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1. Comércio 

Quase nove em cada dez pessoas querem comprar no Dia do Consumidor 

 
10 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

O Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, entrou para o 
calendário do e-commerce brasileiro em 2014 e, apesar de ainda estar se 
consolidando entre os compradores online, tem potencial para crescer. É o que 
mostra uma pesquisa do Mercado Pago: segundo o estudo, feito com 1,5 mil 
pessoas, 78% dos entrevistados não sabiam da data, mas, depois de tomarem 
conhecimento, 86% disseram que pretendem, sim, aproveitar o período para ir 
às compras. 

Uma oportunidade para os varejistas que já apostam em momentos de 
peso como Dia das Mães e Black Friday investirem em uma nova data para 
aumentar as vendas e conquistar novos clientes. 

De acordo com o estudo, os consumidores querem estar informados 
sobre as promoções. Para eles, o meio de maior credibilidade para isso é o e-
mail, com 37% das preferência. Em seguida, ficaram as redes sociais (36%). 

Quanto à campanha, o levantamento confirmou o que muitas lojas e-
commerce já temiam: consumidores querem frete grátis (opção escolhida por 
76% dos participantes) e descontos agressivos, de até 50% (item destacado 
por 61% dos compradores). 

Nas intenções de compra, produtos de informática saem na frente 
(38%), seguidos por ferramentas (23%) e acessórios automotivos (20%). Já na 
hora de pagar, 47% das pessoas preferem parcelar, sem juros, no cartão de 
crédito e apenas 28% optaram pelo boleto bancário. 
 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-86-pessoas-
comprar-dia-consumidor/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços 

Índices de preço despencam e devem chegar ao centro da meta mais cedo 

 
13 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 
Inflação de serviços e alimentos favoreceu, mais uma vez, a desaceleração dos 
cálculos feitos por IBGE e FGV; para entrevistado, o IPCA pode alcançar os 4,5% em 
março e estimular corte na Selic 
 

Os principais índices de preço do País recuaram mais rápido do que era 
esperado e já se aproximam dos 4,5%, centro da meta do governo. A alta acumulada 
em um ano pela medida oficial da inflação, por exemplo, desacelerou para 4,76% no 
mês passado. 

Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última 
sexta-feira, o IPCA teve crescimento de 0,33% em fevereiro, abaixo do avanço de 
0,43% projetado pelos analistas, e o menor patamar para o mês desde 2000. 

De acordo com especialista entrevistado pelo DCI, esse arrefecimento deve 
continuar durante todo o primeiro semestre e, com isso, o objetivo do governo pode 
ser atingido já neste mês. 

"Se tivermos mais um resultado bom, alguns índices [como o IPCA] poderão 
chegar ao centro da meta em março", indica André Braz, pesquisador do Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre). 

Nesse cenário, segue o entrevistado, a próxima reunião do Comitê de Política 
Econômica (Copom) pode terminar com um corte superior, de um ponto percentual, na 
taxa básica de juros (Selic). 

Um dos principais motivos do arrefecimento dos preços é a melhora das safras 
neste ano, que reverteu o encarecimento dos alimentos registrado no começo de 
2016, explica José Fernando Gonçalves, técnico do IBGE. 

Com o incremento das colheitas, o grupo alimentação e bebidas, um dos 
componentes mais importantes do IPCA, teve diminuição de 0,45% em fevereiro. "A 
chuva mais bem distribuída favoreceu vários itens nos últimos meses", diz Gonçalves. 

Exemplo dessa situação é o feijão-carioca. Depois de seguidos aumentos no 
primeiro semestre de 2016, o preço do produto recuou e já registra deflação de 5,28% 
no acumulado em 12 meses do IPCA. 

A baixa dos alimentos ainda puxou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) para baixo. Também medido pelo IBGE, a inflação para famílias com 
rendimento inferior a cinco salário mínimos marcou aumento de 4,69% em fevereiro, 
bem abaixo dos 11,08% registrados em igual mês do ano passado. 

Também favoreceram o recuo do INPC e do IPCA, em fevereiro, a baixa dos 
preços de vestuário e os avanços menores, na comparação com janeiro, para os 
grupos despesas pessoais e transportes. 

No sentido contrário, o item educação ganhou força em fevereiro, graças aos 
reajustes de instituições de ensino que tradicionalmente ocorrem nesta época. No 
IPCA, o crescimento desse grupo foi de 5,04%. 

Em março, outros vetores devem esquentar os índices, adianta Gonçalves. 
Entre eles, o aumento da tarifa elétrica no País, das contas de água no Recife, do 
ônibus urbano em Curitiba, do transporte intermunicipal em Fortaleza e do preço do 
cigarro em São Paulo. 
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A redução nas contas do telefone fixo, por outro lado, deve estar entre os itens 
que puxarão os cálculos para baixo, completa ele. 

Demanda fraca 
As medições da Fundação Getulio Vargas (FGV) seguiram a mesma trajetória 

vista nos índices do IBGE. 
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) teve aumento de 0,08%, em 

fevereiro, e acumulou avanço de 5,38% no acumulado em 12 meses. 
Já o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) recuou 0,09%, puxando a soma 

anual para 5,53%, enquanto que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,39% 
mensalmente e 4,54% em doze meses, se aproximando da meta. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), entretanto, ficou acima dos 
demais: teve alta de 0,53%, em fevereiro, e de 6,32%, no ano. 

"A recessão está fazendo que os preços mais resistentes, como os de serviços, 
sigam trajetória de queda", Braz avalia, ao falar sobre a diminuição generalizada nas 
medições. 

Segundo ele, o declínio desse setor só não será maior porque os preços que 
sofrem influência do governo devem avançar durante este ano. 

"Energia elétrica, ônibus urbanos e planos de saúde podem ter altas 
importantes", aponta. Por outro lado, a desaceleração deve continuar em restaurantes, 
cabeleireiros e outros estabelecimentos que não sofrem influência. 

Outro cálculo da FGV que recuou foi o do Índice de Preços ao Consumidor - 
Classe 1 (IPC-C1), que mede os preços para a baixa renda. Após a alta de 0,07%, em 
fevereiro, ele acumulou aumento anual de 4,11%, sendo o primeiro a ficar abaixo da 
meta do governo. 

Por região 
O IBGE mostrou que o avanço dos preços foi maior no Rio de Janeiro, no mês 

passado, com alta de 0,68% do IPCA. Também ficaram acima da média nacional 
Salvador (0,57%), Curitiba (0,44%), Belém (0,35%) e Belo Horizonte (0,34%). 

