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1. Tributos 

Câmara e Sebrae firmam compromisso pela aprovação de reforma tributária 

 
02 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
  

A câmara dos Deputados e o Sebrae firmaram compromisso pela aprovação da 
reforma do sistema tributário brasileiro. O acordo foi assinado na última quarta-feira 
(22) entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos. 

O relator da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), afirmou 
que, se aprovada, o Brasil “poderá ter um dos melhores sistemas tributários do 
mundo”. O relatório prévio, que deveria ser apresentado inicialmente antes do 
Carnaval, ficou para depois do feriado. 

“Será uma revolução tributária colocando o Brasil entre os melhores sistemas 
tributários do mundo, utilizando as melhores tecnologias, as mais avançadas, de 
gerência, de gestão do sistema tributário e também de cobrança”, afirmou Hauly. 

IVA e seletivo monofásico 
O parlamentar adiantou que pretende criar um sistema tributário enxuto como a 

criação de apenas dois impostos: o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e o chamado 
seletivo monofásico, que incidiria sobre determinados produtos. 

“Estamos convencidos de que temos que eliminar a CSLL, ISS, ICMS, IPI, 
Cofins, Cide. Esses tributos vão ceder a dois tributos: que é o IVA e o seletivo 
monofásico, sobre energia, combustíveis, transportes, cigarros, bebidas, veículos etc. 
Seriam dez itens tributados à parte do IVA. E o IVA tributaria 400 mil itens de bens e 
serviços da economia brasileira”, explicou o relator. 

O INSS, acrescentou Hauly, também teria a colaboração da contribuição de 
movimentação financeira “que seria a absorção do IOF, que deixaria de ser imposto e 
viraria contribuição”. 

Sistema medieval 
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, destacou que o mais grave 

do sistema tributário atual é o ICMS, pois, segundo ele, são 27 legislações diferentes 
que criam barreia de estado para estado. Ele defendeu um sistema integrado que 
facilite a vida do cidadão e diminua a burocracia. 

Para Afif, o atual sistema tributário é “medieval”. “O Brasil precisa de um 
grande simples. Vamos buscar na primeira etapa a simplificação do sistema e 
politicamente ver o que dá mudar ainda agora, até porque nós já estamos investindo 
R$ 200 milhões de recursos do Sebrae junto com a Receita Federal em sistemas de 
simplificação como nota fiscal eletrônica para estados e municípios, o e-social e a rede 
simples”, explicou Afif. 

 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/sebrae-camara-reforma-tributaria/ 
 
 

Voltar ao índice  

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/sebrae-camara-reforma-tributaria/
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2. Comércio - Bares Restaurantes 

Mais donos de restaurante estão usando programas de fidelização 

 
02 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

Os restaurantes, assim como outros setores, estão investindo em 
inovações tecnológicas – algumas das quais são amplamente utilizadas, como 
o takeout via celular. Uma iniciativa que está passando por muita inovação é o 
programa de fidelidade de restaurantes, na qual uma combinação de 
percepções do consumidor em mudança e novos esforços de TI focados no 
setor estão ajudando esses empreendedores a movimentarem a ideia. Mas tais 
programas recebem críticas diversas de clientes. 

Um sinal de interesse nos programas de fidelidade voltados para 
restaurantes é a mudança da percepção de tais iniciativas entre os clientes em 
todo o mundo. 

De acordo com uma pesquisa de novembro de 2016 feita pela Oracle, 
uma proporção crescente de usuários de internet estão se inscrevendo para 
programações de fidelidade de restaurantes. Mais de 65% dos entrevistados 
nos Estados Unidos disseram que eram membros de um programa de 
fidelidade de food service. 

E em todo o mundo, proprietários de restaurantes e comerciantes 
também parecem também estar investindo mais dinheiro em sistemas de 
tecnologia de lealdade. De acordo com uma pesquisa de junho de 2016 sobre 
tecnologia da hospitalidade, os programas de fidelidade eram a ferramenta de 
experiência de cliente mais popular mencionada pelos executivos de 
restaurantes. 

Mas os programas de fidelidade têm seus desafios. O maior é: não basta 
que os consumidores façam a adesão a um programa, isso não significa que 
eles realmente vão usá-lo. 

