminho para o ajuste das contas 
públicas, devem estar atuando para a contínua melhora na percepção 
empresarial sobre o rumo dos negócios. O índice de confiança retorna ao nível 
do início de 2015, mas segue bastante apoiado nas expectativas, reforçando a 
ideia de uma transição lenta para uma fase de retomada do crescimento da 
atividade real do setor ” avalia Silvio Sales, consultor do FGV/IBRE. 

Houve alta da confiança em 7 das 13 principais atividades pesquisadas, 
o Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 0,8 ponto, para 73,5 pontos, após subir 
4,7 pontos em janeiro. O Índice de Expectativas (IE-S) subiu 1,9 ponto, para 
88,5 pontos, o maior nível desde outubro de 2014. 

A maior contribuição para a variação do ISA-S no mês foi dada pelo 
indicador de percepção com a Situação Atual dos Negócios, com queda de 1,0 
ponto para 73,4 pontos. Entre os indicadores integrantes do Índice de 
Expectativas (IE-S), o destaque positivo foi o de Demanda Prevista, que variou 
3,3 pontos, para 86,4 pontos. 

O NUCI do setor de serviços recuou 0,2 ponto percentual (p.p.) em 
fevereiro, para 82,1%. 

O setor de serviços além de apresentar o maior valor adicionado na 
economia brasileira, é aquele que também mais emprega. Por este motivo, 
sinalizações sobre as expectativas de contratação neste setor para os meses 
seguintes são relevantes. Na sondagem de fevereiro, o indicador de Emprego 
Previsto subiu 0,6 ponto, alcançando 93,7 pontos. Entre as 1897 empresas 
consultadas, 12,4% planejam contratar nos próximos três meses, enquanto 
18,2% afirmam que irão reduzir o quadro de pessoal. Sob a ótica trimestral, o 
indicador retorna em fevereiro ao nível de dois anos atrás, quando o ajuste de 
pessoal do setor apenas começava. 

 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/indice-de-
confianca-de-servicos-subiu-para-80-9-pontos 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

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

 

5. Serviços – Cartão de Crédito 

Apesar da queda na Selic, juro do cartão avança e chega a 486% ao ano 
em janeiro 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Juros do cartão no mês passado foi recorde. Já a taxa cobrada no cheque 
especial registrou queda marginal em janeiro, para 328,3% ao ano, informou o 
Banco Central. 
 

Os bancos continuaram a subir as taxas de juros ao consumidor no 
começo de 2017, segundo informações divulgadas pelo Banco Central nesta 
quinta-feira (23). O movimento acontece apesar da série de cortes promovidas 
pelo BC na Selic, a taxa de juros básica da economia. 

Em janeiro, a taxa cobrada nas operações com cartão de crédito 
rotativo, a mais cara do mercado, voltou a subir e atingiu 486,8% ao ano, novo 
recorde histórico. Em dezembro do ano passado, os juros dessa modalidade de 
crédito estavam em 484,6% ao ano. 

A série histórica da autoridade monetária começa em março de 2011. 
Em doze meses, o juro do cartão de crédito rotativo avançou 47,3%. 

Nesta quarta (22), o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco 
Central, anunciou o quarto corte seguido na taxa Selic, que está agora em 
12,25% ao ano. 

Cheque especial 
No caso do cheque especial, informou o Banco Central, os juros médios 

cobrados pelos bancos nas operações com pessoas físicas registrou pequena 
queda, passando de 328,6% ao ano, em dezembro do ano passado, para 
328,3% ao ano em janeiro deste ano. 

Com isso, segue em patamar próximo ao recorde histórico de 330% ao 
ano, registrado em novembro de 2016. A série histórica do BC, neste caso, 
começa em julho de 1994. 

A modalidade de crédito do cartão rotativo, e também do cheque 
especial, de acordo com especialistas, só deve ser utilizada em momentos de 
emergência e por um prazo curto de tempo, devido ao custo proibitivo. 

No caso do cartão de crédito, a recomendação dos economistas é que 
os clientes bancários paguem toda a fatura no vencimento para não deixar 
saldo devedor. 