Na ponta oposta da tabela, apareceram Goiânia (-0,39%) e Brasília (-0,03%), 
que tiveram deflação, e Vitória (0,19%), Campo Grande (0,24%) e Porto Alegre 
(0,24%), com aumentos pouco expressivos. 

Em 12 meses, os maiores avanços seguiram com Fortaleza (6,92%) e Campo 
Grande (6,33%), enquanto que Goiânia (2,98%) e Curitiba (3,61%) tiveram as 
menores altas. 

 
 

 
http://www.dci.com.br/economia/indices-de-preco-despencam-e-devem-atingir-centro-
da-meta-logo-id611430.html 
 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Serviços - Alimentação 

Almoço no horário do expediente pode corroer 83% da renda do 
trabalhador 

 
13 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 
Aumento no custo para alimentação foi de 8% ano passado, chegando a R$ 33. 
Para funcionários que recebem salário mínimo e não têm vale refeição, o gasto 
com comida pode pesar nas contas 
 

Colaboradores que ganham até um salário mínimo, sem direito a 
voucher-refeição, têm de comprometer 83% dos recebimentos em despesas 
com alimentação fora do lar, segundo o estudo anual da Assert sobre o preço 
médio da refeição no Brasil em 2016. 

O levantamento da Associação das Empresas de Refeição e 
Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert), encomendado ao Instituto 
Datafolha, deflagrou ainda que o valor médio nacional da refeição completa 
subiu de R$ 30,48 para R$ 32,94, o que representa um acréscimo de 8% em 
um ano. 

Segundo o levantamento, o custo mais elevado para o trabalhador 
brasileiro que almoça fora do lar foi detectado na Região Sul. Nos estados do 
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a refeição completa (composta 
por prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e café) vale cerca de R$ 
34,34; índice impulsionado pela cidade de Florianópolis. A capital de Santa 
Catarina apresentou o valor mais alto dentre os 51 munícipios pesquisados 
pelo Datafolha, R$ 43,53. 

Além do Sul, só o Sudeste aparece com preço médio acima do piso 
nacional. Para almoçar fora do lar na região, o trabalhador tem de desembolsar 
aproximadamente R$ 33,25, alta de 7,5% em 2016 (veja mais no gráfico) 

Com esta base de valor, colaboradores que ganham apenas um salário 
mínimo (R$ 880) e não recebem o benefício do voucher-refeição, 
comprometem cerca de 83% dos recebimentos para se alimentar durante suas 
jornadas de trabalho. 

Dentre as capitais, o Rio de Janeiro apresenta a terceira taxa mais alta 
do País, R$ 36,94. Na cidade de São Paulo, oitava nesse quesito, os números 
giram em torno de R$ 33,82. Contudo, a maior inflação na região Sudeste foi 
registrada na cidade de Belo Horizonte, onde a refeição completa teve um 
acréscimo de 20% em relação ao ano anterior, ficando na marca de R$ 29,35. 

Motivos 
De acordo com a diretora-presidente da Assert, Paula Cavagnani, são 

muitos os fatores que podem impactar no valor médio da refeição completa. Ela 
destaca questões como o poder aquisitivo da população local, o custo de vida, 
a logística, a distribuição, além da inflação, que afetou diretamente o segmento 
de alimentação. Em entrevista do DCI, a executiva comenta que o intuito desse 
estudo é identificar os valores cobrados nas capitais e grandes metrópoles e 
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fornecê-los às empresas que utilizam o sistema de voucher-refeição, para que 
seja oferecido um reajuste mais digno aos trabalhadores: "A pesquisa serve 
para que o empresário consiga entender o benefício de ter um funcionário bem 
alimentado e nutrido. Isso gera maior produtividade e ganho para ele", 
completa. 

Dos 4.574 estabelecimentos comerciais consultados pelo Datafolha, 
50% têm a percepção que os clientes estão mais preocupados com uma 
alimentação saudável ultimamente. Por isso, conta ela, os empresários têm 
aprimorado seus cardápios com opções equilibradas, incluindo verduras e 
legumes, sucos naturais, grãos e proteínas, além de frutas. Bons exemplos 
disso são as regiões Norte e Nordeste, onde sete em cada dez 
estabelecimentos estão trabalhando com sucos naturais ou polpa. 

Perspectivas 
A diretora-presidente da Assert ainda ressalta que a tendência é que 

haja um aumento menor do preço médio da refeição para o trabalhador nas 
próximas temporadas, contando com uma melhora contínua da economia, com 
propostas que contenham a inflação. 

A pesquisa denota ainda que cada vez mais os restaurantes estão 
adotando o autosserviço como uma das formas de atendimento ao cliente. 
Dentre os estabelecimentos consultados, 58% utilizam deste segmento. O 
número vem em constante alta, ao contrário dos dados apresentados acerca da 
quantidade de restaurantes que trabalham com o prato comercial, 
representados por 34% dessa fatia. Além deles, 6% dos estabelecimentos 
trabalham com o à la carte, e 2% com o prato executivo. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/almoco-no-horario-do-expediente-pode-corroer-
83--da-renda-do-trabalhador-id611407.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

Bancos ofertam opção de renda variável com capital garantido 

 

13 de Março de 2017 
Fonte: R7 

 
O ano de 2016 rendeu mais um passo na evolução do Certificado de 

Operações Estruturadas (COE), uma aplicação voltada para quem deseja ter 
os ganhos de produtos mais arriscados, mas busca também limitar prejuízos. A 
perspectiva de queda da Selic pode impulsionar o avanço do produto este ano, 
uma vez que o juro básico não deve mais garantir os ganhos robustos vistos na 
renda fixa no passado. 

Segundo balanço da Cetip, a emissão de COEs em 2016 movimentou 
R$ 9,5 bilhões, um crescimento de 9,2% em relação aos R$ 8,7 bilhões 
produzidos em 2015. O estoque também ficou em R$ 9,5 bilhões, avançando 
23,4% sobre os R$ 7,7 bilhões disponíveis no mercado em 2015, uma vez que 
muitos títulos venceram no ano passado. 

O produto continua voltado para a alta renda. Entre os principais bancos 
emissores, a aplicação mínima é de R$ 25 mil no Itaú, R$ 20 mil no Bradesco, 
e R$ 15 mil no Santander. 

