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1. Crédito e Financiamento 

Volume de financiamento recua 10,1% em janeiro 

 
13 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 
Em janeiro, o total de recursos liberados para a compra de veículos 

somou R$ 7,2 bilhões, volume 10,1% inferior ao registrado em dezembro. No 
entanto, se compararmos com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 
19,4%. Para as pessoas físicas foram disponibilizados R$ 6,6 bilhões e para as 
jurídicas, R$ 606 milhões. 

Esses números fazem parte do levantamento divulgado pela ANEF 
(Associação Nacional das Empresas Financeiras de Montadoras). “A queda no 
volume de negócios já era esperada. Janeiro costuma ser um mês fraco para o 
comércio de automóveis devido a uma série de fatores como férias escolares, 
chegada de despesas sazonais como IPVA, IPTU e material escolar. Além 
disso, muitas pessoas costumam trocar seu veículo em dezembro, 
aproveitando as promoções oferecidas pelas concessionárias no final de ano”, 
avalia o presidente da entidade, Gilson Carvalho. 

Na avaliação do executivo, o mercado ainda deverá manter o ritmo de 
2016 no primeiro semestre, com uma tendência de leve recuperação para os 
últimos seis meses do ano. “O nível de confiança da população deve aumentar 
diante das medidas adotadas pelo governo. Por isso, acreditamos que o 
volume de negócios ainda vai aumentar”, explica. 

Diante desse cenário, a ANEF mantém sua expectativa para 2017: o 
saldo de financiamentos para a compra de veículos e motocicletas deve somar 
R$ 166,7 bilhões e o total de recursos liberados, R$ 86, 7 bilhões, o que 
representa uma alta de 2,5% e 5,5%, respectivamente. 

Recursos liberados 
No primeiro mês de 2017, os bancos liberaram R$ 7,3 bilhões, o que 

representa uma alta de 19,4% em doze meses. Desse total, R$ 7,2 bilhões 
foram destinados aos financiamentos, enquanto os R$ 104 milhões restantes 
rumaram para o leasing. Essa modalidade de crédito registrou uma queda de 
47,2% nas operações. 

Saldo das carteiras 
O saldo das carteiras somou R$ 161,9 bilhões, queda de 0,5% em 

relação a dezembro e de 11,1% na comparação com o mesmo período de 
2016. Desse total, R$ 157,6 bilhões correspondem às operações de CDC 
(Crédito Direto ao Consumidor) e R$ 4,3 bilhões à carteira de leasing. 

Esse indicador equivale a 2,6% do PIB (Produto Interno Bruto). No 
mesmo período de 2016, essa taxa era de 3,0%, o que representa uma queda 
de 0,4 pontos percentuais – isso equivale a 5,3% do total de crédito do SFN 
(Sistema Financeiro Nacional) e a 10,6% do total das operações de crédito – 
recursos livres. 

Inadimplência 
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A taxa de inadimplência nas operações de financiamento e leasing para 
pessoas físicas e jurídicas se manteve estável. Para o primeiro grupo foi de 
4,6% e para o outro, de 3,8%. Na comparação com os últimos 12 meses, 
houve aumento de 0,3 ponto percentual no CDC e queda de 1,7 pontos 
percentuais no leasing. 

Para as pessoas jurídicas, o índice de não pagadores foi de 4,9% nas 
operações de financiamento e de 3,8% no leasing. Se comparado a dezembro, 
a primeira modalidade de crédito registrou queda de 0,1 ponto percentual em 
relação a dezembro – esse também foi o índice na comparação dos últimos 
doze meses. Já no leasing, foi registrado aumento de 0,2 pontos percentuais 
na comparação com o mês anterior e de 0,7 pontos percentuais em doze 
meses. 

Taxa de juros 
As taxas praticadas pelos bancos ligados às montadoras continuam 

mais atraentes na comparação com os bancos independentes. Em janeiro, as 
entidades associadas à ANEF cobraram juros de 23,28% ao ano e 1,76% ao 
mês, enquanto os independentes trabalharam com 26,20% e 1,96%, 
respectivamente. O prazo médio das concessões é de 42,4 meses. Já o prazo 
máximo oferecido pelos bancos é de 60 meses. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/volume-de-
financiamento-recua-10-1-em-janeiro 
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Plataforma de crédito on-line ganha força 

 
14 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

As sete maiores fintechs de empréstimos on-line que atuam no país 
criaram a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) no final do ano 
passado. Simplic, Lendico, Creditas, Geru, Just, Biva e Trigg se uniram para 
impulsionar o desenvolvimento desse novo setor. Essas empresas oferecem 
diferentes modalidades, como empréstimo pessoal, com ou sem garantias, 
financiamentos para micro e pequenas empresas e crédito estudantil. Novas 
adesões estão em andamento e, em abril, serão 15 fintechs associadas. 