Medidas para baixar juro do cartão 
O governo anunciou recentemente que quer baixar os juros do cartão de 

crédito para menos da metade do patamar cobrado atualmente pelos bancos. 
Se a medida for implementada, os juros do cartão recuariam para cerca de 
240% ao ano, ainda é considerado extremamente elevado para padrões 
internacionais. 

No fim de janeiro, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou norma 
que restringe o prazo do crédito rotativo do cartão de crédito. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/copom-baixa-juro-para-1225-ao-ano-no-4-corte-seguido.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-quer-baixar-juros-do-cartao-de-credito-a-partir-do-primeiro-semestre-de-2017.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-quer-baixar-juros-do-cartao-de-credito-a-partir-do-primeiro-semestre-de-2017.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/conselho-monetario-nacional-restringe-uso-do-rotativo-no-cartao-de-credito.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/conselho-monetario-nacional-restringe-uso-do-rotativo-no-cartao-de-credito.ghtml
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Segundo a norma, o rotativo só poderá ser usado até o vencimento da 
fatura seguinte. Se na data do vencimento o cliente não tiver feito o pagamento 
total do valor da fatura, o restante terá que ser parcelado ou quitado. 

A expectativa da equipe econômica é que todas as medidas que serão 
adotadas pelo governo paga baixar os juros do cartão devem estar em vigor até 
o fim do primeiro trimestre de 2017. 

A ação principal será limitar o prazo para o pagamento do rotativo (que é 
quando é feito o pagamento do valor mínimo da dívida, com o parcelamento do 
restante) para até 30 dias. Hoje, esse prazo é mais longo. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/juro-do-cartao-de-credito-
avanca-para-486-ao-ano-em-janeiro-novo-recorde.ghtml 

 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Meios de Pagamento 

86% dos brasileiros deixam de comprar nas lojas em que tiveram 
problemas com fraudes de cartão 

 
23 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

De acordo com a pesquisa “Global Consumer Survey: Consumer Trust 
and Security Perceptions” (Pesquisa Global de Consumidores: Confiança do 
Consumidor e Percepção de Segurança, em tradução livre), pessoas de todo o 
mundo estão mais preocupadas com a segurança de suas informações 
financeiras e de pagamento presentes em computadores, do que com os dados 
guardados em uma mobile wallet. 

O estudo revelou, também, que apenas 43% das pessoas confiam na 
capacidade das empresas de proteger essas informações. Além disso, mais de 
80% das pessoas em todo o mundo acreditam que seus dados estão seguros 
nas mobile wallets. O estudo global foi realizado pela ACI Worldwide e Aite 
Group e entrevistou mais de 6 mil consumidores de 20 países, incluindo o 
Brasil. 

À medida que os pagamentos mudam para os celulares e a fraude via 
dispositivos móveis continua a aumentar, os consumidores devem ficar atentos 
à proteção de seus telefones móveis. Por todo o mundo, clientes têm se 
adaptado aos avanços da tecnologia, incluindo o crescimento das mobile 
wallets e a migração para compras online – o que impacta suas percepções 
com relação a segurança dos dados de pagamento. 

Principais dados  
Globalmente, os consumidores não confiam totalmente na habilidade 

das empresas de guardar seus dados financeiros e de pagamento. Apenas nos 
Estados unidos (54%), Índia (60%) e Tailândia (51%) mais da metade dos 
compradores confiam que suas informações estão protegidas. No Brasil, 47% 
dos consumidores confiam nas empresas para proteger dados. Mundialmente, 
43% dos entrevistados se sentem da mesma forma. 

Por todas as regiões, a preocupação número um com segurança é o 
roubo por hackers. No Brasil, isso é uma preocupação de 32% dos 
entrevistados, seguido por preenchimento de formulários com número de 
cartão de crédito ou número da conta (20%) e compras online (14%). 

Depois de vivenciar fraude ou violação de dados, 65% dos 
consumidores indicam que parariam de comprar com o comerciante com quem 
tiveram problemas. Em nosso país, esse número chega a 86%; 

Apenas 30% dos consumidores dos EUA acreditam que as informações 
da sua mobile wallet estão seguras – em 2014 eram 44%. 