O COE é uma operação que funciona como uma espécie de "trava". 
Montado a partir de outros ativos - como Bolsa, dólar, índices de inflação ou de 
ações no exterior -, ele permite ao investidor participar de movimentos de alta, 
porém com um teto para ganhos. Em caso de queda desses ativos, o 
instrumento pode garantir a devolução do valor investido, às vezes corrigido 
pela inflação. No entanto, o investimento é de baixa liquidez e não garante o 
montante aplicado em caso de resgate antes do prazo. A tributação segue o 
prazo das aplicações, que varia entre nove meses e dois anos, conforme a 
estratégia. 

Há apenas três anos no mercado, os COEs não atraem tanto quanto o 
Certificado de Depósito Bancário (CDB) e as Letras de Crédito Imobiliário e 
Agrícola (LCIs e LCAs). Apesar de haver aplicações a partir de R$ 1 mil, o 
produto ainda não decolou porque concorria com o juro básico alto, que 
garantia ganhos robustos para títulos de renda fixa sem muito esforço, explica 
o superintendente de produtos da Cetip, Fábio Zenaro. Porém, esse cenário 
deve mudar: "Com a perspectiva de queda da Selic, o investidor precisa 
começar a fazer mais contas." 

Além disso, em 2016, a venda de COEs foi liberada para bancos e 
corretoras que não montam esses produtos, o que amplia seu alcance. 

No Itaú, que detém participação de cerca de 50% desse mercado, os 
COEs mais emitidos nos últimos três anos foram os atrelados à Bovespa, ao 
câmbio e à inflação. "Lá atrás, tínhamos um cenário de incerteza e o COE era 
uma alternativa para oferecer proteção", diz Luciano Diaferia, superintendente 
de produtos do banco. Responsável por mesas e produtos no Itaú, Eric Altafim 
diz que há COEs que superaram o CDI - taxa que baliza investimentos mais 
conservadores - em até 120% nesse período. 
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Na média do mercado, porém, 43% dos COEs que venceram em 2016 
renderam abaixo do CDI, conforme o balanço da Cetip. Esse resultado foi 
influenciado pelas aplicações que, além de proteger o principal, garantem uma 
correção do valor investido pela inflação em caso de revés na estratégia. Isso 
acaba comprometendo o limite máximo de ganhos. "Quanto mais garantias se 
der de um lado, menos alavancagem poderá haver do outro", diz Paulo Waack, 
diretor de Tesouraria do Bradesco. 

A possibilidade de entrar na renda variável com garantia de capital deve 
atrair mais investidores em 2017, segundo Simon Peled, superintendente de 
vendas da Tesouraria do Santander. "O COE facilita o acesso a estratégias 
antes disponíveis só para o investidor institucional." As informações são do 
jornal O Estado de S. Paulo. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/bancos-ofertam-opcao-de-
renda-variavel-com-capital-garantido-13032017 

 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Cartão de Crédito 

Nova regra do cartão restringe pagamento mínimo da fatura a 1 mês; entenda 

 
12 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Bancos foram obrigados a mudar crédito rotativo a partir de 3 de abril e parcelar dívida 
do cartão com juros menores; simulação mostra que o valor final da dívida cai, mas 
parcela pode ser maior. 
 

As regras para o uso do rotativo do cartão de crédito vão mudar. A partir do dia 
3 de abril, os clientes terão restrições para fazer o pagamento mínimo da fatura e 
acessar o crédito rotativo. A determinação foi divulgada pelo Banco Central no dia 26 
de janeiro, e tem gerado dúvidas entre os consumidores. A principal mudança é que, 
ao contrário do que acontece atualmente, quem optar por fazer o pagamento mínimo 
da fatura não poderá fazer essa opção por vários meses consecutivos. 

A novas regras foram criadas para coibir o uso do rotativo e obrigar os bancos 
a oferecer uma solução de parcelamento para o cartão de crédito com juros mais 
baratos. A taxa de juro do rotativo encerrou o ano passado em 484,6% ao ano, 
segundo dados do Banco Central que considera a média de todas as instituições 
financeiras. 

Como funciona hoje? 
Hoje, para não ficar inadimplente, o consumidor precisa pagar ao menos 15% 

do valor da fatura de seu cartão de crédito (pagamento mínimo) até o vencimento da 
fatura. O restante da dívida fica para o mês seguinte, sujeito aos juros do cartão 
considerados proibitivos. 

No mês seguinte, o cliente recebe a fatura com o saldo da dívida do mês 
anterior acrescido dos juros. Se não conseguir pagar o valor integral, ele pode, então, 
fazer novamente o pagamento mínimo de 15%, no mesmo processo anterior, e assim 
sucessivamente. Daí surge a metáfora da “bola de neve” associada frequentemente ao 
uso do rotativo do cartão de crédito. 

O que muda? 
A partir do dia 3 de abril, o consumidor que não conseguir fazer o pagamento 

integral de sua fatura do cartão de crédito poderá fazer o pagamento mínimo de 15% 
apenas por um mês. Na fatura seguinte, ele não poderá repetir o processo, pois o 
banco é obrigado a oferecer uma linha de crédito para que o consumidor parcele a sua 
dívida. 

O cliente negocia então um prazo e uma taxa de juros para pagar a pendência. 
Entre os grandes bancos brasileiros, quatro já anunciaram as taxas que vão ser 
oferecidas – todas menores que os atuais juros do cartão, variando de 1,99% a 9,99% 
ao mês. 

Na prática, em vez de alongar indefinidamente sua dívida fazendo o 
pagamento mínimo da fatura por vários meses consecutivos, o cliente terá de assumir 
o financiamento de sua dívida com prazo determinado e juros menores. 

É importante destacar que, pelas novas regras, o cliente ainda pode fazer o 
pagamento integral de sua dívida a qualquer momento, mesmo antes do vencimento 
da próxima parcela. 

Na ponta do lápis 
Com taxas menores, o valor final pago pelos consumidores ao fim do 

parcelamento acaba ficando mais baixo do que seriam com juros rotativos do cartão. 

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
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/juro-do-cartao-sobe-para-4846-ao-ano-em-dezembro-diz-bc.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/juro-do-cartao-sobe-para-4846-ao-ano-em-dezembro-diz-bc.ghtml
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No entanto, o cliente pode ficar sujeito a parcelas maiores do que pagaria caso fizesse 
o pagamento mínimo da fatura por vários meses. 