Uma pesquisa realizada em março de 2016 pelos usuários de internet 
dos EUA pelo Facebook IQ descobriu que a maioria dos “consumidores leais à 
marca” e dos consumidores recorrentes de restaurantes tomam decisões 
baseadas em fatores como gosto, serviço e preço – não por iniciativas de 
lealdade. 

A ambigüidade sobre os programas de fidelidade também ficou aparente 
na pesquisa da Oracle, que consultou 6.500 usuários de internet em oito 
países. Ao considerar suas razões para não aderir a programas de fidelidade 
de restaurantes, muitos entrevistados dos EUA mencionaram que não visitam 
os mesmos lugares o suficiente para justificar a adesão (46%). Outros 
disseram que os programas exigiam muita informação pessoal (40%) e que as 
recompensas não eram interessantes (35%). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mais-donos-de-restaurante-estao-
usando-programas-de-fidelizacao/ 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Supermercados 

Abras: vendas dos supermercados ficam estáveis em janeiro 

 
02 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 
Para a associação, resultado reflete elevada taxa de desemprego e consumidor 
com menor poder de compra 
 

As vendas dos supermercados brasileiros ficaram estáveis em janeiro na 
comparação com igual mês do ano anterior, de acordo com a Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). Em valores reais, deflacionadas pelo 
IPCA/IBGE, a variação foi de +0,09% em janeiro. Na comparação com o mês 
anterior, as vendas de janeiro apresentaram queda de 21,30%. 

Em valores nominais, na comparação com janeiro de 2016, houve alta 
de 5,48% e, em relação a dezembro, recuo de 21,00%. 

"O resultado mostra o reflexo da situação econômica do País, com 
elevada taxa de desemprego, e um consumidor ainda mais contido e com 
menor poder de compra. Sabemos que o ano será de desafios para o setor, e é 
preciso muito empenho para traçarmos estratégias que nos ajude a impulsionar 
as vendas", afirma, em nota, o superintendente da Abras, Marcio Milan. A 
entidade mantém a expectativa de crescimento de 1,3% para este ano. 

Abrasmercado 
No mês de janeiro, a cesta de produtos Abrasmercado, pesquisada pela 

GfK e analisada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Abras, 
registrou queda de 0,72% ante dezembro, passando de R$ 483,10 para R$ 
479,64. Já na comparação com janeiro de 2016, a cesta teve alta de 6,06%. 

Os maiores aumentos de preço em janeiro foram registrados no óleo de 
soja (6,10%), refrigerante pet (2,41%), margarina cremosa (2,29%) e extrato de 
tomate (1,67%). Já as maiores quedas foram da batata (-14,30%), farinha de 
mandioca (-9,32%), tomate (-9,28%) e feijão (-6,36%). 

Regiões 
Segundo a Abras, a região Nordeste foi a única que apresentou alta nos 

preços em janeiro frente ao mês anterior, de 2,53%, chegando a R$ 429,78; o 
resultado foi impulsionado por Salvador (4,20%), Recife (3,75%) e Maceió 
(2,86%). A maior queda foi registrada no Centro-Oeste (-2,31%), para R$ 
450,77, puxada principalmente por Brasília (-3,39%) e Goiânia (-2,41%). 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/abras--vendas-dos-supermercados-ficam-
estaveis-em-janeiro-id609487.html 
 

 
Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/abras--vendas-dos-supermercados-ficam-estaveis-em-janeiro-id609487.html
http://www.dci.com.br/comercio/abras--vendas-dos-supermercados-ficam-estaveis-em-janeiro-id609487.html
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4. Serviços - Alimentação 

Foodservice: pesquisa aponta números do fechamento de 2016 do setor 

 
02 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
O mercado de Foodservice (Alimentação Fora do Lar) cresceu 3% em 2016, 
alcançando faturamento de R$ 184 bilhões. Apesar do crescimento, houve 
queda na quantidade de transações do setor (-4%), dessa forma o crescimento 
foi sustentado pelo aumento no ticket médio, que foi de 8% no mesmo período. 
 

Os dados acima foram apurados pela GS&MD ? Gouvêa de Souza 
através da pesquisa CREST, maior e mais completa pesquisa do segmento de 
Foodservice no Brasil e no Mundo, implementada em 14 países. A pesquisa 
realiza 72 mil entrevistas por ano em todo o Brasil, permitindo assim uma visão 
detalhada do setor. 