“No Brasil, 34% das pessoas confiam na segurança da mobile wallet, 
mais que os 21% alcançados em 2014. Esse dado reforça que os 
consumidores tendem a adotar e confiar cada vez mais nas plataformas 
digitais. Ao mesmo tempo, traz um desafio para os negócios, pois as fraudes 
também vão migrar para o online. Bancos, lojas e outras instituições financeiras 
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devem ficar alertas e investir em segurança e na educação do cliente, para que 
nós possamos trabalhar juntos na prevenção de fraudes”, diz Cleber Martins, 
diretor global de Solução de Pagamentos de Risco da ACI Worldwide.  

Leia a notícia completa no endereço: 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-86-dos-brasileiros-
deixam-de-comprar-nas-lojas-em-que-tiveram-problemas-com-fraudes-de-
cartao/ 

 
Voltar ao índice 
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7. Serviços – Software e TI 

Aplicativo compara preços de transportes individuais urbanos 

 
24 de Fevereiro de 2017 

Fonte: DCI 
 
Plataforma Vah realiza cotação em tempo real de serviços das empresas Uber, 
Cabify, 99 e Easy Taxi 
 

Como escolher a opção mais vantajosa entre vários aplicativos de 
transporte individual? Para responder a pergunta, o empreendedor Marcio Bern 
desenvolveu o Vah, aplicativo que compara preços desses serviços. Lançado 
há apenas quatro meses, em outubro de 2016, o sistema tem cadastradas até 
o momento quatro empresas: Uber, Cabify, 99 e Easy Taxi.  

Para usar o aplicativo, o usuário deve informar o local de origem e 
destino. A partir daí, o sistema simula o custo da viagem de cada serviço, 
mostrando a estimativa de valor das respectivas empresas. O tempo de 
deslocamento também é fornecido. Dessa forma, o passageiro pode decidir 
qual opção é melhor. Depois o sistema redireciona o usuário para o aplicativo 
selecionado, para solicitar o serviço desejado. 

Segundo o idealizador do Vah, a ideia surgiu de uma experiência 
pessoal. "Sempre me questionava em relação a qual seria o melhor preço dos 
serviços de transporte individual. Essa dúvida foi a força motriz da minha ideia", 
conta. 

O negócio tem duas fornas de monetização, explica Bern. Uma é a 
publicidade na plataforma. Outra são os convênios com as empresas de 
transporte urbano, que pagam uma comissão sobre a geração de 'leads' - ou 
seja, os contatos por meio do Vah que resultam em corridas ou mesmo no 
download do aplicativo de cada empresa. Tanto as corridas realizadas como os 
downloads dos aplicativos de transporte intermediados pelo Vah estão sujeitos 
à cobrança de comissões. A startup, no entanto, não informa seu faturamento. 
Com sede em São Paulo, a Vah opera hoje com quatro funcionários. 

O sistema ainda alerta o usuário sobre promoções e descontos feitos 
pelas empresas de transporte. A ferramenta está disponível para download nos 
sistemas Android e IOS. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/app-compara-transporte-individual-urbano-
id608513.html 
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8. Serviços – Transporte Rodoviário 

Carnaval 2017: venda de passagem de ônibus triplica e foliões pretendem 
gastar mais com hospedagem 

 
24 de Fevereiro de 2017 

Fonte: R7 
 
Gastos com transporte rodoviário e hospedagem devem movimentar R$ 1,6 
bilhão, diz CNC 
 

O Carnaval chegou e grande parte dos foliões optaram pelas viagens de 
ônibus para curtir a data. De acordo com um levantamento realizado pelo 
Guichê Virtual, empresa responsável pala venda de bilhetes de transporte 
rodoviário no País, a comercialização de passagens triplicou em relação aos 
finais de semana anteriores. 

O Rio de Janeiro é o destino mais procurado para os que vão viajar de 
ônibus para curtir a folia. 

Os brasileiros também pretendem gastar mais com aluguel de imóveis 
no Carnaval de 2017 em relação a anos anteriores, conforme mostra um 
estudo realizado pelo Mercado Livre Classificados. 