O economista Samy Dana, colunista do G1, fez a simulação de uma dívida de 
R$ 1 mil paga em 1 ano. Pelo rotativo do cartão, considerando os juros médios de 4 
grandes bancos do Brasil (16,4% ao mês), o cliente que optasse por pagar o valor 
mínimo da fatura por 11 meses arcaria com parcelas de R$ 134 a R$ 148. Pagando o 
saldo devedor restante de R$ 885,42 no 12º mês, a dívida de R$ 1 mil teria se tornado 
R$ 2.588. Para comparação: considerando os juros médios já anunciados pelos 
bancos nas novas regras, a dívida final somaria R$ 1.872, com 12 parcelas iguais de 
R$ 143. 

A simulação do G1 considera a média das taxas máximas informadas pelos 
bancos nas linhas de parcelamento. 

O que dizem os especialistas 
Marcos Crivelaro, especialista em finanças pessoais e professor da FIAP, 

avalia que as pessoas que têm o costume de, equivocadamente, “usar o rotativo do 
cartão de crédito como complemento do salário” podem sentir agora que “o estão 
privando dessa liberdade”. No entanto, o educador acredita que a nova regra defende 
o consumidor, já que o valor da dívida final é menor. 

Crivelaro também estima que as novas regras inibam o descontrole financeiro. 
“Com rotativo o cartão, aquele ‘algo a mais’ que o salário não cobria estava sempre lá, 
pronto, pré-aprovado, sem burocracia”, descreve. “Agora, financiar a sim mesmo vai 
dar trabalho”, diz ele sobre as negociações dos parcelamentos. 

Para o economista Samy Dana, colunista do G1, a solução encontrada pelos 
bancos ainda é uma opção de crédito cara e que deve ser evitada pelo brasileiro. 

Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores 
Financeiros e da DSOP, acredita que, apesar de o parcelamento a juros menores 
diminuírem o valor final da dívida, as novas condições não devem ter um impacto 
grande nos índices de inadimplência. “Se uma pessoa não consegue pagar o mínimo 
de 15%, também não vai conseguir pagar a parcela financiada.” 

Para Domingos, a nova medida que permite financiar o valor total “não está 
dando nenhum tipo de benefício para o devedor”. “Essa dívida vai acabar se tornando 
objeto de negativação do nome desse consumidor.” 

O que fazer? 
Para quem já está endividado, os educadores financeiros recomendam a 

procura de crédito mais barato antes de ficar sujeitos aos juros do cartão de crédito, 
mesmo considerando as taxas mais baixas das novas regras. Entre os exemplos estão 
créditos pessoais a juros menores, como o consignado, além da procura do banco ou 
instituição financeira que ofereça as condições mais vantajosas para liquidar as 
pendências. 

Além disso, a recomendação é prestar atenção ao orçamento familiar, 
identificando as despesas que podem ser cortadas para que os gastos não 
ultrapassem os ganhos. “Quando a gente fala em cortar gastos, a pessoa não 
consegue visualizar onde está gastando. Reduzir padrão é adequar a realidade do que 
eu ganho comparado com o que eu gasto. E eu não tenho como descobrir aonde está 
indo cada centavo do meu dinheiro se não fizer um acompanhamento minucioso”, 
ensina Domingos. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/nova-regra-do-cartao-restringe-
pagamento-minimo-da-fatura-a-1-mes-entenda.ghtml 
 

Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/
http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/solucao-dos-bancos-para-substituir-rotativo-do-cartao-de-credito-ainda-custa-caro.html
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6. Serviços – Planos de Saúde 

ANS suspende comercialização de 35 planos de saúde 

 
10 de Março de 2017 

Fonte: Administradores 
  
A medida resulta de monitoramento da garantia de atendimento dos planos aos 
consumidores, ou seja, se eles estão tendo a cobertura obrigatória, definida 
pelo órgão, em tempo hábil 
 

A partir do próximo dia 17, um total de 35 planos de saúde de sete 
operadoras terá sua comercialização suspensa por determinação da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

A medida resulta de monitoramento da garantia de atendimento dos 
planos aos consumidores, ou seja, se eles estão tendo a cobertura obrigatória, 
definida pelo órgão, em tempo hábil. Os planos de saúde suspensos totalizam 
em torno de 230 mil beneficiários. 

“Essa é uma medida preventiva, para proteção do consumidor”, disse 
hoje (10) à Agência Brasil a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da 
ANS, Karla Coelho. Ela explicou que as sete operadoras atingidas (Federação 
das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, 
Pará, Rondônia e Roraima; Saúde Sim Ltda; Associação Auxiliadora das 
Classes Laboriosas; Unimed-Rio; Operadora de Planos de Saúde Serra 
Imperial Ltda; Ecole Serviços Médicos Ltda; e Associação Santa Casa Saúde 
de Sorocaba) ficarão suspensas e não poderão comercializar os planos. 

“Ou seja, não podem entrar novos beneficiários, porque na nossa 
avaliação a gente identificou que o número de denúncias e reclamações dos 
consumidores ficou acima do esperado para esses planos”, destacou Karla. A 
medida vale por três meses, até as operadoras se adequarem às normas e 
resolverem as principais questões para prestar assistência adequada aos 
beneficiários. As denúncias e reclamações referentes à cobertura assistencial 
foram recebidas pela ANS no quarto trimestre de 2016. 

Interrupção 
Karla Coelho deixou claro que os clientes das operadoras atingidas não 

sofrerão nenhuma interrupção na utilização dos planos. “Não tem nenhuma 
sanção para eles. A sanção é em relação às operadoras, que não podem 
vender novos planos”, disse. Com base nas reclamações, a ANS fez uma 
análise das sete operadoras ao longo do tempo, comparou-as com outras 
empresas parecidas e verificou que elas estavam acima da média de queixas 
estabelecida pela agência. 

Por isso, tiveram a comercialização de planos suspensa, além de multas 
que variam de R$ 80 mil a R$ 250 mil, por conta da negativa de cobertura de 
saúde. “Todas as operadoras em que foi identificada uma infração cometida 
vão ser multadas se a infração ficar caracterizada”, disse Karla. 

A diretora advertiu ainda que se as operadoras cujos planos de saúde 
foram suspensos comercializarem novos planos no período de três meses 
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serão multadas novamente. Essa segunda multa já leva em consideração os 
efeitos coletivos e será calculada por uma diretoria específica da ANS, variando 
de operadora para operadora. As empresas têm uma semana para se adequar 
à medida e suspender a comercialização dos planos. 