Mesmo com a queda no número de transações, a quantidade de 
pessoas que frequentam os restaurantes não sofreu alterações, mas o que caiu 
foi a quantidade de vezes ? ou refeições ? que essas pessoas consomem 
durante o dia. Quem consumia almoço e lanche da tarde fora do lar, passou a 
consumir apenas o almoço por exemplo. 

Outra mudança importante foi a forte queda das refeições de 
entretenimento, ou melhor, refeições com 3 pessoas ou mais no grupo caíram 
20% em 2016 em relação ao ano anterior (2015), já as refeições de grupos 
com crianças reduziram 16% no mesmo período, mostrando uma clara 
racionalização do consumo por parte dos brasileiros. 

"Mesmo com o impacto do cenário econômico desafiador, as redes que 
ganharam participação de mercado foram aquelas que conseguiram adequar 
sua oferta para atingir mais momentos de consumo dos clientes, atraindo não 
só mais clientes novos, mas também o mesmo cliente mais vezes durante o 
dia", analisa Eduardo Yamashita, diretor de Inteligência de Mercado da GS&MD 
? Gouvêa de Souza. 

Website: http://www.gsmd.com.br 
 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,foodservice-pesquisa-
aponta-numeros-do-fechamento-de-2016-do-setor,70001684379 
 

 
Voltar ao índice 

http://www.gsmd.com.br/
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Aviação doméstica encolhe 5,5% em 2016 

 
02 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

O ano de 2016 não foi nada fácil para o Brasil. Diversos setores sofreram com 
a crise econômica e o mercado de aviação foi um deles. Um ano obscuro em todos os 
segmentos da aviação geral, empresas aéreas reduziram frotas, poucas contratações 
de pilotos e os variados cortes de gastos em empresas do ramo resultaram no 
aumento do desemprego em diversas áreas como manutenção e mecânica de 
aeronaves. Em 2015, já se falava que o ano seguinte não seria um dos melhores 
dentro deste setor, no entanto, especialistas apostam na recuperação do transporte 
aéreo no Brasil e 2017 deve ser visto com mais otimismo e confiança. 

No período de janeiro a dezembro de 2016, na comparação com o mesmo 
intervalo de 2015, a aviação doméstica brasileira registrou retração da demanda de 
5,47%, diminuição da oferta de 5,74% e um total de viagens 7,45% mais baixo (a 
soma de passageiros embarcados foi pouco superior a 87,6 milhões). 

Com a oferta recuando um pouco mais do que a demanda em 2016, o fator de 
aproveitamento dos voos teve leve alta de 0,23 ponto percentual, fechando em 
80,14% de ocupação. Os resultados são referentes à compilação das estatísticas das 
empresas integrantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) – 
AVIANCA, AZUL, GOL e LATAM. 

“A procura por voos domésticos e o número de passageiros transportados 
estão em redução há 17 meses consecutivos. O desfecho desse ano não teria como 
ser diferente”, recorda o presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz. “Esses resultados 
são reflexo direto da crise econômica no país, de uma postura de cautela com os 
gastos por parte do consumidor comum e do recuo das atividades das empresas”, 
comenta Eduardo que completa: “isso reforça a urgência da implantação da agenda de 
correção de distorções do setor e de retomada do crescimento. É preciso avançar com 
a diminuição dos custos do setor: a revisão da precificação do combustível de aviação 
e a tributação do ICMS nos voos doméstico. É imprescindível aprovar o novo conjunto 
de regras de diretos e deveres de companhias aéreas e passageiros, alinhando nossa 
realidade ao restante do mundo, atraindo investimentos e possibilitando a oferta de 
passagens ainda mais baratas, que caibam no bolso de todos os consumidores”. 

O Brasil possui uma representação significativa quando falamos sobre a 
aviação executiva. O país representa, sozinho, 5% do mercado mundial de aviação 
executiva, ao passo que a América Latina como um todo representa 7%. A Embraer 
encerrou o ano de 2016 com 108 aeronaves entregues para o mercado de aviação 
comercial e 117 para o mercado de aviação executiva. É essencial a presença de um 
evento no Brasil com a visão de mostrar como a aeronáutica no Brasil se desenvolveu 
nas áreas da aviação militar e civil por meio da integração da indústria com a atividade 
acadêmica, e dos centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, e dessa 
forma, propagar a credibilidade existente no país e discutir os desafios e 
oportunidades do setor na América Latina. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/aviacao-domestica-
encolhe-5-5-em-2016 
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Anac pode rever cobrança de bagagem se preço das passagens aéreas 
não cair 

 
02 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Afirmação é do ministro dos Transportes, Maurício Quintela; medida vale a 
partir do dia 14 
 

O fim da franquia de bagagens poderá ser revisto se não resultar em 
redução dos preços das passagens, disse nesta quinta-feira, 2, o ministro dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella. "O ministério está de 
olho, vai acompanhar e já comunicou às companhias aéreas que, se a medida 
não resultar queda, ela não faz sentido", afirmou. "Então, a Anac pode rever."  