"As fintechs contribuirão para expansão do mercado de crédito e para 
torná-lo mais eficiente", afirma Rafael Pereira, presidente da ABCD e diretor 
executivo da Simplic. De acordo com ele, as fintechs de crédito digital têm 
trazido uma série de benefícios aos consumidores. 

Por combinarem estruturas enxutas, inovação tecnológica aplicada às 
operações e inteligência na análise de dados, oferecem taxas de juros mais 
baixas e atendimento mais ágil e personalizado. Essas empresas também 
preenchem algumas lacunas dos bancos, ou seja, ampliam a variedade de 
soluções. 

A ABCD deve aprofundar o diálogo com o ecossistema financeiro, 
incluindo órgãos reguladores, principalmente o Banco Central; empresas de 
análise de crédito como Serasa Experian, Boa Vista SCPC e SPBC. Segundo 
Pereira, uma das medidas que a associação defende é a implementação do 
cadastro positivo no país. 

De acordo com o presidente da ABCD, os EUA e o Reino Unido são os 
países com maior presença de plataformas de empréstimos on-line. Contudo, 
despontam iniciativas globalmente. Na América Latina, além do Brasil, há 
empresas no Chile, Argentina e México. 

A Lendico começou a operar no Brasil em meados de 2015. Até hoje, 
atendeu mais de 10 mil pessoas com R$ 60 milhões em empréstimos. Desse 
montante, cerca de R$ 20 milhões foram liberados em 2017. O faturamento da 
empresa cresceu dez vezes no primeiro ano de atividade. Na Lendico, a taxa 
média de juros é de 3,41% ao mês ou 49,48% ao ano, menos da metade da 
média praticada pelos bancos tradicionais (calculada pelo Banco Central para 
crédito pessoal não consignado). 

Segundo Marcelo Ciampolini, CEO da Lendico, além da estrutura de 
custos enxuta e da tecnologia aplicada aos processos, a plataforma é restritiva 
na aprovação de crédito. "Trabalhamos somente com bons pagadores", afirma. 

A plataforma recebe cerca de três mil pedidos de empréstimos por dia, 
mas 95% são recusados. Ciampolini explica que no caso dos bancos, as taxas 
de juros são maiores porque, entre vários motivos, os clientes que costumam 
honrar compromissos carregam o ônus dos inadimplentes. 

A Geru atua com empréstimos pessoais sem garantias desde 2015. A 
empresa opera com valores que variam de R$ 2 mil a R$ 50 mil. As taxas de 
juros praticadas estão entre 25% a 80% ao ano, dependendo dos perfis dos 
tomadores. "Desenvolvemos um modelo de análise, são 35 classes de risco", 
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comenta Sandro Reiss, fundador da Geru. A fintech não abre dados sobre 
desempenho. 

Tanto na Lendico quanto na Geru, mais da metade dos clientes usaram 
as soluções para trocar dívidas caras do rotativo do cartão de crédito e cheque 
especial por empréstimos mais baratos. E, mais de 15% captaram recursos 
para investir em negócios próprios. 

Com 3,2 milhões de usuários, o GuiaBolso lançou uma plataforma de 
empréstimos na qual é possível comparar as ofertas de instituições financeiras 
(com a curadoria da fintech) e fazer a contratação on-line. "Com essa pré-
qualificação, maiores são as chances de aprovação", diz o CEO, Thiago 
Alvarez. 

 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36403280 

 
 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Comércio registra aumento de vendas 3 dias após a liberação do FGTS 

 
14 de Março de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
No primeiro fim de semana depois da liberação das contas inativas, 
empresários registram aumento de vendas, principalmente, em dinheiro. 
Sindivarejista calcula incremento de vendas de 3% no mês 
 

Os comerciantes já começaram a sentir os efeitos da liberação dos 
recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). No primeiro fim de semana depois do início dos saques, as compras, 
principalmente em dinheiro, cresceram, segundo empresários. O Sindicato do 
Comércio Varejista do Distrito Federal (Sidivarejista) já espera um aumento de 
3% nas vendas de março por conta da medida. 