Karla Coelho lembrou que todas as operadoras de saúde suplementar 
são monitoradas de forma contínua pela ANS. Haverá, entretanto, um 
acompanhamento maior para as sete empresas objeto da suspensão. Outras 
medidas administrativas são efetuadas pela agência em operadoras com 
problemas, como direção técnica e fiscal e plano de recuperação assistencial. 

No 'site' da ANS (www.ans.gov.br), os consumidores podem obter 
informações mais detalhadas sobre as operadoras cuja comercialização foi 
suspensa e os planos atingidos. 

Reclamações 
No período de 1º de outubro a 31 de dezembro do ano passado, a ANS 

recebeu 16.169 reclamações de natureza assistencial em seus canais de 
atendimento, das quais 12.946 queixas foram consideradas para análise pelo 
programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. 

A ANS informou ainda, que em paralelo à suspensão de comercialização 
dos planos das sete operadoras em questão, dez outras operadoras poderão 
voltar a comercializar 46 produtos que estavam impedidas de vender, em 
função da comprovada melhoria no atendimento aos beneficiários. 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/ans-suspende-
comercializacao-de-35-planos-de-saude/117523/ 
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7. Serviços - Telecomunicações 

Explosão no consumo de vídeos online coloca em xeque o futuro da 
televisão 

 
12 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

Hoje, o mundo todo assiste a mais de 1 bilhão de horas de vídeo todos 
os dias no YouTube, segundo o Google. É como se todos os 7,5 bilhões de 
habitantes da Terra tivessem uma cota diária de oito minutos de vídeos no 
serviço. Se a estatística considerar só os conectados - cerca de 3,4 bilhões de 
pessoas, segundo a União Internacional de Telecomunicações -, essa taxa 
salta para 17 minutos de vídeo por dia. 

O serviço de streaming Netflix exibe séries e filmes por 116 milhões de 
horas todos os dias, enquanto a ferramenta de vídeo ao vivo do Facebook 
registra o consumo de mais 100 milhões de horas de vídeo diárias. As métricas 
das três empresas mostram o potencial da internet para o consumo de vídeos e 
como isso pode mudar profundamente nossa relação com a TV na próxima 
década. 

Os números do vídeo online são tão impressionantes, que levaram Reed 
Hastings, presidente executivo da Netflix, a fazer uma previsão ousada. "Em 
dez ou 20 anos, 90% do que as pessoas vão assistir estará online", disse ele 
na feira de tecnologia Mobile World Congress, realizada no fim de fevereiro em 
Barcelona, na Espanha. 

Conectado 
Nos Estados Unidos, há anos se discute um fenômeno chamado "cord 

cutter" (cortar o cabo, em tradução literal), que dá nome a um tipo de usuário 
que deixa de pagar pela TV por assinatura para assistir a vídeos apenas pela 
internet, seja em sites gratuitos, como o YouTube, ou serviços de streaming, 
como Netflix. Controverso, o conceito pode ganhar força com um novo tipo de 
serviço, oferecido por grupos como a operadora AT&T (DirecTV Now) e o 
próprio YouTube (YouTube TV). 

Por uma assinatura mensal em torno de US$ 40, usuários podem assistir 
a um pacote de canais, como acontece hoje na TV paga, em transmissões em 
tempo real ou escolhendo vídeos sob demanda. A diferença? Tudo acontece 
pela internet, sem necessidade de cabos, antenas, satélites ou de visitas de 
instalação. "O YouTube TV é a TV reimaginada para a geração YouTube", disse 
Christian Oestlien, diretor de produto do YouTube, ao anunciar a plataforma, 
em fevereiro. Os dois serviços estão disponíveis só nos EUA. 

Por enquanto, porém, parece precipitado afirmar que todos estão 
"cortando" a TV paga. Hoje, a TV ainda é importante no entretenimento do 
País: segundo dados da Kantar Ibope Media, o brasileiro assistiu no ano 
passado, em média, 6 horas e 17 minutos de televisão por dia, entre TV aberta 
e fechada. 

Recentemente, a TV paga tem perdido assinantes no País, segundo 
dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Porém, a queda 
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acontece em tecnologias mais simples, como parabólicas e cabo, que sofrem 
cortes na crise econômica. Para Oscar Simões, presidente da Associação 
Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), o momento é de renovação, mas há 
espaço para a TV paga. 

"Haverá uma coexistência: hoje, já temos 35 canais pagos no Brasil que 
também oferecem streaming, vinculados à assinatura de TV", diz Simões. Há 
quem discorde. "O modelo dos pacotes com inúmeros canais não fica mais de 
pé", diz Mauro Garcia, presidente da Bravi, entidade que representa produtores 
brasileiros de audiovisual. 

Juventude 
Em pesquisa global feita pela consultoria Nielsen no início de 2016, 72% 

dos entrevistados responderam que pagam por TV; apenas 26%, por sua vez, 
gastam com vídeo por demanda. "Para a maioria dos telespectadores, serviços 
tradicionais e vídeo online não são mutuamente excludentes, mas 
complementares", diz José Calazans, consultor da Nielsen. 

O mesmo estudo da Nielsen, porém, revela que um terço dos assinantes 
de TV paga pensa em trocar o serviço para apenas ver vídeos pela web. Essa 
fatia cresce entre os usuários de 15 a 20 anos (40%) e millennials (38%, de 21 
a 34 anos), mas bem menor entre espectadores mais velhos - 15% entre 
usuários entre 50 e 64 anos e apenas 9% para quem tem mais de 65 anos. A 
intenção não se reverte, necessariamente, no fim da assinatura. Ainda assim, a 
disparidade impressiona. 

"O jovem de hoje não entende o que é grade de programação. A criança 
simplesmente acessa o que quer ver no Netflix ou no YouTube", explica Fábia 
Juliasz, diretora de medição da Kantar Ibope Media. 

Hoje, esse público sintoniza o que pode ver de graça na web ou o 
pacote de TV paga dos pais. Em dez anos, não é difícil imaginar que poucos 
deles pagarão por TV por assinatura tradicional, mas poderão assinar serviço 
de vídeo pela internet. Nos EUA, esse grupo já ganhou nome: "cord never" - 
em tradução literal, "cabo, nunca". 

Algoritmo 
Para os analistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo, a forma de 

transmissão será menos importante que o conteúdo. "Hoje, a melhor tela para 
assistir vídeo é a que está mais perto", diz José Calazans, da Nielsen. 

O que o YouTube tem hoje parece uma boa prévia do futuro: uma 
biblioteca enorme de vídeos, que pode ser explorada via busca ou por meio da 
recomendação de algoritmos capazes de aprender com as preferências do 
espectador. 