O ministro frisou que o objetivo do governo, ao adotar a medida, foi criar 
um mercado de serviço aéreo "low cost" no Brasil. A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) regula o setor de aviação. Ela aprovou, em dezembro, um 
novo regulamento que permitirá às companhias aéreas cobrarem pela 
bagagem despachada a partir do próximo dia 14. Os passageiros terão direito à 
gratuidade apenas na bagagem de mão, que passou de 5 kg para 10 kg. 

A nova regra da Anac atende a uma demanda antiga do setor aéreo, que 
defendia o fim da franquia de bagagem gratuita, de até 23 kg por passageiro 
nos voos nacionais, com o argumento de aproximar as normas brasileiras aos 
padrões internacionais. Hoje, apenas Venezuela, Rússia e México também 
exigem que as companhias aéreas transportem pelo menos uma mala sem 
cobrar, segundo a própria agência reguladora. 

Gol. A companhia aérea Gol afirmou, na terça-feira, que a medida não 
garante redução do valor das passagens. Segundo o presidente da empresa, 
Paulo Kakinoff, é certo que a tarifa para quem viajar sem mala será menor do 
que o preço pago por quem despachar bagagem. Porém, ele disse que não há 
projeção de redução de preço por parte da Gol. “(O consumidor) não vai 
comparar meu preço antes e depois da regra. Vai comparar o meu preço com o 
do meu competidor (no dia em que quiser viajar).” 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,anac-pode-rever-cobranca-de-
bagagem-se-preco-das-passagens-aereas-nao-cair,70001684691 

 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

E-commerce impulsiona exportações de PMEs brasileiras 

 
02 de Março de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
Considerando apenas os PMEs brasileiros que exportam os seus produtos, estudo 
mostra que 89% dos empresários fazem essas vendas pela internet 

 
As vendas das pequenas e médias empresas do Brasil vêm sendo impactadas 

positivamente pelo crescimento do e-commerce e as novas tecnologias, assim como a 
forma de consumo também está sendo alterada. Segundo um estudo encomendado 
pela FedEx Express, considerando apenas os PMEs brasileiros que exportam seus 
produtos, 89% dos empresários fazem essas vendas por meio da internet.  

Dessa maneira, as transações corresponderam, em média, por R$ 3,5 milhões 
(US$ 1,11 milhão) no faturamento registrado entre setembro de 2015 e 2016 – valor 
que representa 33% do faturamento das PMEs em 2015. A média nacional de receita 
total foi de R$ 10,4 milhões e está acima da média global encontrada na pesquisa 
(26%). 

O levantamento também aponta que, entre as companhias que atuam no 
comércio eletrônico, 81% também possuem canais de vendas por celular ou 
dispositivos móveis, seja com um site responsivo ou um aplicativo próprio, e 86% 
delas usam as redes sociais como plataforma comercial. Do faturamento médio de R$ 
3,5 milhões gerados por exportações via e-commerce, as vendas por celular e 
plataformas de redes sociais foram responsáveis por 29% e 30%, respectivamente. 

“No Brasil, as PMEs estão mais atentas às novas tecnologias do que a média 
global de 80%, com uma adesão de 89%”, diz Denise Thomazotti, gerente de 
Marketing da FedEx no Brasil. “Estes dados mostram que os pequenos e médios 
empresários brasileiros se preocupam em atender às novas expectativas dos 
consumidores e o faturamento gerado nos últimos doze meses reflete o sucesso da 
aposta no e-commerce, m-commerce e transações nas redes sociais – já 
representando um terço dos resultados”. 

Entre as principais áreas de atuação das pequenas e médias empresas 
brasileiras exportadoras, o setor de Produtos Manufaturados lidera a lista, com 13% 
das vendas. Na sequência estão Tecnologia de Informação e Telecomunicações, com 
12%, e Bens de Consumo, que registrou 11% do total. 