De acordo com dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal, 507 mil 
pessoas têm recursos do FGTS a receber no Distrito Federal. Destes, 80.342 
integram o primeiro grupo, que está com os recursos liberados. Em Brasília, 
devem ser retirados R$ 792,2 milhões até julho. São R$ 126,1 milhões 
destinados aos que fazem aniversário em janeiro e fevereiro. 

Proprietário de um restaurante em Taguatinga Norte, o brasiliense 
Adonias Santana, 51 anos, já percebeu a diferença. “O efeito foi mais rápido do 
que esperávamos. No domingo, o restaurante estava cheio e quando fomos 
fechar o caixa, no fim do dia, percebemos que grande parte dos pagamentos 
foi feita em dinheiro, o que não ocorreu nos fins de semana anteriores. Muita 
gente aproveitou o que recebeu para levar a família para um almoço fora”, 
comemorou. Para Santana, foi uma ótima medida do governo liberar esse 
dinheiro, pois ajuda o consumidor e o comércio a enfrentarem a crise. 

O Sindivarejista espera que o movimento no comércio aumente nos 
próximos dias. Para o presidente do sindicato, Edson Bastos, no primeiro 
momento, os brasilienses pagarão as dívidas para só depois consumir itens 
adiados por conta da redução do poder aquisitivo. “59% das famílias dizem que 
vão pagar dívidas, de acordo com um estudo feito pelo sindicato, mas 41% das 
pessoas entrevistas disseram que pretendem comprar e utilizar serviços na 
cidade”, ressaltou. 

Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, os  
saques de contas inativas do FGTS somaram R$ 3,26 bilhões, na última sexta-
feira. Além disso, houve o pagamento extra de R$ 1 bilhão em razão de outros 
motivos, como demissões e créditos. Occhi estima que o total de pagamentos 
supere R$ 35 milhões. Para o próximo mês, a expectativa é de que os saques 
de contas inativas fiquem em torno de R$ 11 bilhões. 

Impacto no PIB 
A Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (Seplan), do 

Ministério do Planejamento, estima que as recentes medidas ampliando o uso 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terão impacto de 
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aproximadamente 0,7 ponto percentual no Produto Interno Bruto (PIB) neste 
ano, ou seja, o equivalente a R$ 48,2 bilhões. As contas da Seplan consideram 
quatro medidas envolvendo a poupança dos trabalhadores: o saque de contas 
inativas, o aumento do limite para compra de imóvel para R$ 1,5 milhão, a 
atualização de parâmetros do Minha Casa Minha Vida e a ampliação de três 
para 12 meses do prazo para o uso do fundo no pagamento dívida imobiliária 
em atraso. 
 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/03/14/internas
_economia,580459/comercio-registra-aumento-de-vendas-3-dias-apos-a-
liberacao-do-fgts.shtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Vendas no varejo devem ter retomada somente em dezembro 

 
13 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Em relatório, no início de fevereiro, o Banco Central divulgou uma 
previsão de baixa na taxa básica de juros, Selic, de 9,75% para 9,50% ao ano 
até o fim de 2017. Para a inflação, a previsão é que haja também uma redução 
significativa nos próximos meses, encerrando o ano abaixo de 10%. As quedas, 
porém, ainda não podem ser sentidas pelo consumidor. De acordo com 
especialistas, a mudança só poderá ser efetivamente percebida entre setembro 
e outubro deste ano. Por este motivo, as vendas no varejo devem ser 
retomadas somente a partir de dezembro, ainda com uma pequena melhora no 
cenário.  

"A queda da inflação facilita a recuperação da renda real, o que estimula, 
por si só, o consumo. Isso especialmente porque notamos uma redução 
expressiva dos preços em setores de importância, como o de alimentos. Isso 
beneficia pessoas com menor poder aquisitivo. O ano de 2017 será mais 
positivo do que 2016 para o varejo brasileiro. No entanto, será uma pequena 
melhora, ou seja, uma evolução lenta e gradativa, afirma Claudio Felisoni de 
Angelo, presidente do conselho do PROVAR - Programa de Administração de 
Varejo da FIA. 

Desde 2015, o varejo brasileiro tem sentido fortes impactos com a 
diminuição do consumo em diversos setores, sendo os mais atingidos os de 
bens duráveis - por dependerem de altos juros e concessão de crédito. Os 
menos atingidos, porém, foram os associados a farmácias, drogarias e 
cuidados pessoais. Com a baixa dos juros e inflação a perspectiva para 2018 o 
de cenário é mais positivo com consumidores mais confiantes. 