Nos próximos anos, cada pessoa será seu próprio programador de TV: 
elas vão montar uma sequência de vídeos personalizada, sem obedecer a uma 
estrutura generalista. "Ainda vai demorar um tempo, mas o consumidor é quem 
vai ditar as regras", diz Mauro Garcia, da Bravi. 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/explosao-no-consumo-de-
videos-online-coloca-em-xeque-o-futuro-da-televisao-12032017 
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8. Serviços – Transporte  

Com PIB em queda, transporte tem o pior resultado desde 1996  

 
10 de Março de 2017 

Fonte: CNT 
  
Produto Interno Bruto do Brasil recuou 3,6% em 2016, na pior recessão da história; 
serviços de transporte, armazenagem e correio caíram 7,1%  
 

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro caiu pelo segundo ano seguido em 
2016 e confirmou a pior recessão da história do país, conforme dados divulgados pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no último dia 7 de março. A 
retração foi de 3,6% em relação ao ano anterior. Entre os fatores que contribuíram 
para o mal desempenho, está a queda nos serviços de transporte, armazenagem e 
correios, que acumularam perdas de 7,1% em 2016, o pior resultado desde 1996.  

Em 2015, a economia já havia recuado 3,8%. Essa sequência, de dois anos 
seguidos de baixa, só foi verificada no Brasil nos anos de 1930 e 1931, quando os 
recuos foram de 2,1% e 3,3%, respectivamente. 

“Não há dúvidas de que enfrentamos uma crise sem precedentes. A 
instabilidade econômica foi o principal fator para a redução da demanda por serviços 
de transporte, o que diminuiu as receitas das empresas e forçou a redução das 
atividades do setor”, comenta o presidente da CNT (Confederação Nacional do 
Transporte), Clésio Andrade, esclarecendo que 2016 foi mais um ano de aumento no 
custo operacional e diminuição dos quadros de funcionários.  

O presidente da CNT acredita, contudo, que o governo tem dado sinais 
positivos, com sua política econômica, de que o crescimento será retomado em breve, 
“fazendo os ajustes necessários e tomando as medidas certas”. “Mas o poder público 
ainda precisa priorizar os fortes investimentos em infraestrutura de transporte, com a 
participação de destaque da iniciativa privada.” 

Impacto 
A área de transporte e logística foi fortemente afetada pelo desempenho dos 

demais setores da economia, que apresentaram resultados negativos no último ano. 
Além disso, o aumento do desemprego (11,9%) reduziu o número de viagens 

diárias no percurso casa-trabalho-casa, diminuindo a geração de receita das empresas 
de transporte urbano de passageiros.  

A consequente redução da renda das famílias brasileiras impactou a demanda 
por produtos, afetando o comércio (-6,3%) e as empresas de transporte de cargas. A 
indústria, por sua vez, registrou retração de 3,8%, minando a demanda por transporte 
de matérias primas e de bens finais.  

O setor transportador, assim, foi o segmento com o pior resultado em 2016. A 
queda de receita, aliada ao baixo incentivo à realização de investimentos, obrigou os 
transportadores a adiar mais seus aportes, o que teve efeitos diretos nas indústrias de 
veículos, peças, acessórios e combustíveis.   
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/pib-queda-transporte-pior-resultado-desde-1996 
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9. Serviços – Transporte Aéreo 

Compra de passagem aérea com franquia de bagagem garantida acaba hoje 

 
13 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Quem comprar passagem aérea a partir de amanhã (14), terça-feira, vai ter que 
ficar atento às regras de cobrança de bagagens que deverão ser implementadas pelas 
companhias aéreas. Entra em vigor nesta terça-feira o novo regulamento aprovado 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o transporte aéreo de passageiros, 
que prevê a possibilidade de as empresas cobrarem por qualquer bagagem 
despachada. 

Cada empresa está definindo como será feita a cobrança pela bagagem, por 
isso os passageiros devem se informar antes de comprar a passagem. A GOL e a Azul 
anunciaram que terão uma classe tarifária mais barata para os clientes que não 
despacharem bagagens.  

A Latam disse que continuará com a franquia de 23 quilos nos próximos 
meses, mas ainda este ano passará a cobrar R$ 50 pela primeira mala e R$ 80 pela 
segunda despachada nos voos domésticos. 

A Avianca disse que não vai cobrar pelo despacho de bagagens no início da 
vigência da nova resolução, pois prefere estudar a questão mais profundamente 
durante os próximos meses. 

A possibilidade de cobrança de bagagens vai valer para quem comprar 
passagem a partir deste dia 14, ou seja, quem já tiver a passagem comprada antes 
desse dia não vai sofrer as alterações. Atualmente, as companhias são obrigadas a 
oferecer um limite de bagagem sem custo para os passageiros (23 quilos, no caso de 
voos domésticos, e duas malas de 32 quilos para voos internacionais). Com a 
mudança, as empresas terão total liberdade para oferecer passagens com ou sem 
franquia, que poderá ser contratada na hora da compra do bilhete ou no momento do 
check-in. 

Além da liberdade para a cobrança da bagagem despachada, a Anac 
determinou que a franquia de bagagem de mão deve passar de 5 para 10 quilos. 

Justiça O fim da franquia de bagagens está sendo questionado na Justiça pelo 
Ministério Público Federal e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).  

Além disso, o Senado aprovou um projeto proibindo o fim da franquia, mas a 
matéria ainda tem que ser analisada pela Câmara dos Deputados. 

Veja a lista das novas regras da Anac: Antes do voo: - As empresas aéreas 
deverão informar o valor total a ser pago pelo consumidor no anúncio da passagem, já 
incluídas as taxas aeroportuárias e tarifas de embarque. 

O consumidor deve ser informado sobre as principais regras de alteração do 
contrato, o valor do reembolso, tempos de voo e conexão e regras de bagagem, como 
valor de excesso e franquia praticada pela empresa. 

Na hora da venda da passagem, serviços e produtos adicionais não podem 
estar pré-selecionados, para evitar que o consumidor acabe comprando sem querer 
um serviço. 

As empresas devem oferecer passagens com regras mais flexíveis para 
alterações. Pelo menos uma das opções de passagem deve garantir 95% de 
reembolso ao passageiro no caso de mudanças. 

As multas para alteração da passagem ou reembolso não podem ultrapassar o 
valor pago pela passagem. 
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As empresas deverão corrigir erros na grafia do nome do passageiro sem ônus, 
para evitar problemas de embarque e cobranças indevidas. 