Desempenho 
A pesquisa também identificou um aumento médio nas exportações. No total, 

27% dos entrevistados disseram ter registrado crescimento médio de 33% entre 
setembro de 2015 e setembro de 2016, enquanto 51% afirmaram ter mantido a 
estabilidade e outros 22% perceberam uma queda média de 27%. 

Os principais motivos para o crescimento destas PMEs foram novos produtos 
no mercado (51%), o câmbio favorável à empresa (41%) e expansão em novos 
países/mercados (36%). Já as principais razões para a diminuição foram: aumento dos 
custos de produção (49%), aumento nos custos de transporte (43%) e câmbio 
desfavorável à empresa (36%). 
 
http://economia.ig.com.br/2017-03-02/pmes.html 
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Para proteger a rentabilidade, lojistas virtuais reduzem oferta de frete 
grátis 

 
03 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 
Se em 2011 o percentual de vendas com a entrega grátis era de 66%, em 2016 
o número caiu para 39%; para os próximos anos, a expectativa do mercado é 
que o índice atinja o patamar dos 20% 
 

Com a maturação do comércio eletrônico no Brasil, o percentual de 
vendas com frete grátis tem diminuído gradativamente no setor. Se em 2011 a 
fatia era de 66%, no ano passado ela já caiu para 39% do total. Daqui para 
frente, o movimento deve continuar, com a transformação da prática em algo 
cada vez mais escasso. 

A cultura do frete grátis, explica o presidente da Associação Brasileira do 
Comércio Eletrônico (Abcomm), Maurício Salvador, ganhou força nos primeiros 
anos do e-commerce como forma de atrair o consumidor para o canal e de 
ganhar mercado. 

Atualmente, no entanto, a prática tem se tornado inviável para as 
varejistas virtuais. "O que explica essa mudança é o aumento no custo do frete, 
que inviabilizou a continuidade da estratégia", afirma Salvador. De acordo com 
ele, o custo - que há dois anos representava 6% a 12% do valor do produto -, 
representa hoje 6% a 15% do total. 

O diretor da área Mercado Envios do Mercado Livre, Leandro    Bassoi, 
corrobora a visão do executivo e afirma que a diminuição tem se dado 
justamente para equilibrar as finanças das companhias do setor. "O peso do 
frete tem ganhado cada vez mais importância na composição financeira das 
empresas. Como o frete grátis 'comia' muito a rentabilidade, elas estão 
tentando equilibrar melhor essa questão." 

Salvador aponta também que houve um aumento de outros gastos 
operacionais, como armazenagem, mão de obra e marketing, o que acabou 
pressionando ainda mais os lojistas a diminuírem a oferta da entrega gratuita. 

Para o diretor geral da plataforma Busca Descontos, Ricardo Bove, a 
busca das varejistas virtuais por maior rentabilidade se acentuou com a crise, 
acelerando a mudança. "Como o mercado inteiro está hoje em busca de formas 
de aumentar a rentabilidade, essa redução da oferta [de gratuidade na entrega] 
é natural", afirma. 

Em sua visão, a tendência é que o percentual de vendas com frete 
grátis, que segundo a E-bit fechou em 39% em 2016, caia para próximo de 
20% em dois anos. O co-fundador da plataforma de lojas virtuais Nuvem Shop, 
Alejandro Vázquez, também sinaliza para um acirrando dessa realidade. "Um 
dos motivos pelo qual o frete grátis foi forte anos atrás é que o consumidor 
estava se acostumando a comprar pela internet. Ninguém estava disposto a 
pagar para receber o produto em casa. Hoje em dia, com a consolidação do e-
commerce, o cliente já está muito mais habituado", diz. 

Isso não impede, no entanto, que a mudança impacte de forma incisiva 
nas vendas do setor. Na visão do CEO da E-bit, Pedro Guasti, o consumidor 
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brasileiro ainda é muito suscetível ao frete grátis, principalmente quando a 
proporção do valor do frete é muito alta em relação ao preço do produto. Sendo 
assim, a diminuição da oferta da entrega gratuita acaba impactando as vendas 
do e-commerce. "Mas como as empresas estão comprometidas com a saúde 
financeira do negócio, elas abrem mão de vendas para ganhar rentabilidade", 
explica. 