"O problema maior é que nos acostumamos a uma situação irreal, ou 
seja, um crescimento do consumo anabolizado. As condições presentes 
denotam que antes de melhorar, a situação ainda deve piorar um pouco. O 
desemprego continuará crescendo, porém mais lentamente afirma o Presidente 
do Conselho do PROVAR. "A recuperação da economia e, por consequência, 
do varejo, virá gradativamente e por meio da retomada dos investimentos. A 
expansão do consumo mais significativa, virá posteriormente. Porém, isto leva 
tempo", finaliza Felisoni. 
 
 
http://varejista.com.br/noticias/13021/vendas-no-varejo-devem-ter-retomada-
somente-em-dezembro 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Após 19 quedas consecutivas, cresce número de beneficiários de planos 
de saúde em fevereiro 

 
13 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Em fevereiro, cerca de 47,66 milhões de pessoas tinham plano de saúde, cerca 
de 144 mil a mais do que no mês anterior, de acordo com a ANS 
 

O número de beneficiários de planos de saúde cresceu em fevereiro, 
interrompendo uma sequência de 19 quedas consecutivas mensais, de acordo 
com informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em 
fevereiro, cerca de 47,66 milhões de pessoas tinham plano de saúde, cerca de 
144 mil a mais do que no mês anterior. 

A última vez que o número de beneficiários de planos de saúde cresceu 
na comparação com o mês anterior foi em junho de 2015, segundo a série 
histórica da ANS. 

De acordo com a ANS, o aumento foi puxado pelo crescimento de 
beneficiários de planos de saúde corporativos. "No comparativo com o mês de 
janeiro, o setor registrou 158,9 mil beneficiários a mais neste tipo de contrato (o 
equivalente a meio ponto percentual)", disse a ANS. 

Ao todo, 23 estados e o Distrito Federal tiveram aumento no número de 
beneficiários de planos de saúde no mês passado. As exceções são Acre, 
Rondônia e Santa Catarina. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/apos-19-quedas-consecutivas-cresce-
numero-de-beneficiarios-de-planos-de-saude-em-fevereiro.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Justiça suspende a cobrança de bagagens 

 
14 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O juiz José Henrique Prescendo, da 22ª Vara Cível federal de São 
Paulo, deu ontem liminar favorável à ação do Ministério Público Federal contra 
a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), suspendendo artigos da 
Resolução 400/2016 que permitiam às companhias aéreas cobrarem pela 
primeira mala despachada e a elevarem de 5 quilos para 10 quilos o limite de 
bagagem de mão. 

Com a decisão, ficam mantidas as franquias em vigor, de até 23 quilos 
nos voos domésticos e até 32 quilos nos internacionais. 

Para o juiz, faltam critérios objetivos que protejam o consumidor de 
eventuais abusos por parte das companhias aéreas. 

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que representa 
Gol, Latam Brasil, Azul e Avianca, classificou de "anacrônica" a decisão do juiz. 
Segundo a entidade, a liminar cria insegurança jurídica no setor aéreo. "A 
decisão de hoje pode interromper uma mudança importante na aviação 
brasileira, que começou em 2002, com a liberação dos preços dos bilhetes", 
observou ontem a Abear. 

Enquanto Avianca decidiu não mudar sua política de preços por 
enquanto, Latam, Gol e Azul já tinham anunciado novas classes tarifárias, com 
descontos aos passageiros que voam sem bagagens. 

Procuradas, as aéreas informaram que vão seguir as determinações dos 
reguladores - ou seja, seguirão sem alterar as taxas até que nova decisão 
judicial ocorra. 

Nem a Abear nem as empresas podem recorrer da decisão, pois o réu 
no processo é a Anac. A agência informou, na noite de ontem, que tomará as 
providências necessárias para garantir a cobrança. 

Além dos artigos relacionados à cobrança de bagagens, as novas 
normas da Anac - que entram em vigor hoje - tratam do direito de 
cancelamento sem custos de uma passagem pelo consumidor, desde que a 
desistência ocorra até 24 horas após a compra e sete dias antes do voo; da 
redução do prazo para devolução de malas extraviadas; e de limites para 
multas por remarcação de voos. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36403232 
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Com novo leilão, aeroportos privados devem transportar 60% dos passageiros 

 
14 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Em 2016, aeroportos administrados pelo setor privado responderam por 46,7% do total 
de passageiros transportados; governo leiloa mais 4 aeroportos na quinta (16). 
 