O consumidor terá 24 horas para desistir da compra da passagem sem ônus, 
no caso de passagens compradas com mais de sete dias antes da data do voo. 

As mudanças de horário, itinerário ou conexão no voo pela companhia devem 
ser avisadas com antecedência mínima de 72 horas ao passageiro. Se a alteração for 
superior a 30 minutos, o passageiro tem direito a desistir do voo. 

As empresas aéreas não são mais obrigadas a oferecer franquia de bagagens 
aos passageiros. As companhias poderão decidir a franquia de bagagem oferecer, e o 
consumidor poderá escolher o serviço. 

A franquia da bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos, observado o limite 
de volume e as regras de segurança da Anac. 

As empresas deverão oferecer informações mais claras sobre o pagamento de 
excesso de bagagem, para evitar o “fator surpresa” no despacho. Atualmente, o preço 
do excesso depende da tarifa comercializada em cada voo. Com a mudança, o 
passageiro deverá saber quanto vai pagar pelo excesso na hora da compra da 
passagem. 

As empresas devem apresentar regras mais claras sobre procedimentos e 
documentação para embarque. 

Os passageiros devem cumprir requisitos para embarque, como documentos, 
vistos e vacinas e devem atender a instruções e avisos. 

Durante o voo: 
O passageiro deve informar à empresa aérea se carrega na bagagem bens de 

valor superior a R$ 5,2 mil. O objetivo é evitar conflitos em casos de extravio de 
bagagem e facilitar eventuais indenizações. 

As empresas não poderão cancelar automaticamente o trecho de retorno 
quando o passageiro avisar que não fará uso do trecho de ida. Ou seja, se o 
passageiro perder o trecho de ida, ele pode utilizar o trecho de volta, mediante aviso à 
companhia aérea. A regra vale para voos domésticos. 

Caso a empresa deixe de embarcar o passageiro, por overbooking por 
exemplo, ele deve ser indenizado em cerca de R$ 1 mil para voos domésticos e R$ 2 
mil para internacionais. 

A Anac decidiu manter os direitos dos passageiros no caso de atrasos ou 
cancelamentos de voos, como comunicação, alimentação, transporte e hospedagem. 
No entanto, houve alteração na regra: a hospedagem em hotel deve ser oferecida pela 
empresa apenas em caso de necessidade de pernoite. Em outros casos, a 
acomodação pode ser feita em outros locais, como nas salas VIP dos aeroportos. 

Depois do voo: 
 As bagagens extraviadas devem ser restituídas em até sete dias para voos 

domésticos. Atualmente, o prazo é de 30 dias. Para voos internacionais, o prazo 
permanece em 21 dias. 

As despesas do passageiro em função do extravio de bagagem, como compra 
de roupas e itens necessários, devem ser ressarcidas, no caso de passageiros que 
estejam fora de seu domicílio. O passageiro deve ser indenizado em até sete dias 
após o registro do extravio. 
 
 
http://www.valor.com.br/brasil/4896780/compra-de-passagem-aerea-com-franquia-de-
bagagem-garantida-acaba-hoje 
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10. Comércio Eletrônico 

Mulheres estão mais confiantes no crescimento do e-commerce do que os 
homens 

 
10 de Março de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

As empreendedoras online estão mais otimistas com o e-commerce este ano, 
segundo a terceira edição do estudo Mercado Livre/ Ibope Conecta. Para 74% das 
mulheres, a melhoria na segurança da compra pela internet é fator determinante para 
esse aumento da confiança. Em 2016, esse quesito havia sido considerado importante 
por pouco mais da metade (54%) das empreendedoras online. O levantamento foi 
realizado com 512 empreendedores MPMEs (Micro, Pequenas e Médias empresas) 
em todo o Brasil. 

Essa confiança no setor de comércio eletrônico também está atrelada ao 
aumento no número de pessoas com acesso à internet – 69% das mulheres esperam 
um crescimento no número de brasileiros conectados em 2017. No ano passado, 
somente 54% das empreendedoras contavam com esse cenário. 

As mulheres consideram ainda a operação de fretes mais acessíveis como um 
fator fundamental para o avanço do setor em 2017 – 46% das empreendedoras creem 
neste serviço como alavanca de crescimento contra 41% dos homens. 

Metade (50%) das mulheres que lidera negócios online no país acredita que o 
e-commerce irá crescer mais de 25% em 2017. No ano passado, as empreendedoras 
estavam menos confiantes. Apenas 35% apostavam no crescimento do setor. Mesmo 
percentual registrado pelos homens na pesquisa deste ano. 

Mulheres arriscam mais 
O estudo aponta ainda que mulheres tomam mais a iniciativa e estão mais 

dispostas a arriscar na hora de empreender. Duas em cada dez entrevistadas (20%) 
pediram demissão do trabalho para empreender no comércio eletrônico: 15% dos 
homens fizeram o mesmo. 

Os produtos para casa e decoração e os itens de moda (calçados, roupas e 
bolsas) são os mais vendidos pelas empreendedoras online: 51% delas atuam nesses 
segmentos. No entanto, muitas delas já operam lojas online dedicadas a 
comercialização de celulares e telefones (17%) e acessórios para veículos (16%). 

Entre os investimentos feitos por elas para venderem mais em suas lojas 
virtuais: 74% apostaram na diversificação da oferta de produtos; 45% fizeram 
promoções e 39% passaram a oferecer frete grátis. 

A pesquisa revela que 79% das mulheres que empreendem no e-commerce 
têm mais de 26 anos; 69% têm mais de um funcionário em sua loja online e 59% delas 
faturaram mais de R$ 100 mil em 2016 (no ano anterior este percentual foi de 51%). 

37% das mulheres consideram o sistema de tributação do e-commerce 
“complexo”. Esse fator é visto com maior dificuldade pelos homens (45%). Além disso, 
38% das empreendedoras não veem como obstáculo administrar os custos gerais da 
operação de sua loja online, contra 51% dos homens. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mulheres-estao-mais-confiantes-no-
crescimento-do-e-commerce-do-que-os-homens/ 
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11. Franquias 

Novos consumidores pedem franquias diferenciadas 

 
10 de Março de 2017 
Fonte: Sua Franquia 

 
Novos consumidores pedem franquias diferenciadas: Estudo aponta que 
experiência é diferencial para o novo consumidor e as redes de franquias 
precisam se adequar 
 

Para “fazer mais com menos” no cenário de dificuldades econômicas no 
ano passado, os brasileiros apelaram para pesquisas mais frequentes em lojas 
para encontrar as melhores ofertas. Segundo a Total Retail 2017, da PwC, 63% 
dos entrevistados disseram ter realizado mais pesquisas de preço em 
diferentes varejistas para encontrar o menor preço e, dessa forma, economizar. 