Neste mês de fevereiro, 35% dos entrevistados pela pesquisa afirmaram 
que vão pagar mais de R$ 200 por dia na locação de imóveis durante a folia, 
enquanto, no mesmo mês de 2016, este valor era desembolsado por 26% dos 
brasileiros. Ao mesmo tempo, o número de respondentes que irão gastar 
menos de R$ 200 caiu de 74% em 2016 para 64% neste ano. 

De acordo com um levantamento divulgado na última semana pela CNC 
(Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), as 
atividades turísticas relacionadas ao Carnaval devem movimentar R$ 5,8 
bilhões na economia do País neste ano. 

Os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram a maior parte 
da receita relacionadas à data: R$ 2,4 bilhões e R$ 1,5 bilhão, 
respectivamente. A projeção da CNC é que o transporte rodoviário deve 
movimentar R$ 977,9 milhões durante os dias de folia e os serviços de 
alojamento em hotéis e pousadas a R$ 652,5 milhões. Ambas as atividades 
responderão por mais de 85% de toda a receita gerada com a data. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/carnaval-2017-venda-de-passagem-de-onibus-
triplica-e-folioes-pretendem-gastar-mais-com-hospedagem-24022017 
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9. Emprego 

PNAD Contínua: taxa de subutilização da força de trabalho fica em 22,2% 
no 4º tri e fecha 2016 em 20,9% 

23 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Sala de Imprensa - IBGE 

 
A taxa composta de subutilização da força de trabalho (que agrega a 

taxa de desocupação, taxa de subocupação por insuficiência de horas e da 
força de trabalho potencial) ficou em 22,2% no 4º trimestre de 2016, acima do 
resultado do 3º trimestre de 2016 (21,2%) e do 4º trimestre de 2015 (17,3%). 
Em 2016, esse indicador ficou em 20,9%, em média. A região Nordeste teve a 
maior taxa (33,0%) no 4º trimestre, enquanto a menor ocorreu no Sul (13,4%). 
Entre os estados, a Bahia atingiu o patamar mais alto (36,2%), sendo o menor 
em Santa Catarina (9,4%). No Brasil, eram 24,3 milhões de pessoas nessa 
condição, um aumento de 6,0% em relação ao 3º trimestre, o que representa 
1,4 milhão de pessoas a mais nessa situação. Em relação ao 4º trimestre de 
2015, quando eram 18,5 milhões, o aumento foi de 31,4% ou 5,8 milhões de 
pessoas. 

A taxa combinada de subocupação por insuficiência de horas 
trabalhadas e desocupação (pessoas ocupadas com uma jornada de menos de 
40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar em um período maior 
somadas às pessoas desocupadas) foi de 17,2%. No trimestre anterior, o 
indicador havia ficado em 16,5% e, no 4º trimestre de 2015, 13,0%. A maior foi 
no Nordeste (23,9%), e a menor, no Sul (10,9%). 

A taxa combinada da desocupação e da força de trabalho potencial, que 
abrange as pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram trabalho, 
ou que procuraram mas não estavam disponíveis para trabalhar (força de 
trabalho potencial), foi de 17,4%, acima dos 16,8% registrados no trimestre 
anterior e dos 13,5% apurados no último trimestre de 2015. No Nordeste, a 
taxa ficou em 24,6%, a maior entre as grandes regiões. A menor foi verificada 
no Sul (10,2%). 

Já a taxa de desocupação no 4º trimestre, cujo dado para o Brasil o 
IBGE já havia divulgado em 31/01/2016 (12,0%), ficou acima da média nacional 
nas regiões Nordeste (14,4%), Norte (12,7%) e Sudeste (12,3%). Centro-Oeste 
(10,9%) e Sul (7,7%) foram as regiões cujas taxas ficaram abaixo do indicador 
para o Brasil. No Amapá, o indicador ficou em 16,8%, a maior taxa entre os 
estados. Em Santa Catarina, a taxa foi de 6,2%, o menor índice para as 
unidades da federação. Na desagregação por cor ou raça, dado que o IBGE 
divulga hoje pela primeira vez, as taxas de desocupação das pessoas de cor 
preta (14,4%) e parda (14,1%) ficaram acima da média nacional, enquanto a 
dos brancos situou-se em 9,5%. 