Sempre vai existir 
Apesar da tendência vista nos últimos quatro anos, Salvador, da 

Abcomm, afirma que a oferta de frete grátis sempre existirá no setor, já que é 
uma estratégia importante de marketing.O que acontecerá, no entanto, é que 
será algo muito mais seletivo. "A maioria das lojas hoje estabelece um valor 
mínimo de compra e regiões específicas para disponibilizar a entrega gratuita. 
Além disso, algumas varejistas que antes pagavam o total do frete, estão 
pagando uma parcela e a outra parte incluindo no preço do produto", afirma 
Salvador. 

Bove, do Busca Descontos, concorda e diz que o frete grátis vai ser 
sempre uma estratégia de vendas importante para os lojistas virtuais. "A 
questão, no entanto, é que está deixando de ser algo automático, para virar um 
diferencial", diz. 

Na contramão 
No Mercado Livre, Bassoi afirma que vem ocorrendo um movimento 

oposto ao visto no setor, e o percentual de vendas com frete grátis aumentou 
no ano passado. O executivo não abre os números, por questões estratégicas, 
mas diz que a alta foi relevante e que o objetivo da empresa é continuar 
estimulando os lojistas a oferecerem a entrega gratuita. 

"O frete grátis é um vetor importante para nós, porque a conversão de 
vendas é melhor do que a dos anúncios com o frete pago", diz Bassoi. Ele 
explica que há alguns anos a participação desse formato de venda era inferior 
a média do mercado, mas que atualmente (após a implementação de 
mudanças no sistema de envios do Mercado Livre), a fatia está acima do visto 
no setor. 

De acordo com ele, o marketplace oferece hoje ferramentas que 
facilitam para o lojista a previsão do valor que será cobrado no frete e que 
garantem um mesmo valor independente da região, o que estimula a oferta do 
benefício. "Quando ele [o varejista] já sabe de antemão o preço que vai pagar 
pela entrega, ele consegue ajustar o valor do anúncio, e assim manter suas 
margens. Para nós, por outro lado, o lojista oferecer frete grátis não afeta 
negativamente em nenhum aspecto, e só dá uma experiência melhor para o 
nosso consumidor", ressalta. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/para-proteger-a--rentabilidade,-lojistas-virtuais-
reduzem-oferta-de-frete-gratis-id609553.html 
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7. Mercado Imobiliário 

Preços dos imóveis residenciais têm alta de 0,13% em fevereiro 

 
03 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 
 

O Índice FipeZap – que acompanha o preço de venda dos imóveis em 
20 cidades brasileiras – avançou 0,13% entre janeiro e fevereiro de 2017, 
acumulando, nos últimos 12 meses, alta de 0,84%. Em ambos horizontes de 
análise, as variações observadas são inferiores à inflação medida pelo 
IPCA/IBGE: segundo estimativas do Boletim Focus do Banco Central, a 
inflação esperada é de 0,44%, para o mês de fevereiro de 2017, e de 3,85%, 
considerando-se os últimos 12 meses. 

Individualmente, 9 das 20 cidades pesquisadas apresentaram variação 
negativa nos preços entre janeiro e fevereiro de 2017. De forma excepcional, 
apenas em Belo Horizonte o aumento dos preços dos imóveis superou a 
inflação esperada para o mesmo período. 

Considerando a variação acumulada nos últimos 12 meses, 5 das 20 
cidades pesquisadas registraram queda nominal de preço. Novamente, apenas 
em um caso foi observada variação dos preços superior à inflação do período: 
Belo Horizonte. 

Como resultado, o preço médio anunciado do m² apresenta queda real 
de 4,58% nos últimos 12 meses. 

Em fevereiro, o valor médio do m² anunciado das 20 cidades foi de R$ 
7.701. Rio de Janeiro se manteve como o a referência do m2 mais caro do país 
(R$ 10.257), seguido por São Paulo (R$ 8.641) e Distrito Federal (R$ 8.427) . 
Já as cidades com menor valor médio por m², entre as 20 consideradas pelo 
Índice FipeZap, foram: Contagem (R$ 3.546), Goiânia (R$ 4.111) e Vila Velha 
(R$ 4.601). 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/precos-
dos-imoveis-residenciais-tem-alta-de-0-13-em-fevereiro 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  13 

“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.” 