A Total Retail é o levantamento anual da PwC sobre os hábitos de 
compra no varejo virtual e físico, realizado globalmente pelo sexto ano 
consecutivo. A pesquisa ouviu cerca de 24 mil consumidores em 29 países, 
entre eles cerca de 1.000 entrevistas no Brasil. 

De acordo com a pesquisa, num cenário de melhora na economia, 41% 
dos brasileiros pretendem preservar os hábitos de consumo e poupar dinheiro. 
E outros 38% farão mais pagamentos à vista. As compras online estão 
ganhando relevância no Brasil nos últimos anos. Em 2012, 70% das pessoas 
afirmavam realizar compras em lojas físicas pelo menos uma vez por mês. 

Hoje, são 55%, a mesma porcentagem que afirma utilizar o computador 
mensalmente para fazer aquisições. O canal que apresentou maior 
crescimento foi o smartphone, que era usado por 15% das pessoas e, agora, 
por 31%. “A evolução tecnológica dos dispositivos e a conveniência do canal 
explica o crescimento do uso de smartphones para compras”, diz Neves. 

Os fatores com maior importância para a experiência do consumidor nas 
compras em lojas físicas, e os graus de satisfação com tais fatores, também 
foram levantados. Para 88% dos entrevistados, o nível de conhecimento do 
vendedor em relação ao produto é importante ou muito importante, assim como 
a possibilidade de verificar estoque em outras lojas da rede ou on-line (80%) e 
ofertas personalizadas (73%). Porém, os consumidores apontaram níveis 
diferentes de satisfação com tais itens, dizendo-se satisfeitos ou muito 
satisfeitos 56%, 57% e 51% respectivamente aos fatores acima citados. 

Por isso é tão importante fazer do ponto de venda uma verdadeira ilha 
de experiência, em que o produto seja um elemento, mas que o atendimento e 
tempo passado na loja façam a diferença. Um exemplo que deve ser 
mundialmente seguido é a rede de óticas Warby Parker, que conta com livros 
na loja e espaços de convivência. Ali a intenção não é apenas vender e isso faz 
diferença para que o cliente queira comprar. 

As Lojas Marisa também levaram isso a um nível de padrões 
internacionais, com o Provador Virtual, uma ferramenta que permitiu a compra 
on-line de peças a partir das medidas de cada usuário. A cliente deveria suas 
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medidas no site para receber dicas sobre as peças mais indicadas para o seu 
tamanho, além da possibilidade de montar o look de forma interativa. 

Outras redes também apostam em levar relevância para o consumidor, 
como a Sephora, Starbucks e até mesmo lojas mais populares como o 
Magazine Luiza. 

As mídias sociais também exercem um papel relevante: 40% dos 
brasileiros se sentem motivados a realizar uma compra ao visitar a página do 
varejista, enquanto 61% levam em consideração avaliações e comentários 
sobre o produto compartilhados nas redes.   
 
 
https://www.suafranquia.com/noticias/especial/2017/03/novos-consumidores-
pedem-franquias-diferenciadas.html 
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12. Curtas 

Mercado financeiro reduz estimativa de inflação de 4,36% para 4,19% 

13 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação este ano. A estimativa 

para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,36% para 
4,19%, de acordo com o boletim Focus, uma publicação elaborada todas as semanas, 
pelo Banco Central (BC), e divulgada às segundas-feiras. 

A projeção para a inflação este ano está abaixo do centro da meta, que é 4,5%. 
A meta tem ainda limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2018, a estimativa não 
foi alterada – segue em 4,5%. 

A projeção de instituições financeiras para o crescimento da economia (Produto 
Interno Bruto – PIB – a soma de todas as riquezas produzidas pelo país) este ano foi 
ajustada de 0,49% para 0,48%. Para o próximo ano, a estimativa passou de 2,39% 
para 2,40%. 

Para as instituições financeiras, a taxa Selic encerrará 2017 em 9% ao ano. A 
expectativa anterior era 9,25% ao ano. Para o final de 2018, a expectativa passou de 
9% para 8,75% ao ano. 

Atualmente, a Selic está é 12,25% ao ano. A Selic é um dos instrumentos 
usados para influenciar a atividade econômica e a inflação. Quando o Copom aumenta 
a Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços, porque 
os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. 

Já quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a 
inflação. 

Inflação da construção civil desacelera em fevereiro, diz IBGE 

10 de Março de 2017 
Fonte: G1 

Custo nacional da construção por metro quadrado foi de R$ 1.033,16, dos quais R$ 
533,89 foram relativos aos materiais e R$ 499,27 relativos à mão de obra. 
 

A inflação medida pelo Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) ficou em 
0,19% em fevereiro, após registrar avanço de 0,38% em janeiro, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o indicador tem alta 
acumulada de 0,57% nos dois primeiros meses do ano e de 5,77% em 12 meses. 

O custo nacional da construção por metro quadrado foi de R$ 1.033,16, dos 
quais R$ 533,89 foram relativos aos materiais e R$ 499,27 relativos à mão de obra. 
Em janeiro, esse custo totalizava R$ 1.031,21. 

Regiões 
A região Sudeste, com 0,23%, ficou com a maior variação regional em 

fevereiro. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,13% (Norte), 
0,19% (Nordeste), 0,22% (Sul) e 0,04% (Centro-Oeste). 

Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.050,78 (Norte); R$ 
956,27 (Nordeste); R$ 1.078,42 (Sudeste); R$ 1.071,44 (Sul) e R$ 1.039,49 (Centro-
Oeste). 
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13. Feiras 

 
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 
 
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 
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21/03/2017 até 23/03/2017 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Rio Centro Pavilhão 4 Climatizado 
Cidade: Rio de Janeiro-Brasil - RJ 
 
22/03/2017 até 23/03/2017 – EXPOVENDING & OCS 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Palácio das Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo - SP 
 
24/03/2017 até 26/03/2017 – SALAO DO LOJISTA - SAO CARLOS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Centro de Eventos Bazuah - São Carlos 
Cidade: SÃO CARLOS - SP 
 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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