Leia a notícia completa no endereço: 
 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnotici
a=3379 
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10. Mercado Imobiliário 

Preços de imóveis comerciais inicia 2017 em queda 

 
24 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

Nos últimos 12 meses os preços de venda acumulam queda de 2,95% e 
os de locação têm redução de 7,86%.  

O Índice FipeZap Comercial iniciou o ano de 2017 em queda. Os preços 
do m2 de venda apresentaram queda de 0,29% entre dezembro e janeiro e os 
de locação caíram 0,35%. No acumulado dos últimos 12 meses, as quedas 
foram de, respectivamente, 2,95% e 7,86%. Se considerarmos a inflação de 
5,35% no período (segundo o IPCA/IBGE), a queda real de preços atinge 
12,54% nos alugueis e 7,88% no caso dos preços de imóveis comerciais à 
venda. 

A comparação entre o investimento feito em imóveis comerciais e uma 
alternativa de menor risco (o CDI) mostra que desde 2015 o investidor em 
imóveis comerciais tem tido, em geral, perdas. Em janeiro de 2017, enquanto o 
CDI rendeu 14,0%, os proprietários de saletas que estavam locadas tiveram 
um retorno médio de 2,2% (fruto da combinação entre o recebimento dos 
alugueis e da desvalorização de seus ativos). 

Em janeiro, o valor médio do m2 anunciado das 4 cidades monitoradas 
foi de R$ 10.087 para venda e R$ 43 para locação. 

Apesar da queda recente, Rio de Janeiro ainda tem os maiores valores 
por m2 para venda: R$ 11.240. Por outro lado, São Paulo ultrapassou a capital 
fluminense e tem hoje o maior preço médio de locação: R$ 46. Assim, São 
Paulo registra também a maior taxa de rentabilidade do aluguel, com retorno 
anualizado de 5,5%. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/precos-de-
imoveis-comerciais-inicia-2017-em-queda 
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11. Curtas 

Após anúncio de saque do FGTS, acesso a sites varejistas crescem 

 
24 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Apesar da maior disposição para pagar dívidas e investir, 40% dos 
internautas que acessaram o site da Caixa Econômica Federal em dezembro 
visitaram também páginas de empresas de varejo, conforme dados divulgados 
na segunda-feira, 20, pelo Google. 

A liberação do saque das contas inativas do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), anunciada pelo governo no fim de 2016, motivou 
um aumento expressivo na procura pelo termo. 

Em janeiro, as buscas por “FGTS” somaram cerca de 20 milhões, um 
número quase sete vezes superior à média mensal do ano passado, de 3 
milhões de buscas. 

Em pesquisa feita com 500 respondentes, homens e mulheres com mais 
de 25 anos, a empresa concluiu que 42% pretendem pagar dívidas, e outros 
20% querem investir o dinheiro do FGTS. 

Apenas 13% disseram que pretendem comprar produtos.Mesmo assim, 
estimativa do Google feita com base no número de trabalhadores que poderão 
sacar os recursos aponta que os consumidores em potencial podem chegar a 
1,3 milhão. 

A pesquisa foi feita por ocasião do Dia do Consumidor, estabelecido em 
15 de março, que este ano será apenas alguns dias após a liberação dos 
primeiros saques. 

IPC-S cai em 6 das 7 capitais avaliadas pela FGV na 3ª quadrissemana de 
fevereiro 

24 de Fevereiro de 2017 
Fonte: R7 

 
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 

Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu em seis das sete capitais pesquisadas 
na terceira quadrissemana de fevereiro em relação à segunda leitura do mês, 
divulgou a instituição nesta sexta-feira, 24. No geral, o IPC-S desacelerou de 
0,49% para 0,40% entre os dois períodos. 

Por região, o IPC-S apresentou decréscimo na taxa de variação de 
preços em Brasília (0,36% para 0,35%), Belo Horizonte (0,63% para 0,41%), 
Recife (0,63% para 0,44%), Rio de Janeiro (0,43% para 0,33%), Porto Alegre 
(0,48% para 0,46%) e São Paulo (0,50% para 0,37%). 

Por outro lado, somente a cidade de Salvador registrou acréscimo na 
taxa de variação, de 0,51% para 0,55%, na terceira quadrissemana de 
fevereiro. 
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12. 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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