 

8. Logística – Transporte Ferroviário 

Abifer: faturamento da indústria ferroviária tem alta de 6,5% em 2016 

 
02 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
  
Segmento teve receita de R$ 6,6 bilhões com 473 carros de passageiros e 
3.903 vagões de carga produzidos 
 

A Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer) informa que o 
faturamento da indústria ferroviária brasileira totalizou R$ 6,6 bilhões em 2016, 
um crescimento de 6,5% em relação ao resultado de 2015. 

Segundo a entidade, o ano passado registrou um recorde histórico na 
fabricação de carros de passageiros, com 473 unidades produzidas, um 
aumento de 46,8% ante o ano anterior, quando 322 carros foram fabricados. 

Já o volume de vagões de carga somou 3.903 unidades em 2016, 
número 16,6% menor que os 4.683 vagões entregues em 2015. Quanto às 
locomotivas, foram produzidas 109 unidades no ano passado, volume 15,5% 
menor que as 129 entregues no ano anterior. 

2017 
A Abifer também informa que, para 2017, as projeções apontam para 

uma retração na indústria. A entidade prevê a produção e entrega de 278 
carros de passageiros, cerca de 100 locomotivas e entre 2,3 mil e 3 mil vagões 
de carga neste ano. 

Em nota, a associação afirma que os volumes previstos de vagões e 
locomotivas dependerão da velocidade em que ocorrerem as prorrogações 
antecipadas dos contratos atuais das concessionárias. Atualmente, a Rumo 
negocia a renovação da concessão da Malha Paulista - VLI, MRS e Vale 
aguardam para negociar a prorrogação de suas concessões junto a ANTT. 

"Se as prorrogações demorarem a acontecer, as concessionárias 
postergarão seus investimentos e a indústria terá que demitir, pois não se 
sustentará com apenas 2 mil vagões e menos que 100 locomotivas em 2017", 
diz, em nota, o presidente da Abifer, Vicente Abate. 
 
 
http://www.dci.com.br/industria/abifer--faturamento-da-industria-ferroviaria-tem-
alta-de-6,5--em-2016-id609450.html 
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9.  Curtas 

IPC-S recua em seis capitais brasileiras na última semana de fevereiro 

 
03 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-

S) caiu em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) entre a terceira e a última semana de fevereiro. A única capital com alta 
na taxa foi Salvador: 0,09 ponto percentual, ao subir de 0,55% na terceira 
semana para 0,64% na última semana. 

Entre as capitais com queda na taxa, o maior recuo foi observado no 
Recife (0,25 ponto percentual, ao passar de 0,44% para 0,19%). Também 
foram observadas quedas acima da média nacional (de 0,09 ponto percentual) 
em Brasília (0,19 ponto percentual, ao passar de 0,35% para 0,16%), Belo 
Horizonte (0,19 ponto percentual, ao passar de 0,41% para 0,22%) e São 
Paulo (0,15 ponto percentual, ao passar de 0,37% para 0,22%). 

Abaixo da queda da taxa nacional (que recuou de 0,40% para 0,31%), 
apresentaram recuos as cidades do Rio de Janeiro (0,06 ponto percentual, ao 
passar de 0,33% para 0,27%) e Porto Alegre (0,01 ponto percentual, ao passar 
de 0,37% para 0,22%). 
 

Taxa para opção ao rotativo do cartão deve ficar mais alta 

 
03 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

Em meio à expectativa de redução do custo do crédito por conta da 
queda da taxa Selic, uma linha específica de crédito deve caminhar em sentido 
inverso, com juros em alta, nos próximos meses. Economistas acreditam que a 
migração obrigatória de clientes do crédito rotativo do cartão para o 
parcelamento deverá transferir o risco de calote e, em reação, os juros subirão. 

A partir de abril, clientes poderão usar o crédito rotativo pelo período 
máximo de 30 dias. Após esse período, o banco será obrigado a oferecer uma 
alternativa mais barata ao consumidor. Grandes instituições têm indicado que o 
parcelamento no cartão será a opção. O juro de 161,9% dessa operação é 
sensivelmente menor que os 486,8% do rotativo. A vantagem, porém, tende a 
diminuir. 

"O parcelamento vai ficar mais caro porque o banco vai receber esse 
cliente que oferece mais risco", afirmou o consultor econômico da Fecomércio 
de São Paulo, Fabio Pina, ao comentar que a existência desse risco explica 
parte do elevado juro do rotativo. As informações são do jornal O Estado de S. 
Paulo. 
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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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