Com o novo leilão de aeroportos que será realizado nesta quinta-feira (16), a 
maioria dos passageiros de voos no Brasil deverá passar a utilizar terminais 
administrados pela iniciativa privada. Levantamento do G1, a partir de informações da 
Infraero e das concessionárias, mostra que 46,7% dos embarques e desembarques 
em voos domésticos e internacionais em 2016 foram feitos em aeroportos já 
concedidos. 

Neste novo leilão serão oferecidos os aeroportos de Florianópolis, Porto 
Alegre, Salvador e Fortaleza. Juntos, estes terminais responderam por 12,4% do total 
de passageiros transportados no ano passado. 

Atualmente, são 6 aeroportos sob gestão de concessionárias, que receberam 
um total de 91,9 milhões de passageiros em 2016. Nos aeroportos administrados pela 
Infraero, foram 104,8 milhões. 

Se o governo conseguir atrair interessados para os 4 aeroportos que estão 
sendo oferecidos agora, a participação do setor privado encostará em 60% e, pela 
primeira vez, irá superar a fatia da Infraero no total de passageiros transportados. 

A maioria dos aeroportos do país, entretanto, continuará sendo administrados 
pela Infraero. Atualmente, são 60. Após o novo leilão, o número pode cair para 56, que 
responderam por 40,9% do total de embarques e desembarques feitos em 2016. 

Expectativas 
O leilão desta quinta-feira será a quarta rodada de licitação de aeroportos 

desde a abertura do setor em 2011. 
O governo federal espera disputa e propostas para as 4 concessões, mas não 

acredita em ágio elevado como em rodadas anteriores, que chegaram a ficar até mais 
de 7 vezes acima que o lance mínimo definido pelo governo. 

"Não queremos ágio e sim prestação de serviço. Esperamos propostas para os 
quatro aeroportos, mas não devemos ter o mesmo ágio do passado", afirmou na 
véspera o secretário especial da Secretaria do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), Adalberto Vasconcelos. 

Segundo a agência Reuters, 4 grupos entregaram na segunda-feira (13) a 
documentação para participar da disputa, número abaixo da expectativa e menor do 
que o número de participantes dos últimos leilões. No leilão dos aeroportos de Galeão 
e Confins, 5 consórcios participaram da disputa. No leilão de Guarulhos, Brasília e 
Campinas, foram 11 concorrentes. 

Entre os potenciais concorrentes estariam a francesa Vinci Airports, as 
espanholas Aena e OHL, as alemãs Fraport e Avialliance, a suíça Zurich Airport, a 
italiana AB Concessões, a argentina Corporación América, e a Changi, de Cingapura. 

Ágio mais tímido e entrada de novos grupos 
Segundo analistas ouvidos pelo G1, o leilão deve ser marcado não só por 

menor disputa como também pela entrada de novos grupos no setor, uma vez que os 
atuais concessionários têm enfrentado dificuldades para pagar o valor das outorgas e 
muitos dos consórcios possui em sua composição construtoras envolvidas na 
operação Lava Jato. Veja mais abaixo a composição de cada uma das atuais 
concessões 
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"Tudo indica para a entrada de novos players, sobretudo em razão da atual 
situação financeira dos atuais", avalia Rafael Veras, especialista em infraestrutura do 
escritório LL Advogados. 

"Minha expectativa é que teremos uma queda de interessados, com uma 
presença mais significativa dos estrangeiros, que não estão em crise e têm dinheiro", 
afirma o coordenador no núcleo de infraestrutura e logística da Fundação Dom Cabral, 
Paulo Resende. 

Entre as empresas que anunciaram que não irão participar da disputa desta 
vez está a CCR, que arrematou em 2013 o aeroporto de Confins. A empresa 
considerou que os parâmetros definidos pelo governo federal para a disputa impedem 
a viabilidade dos projetos e citou maiores dificuldades de financiamento dos 
investimentos previstos para os aeroportos. 

A aposta é que operadores internacionais de aeroportos, que entraram como 
minoritários na composição dos consórcios nos leilões anteriores, participem dessa 
vez como controladores com fundos de investimento e empresas locais de menor 
porte como sócios. 

Apesar de ver avanços na modalagem do novo leilão, o especialista em 
infraestrutura e professor da FGV, Marcus Quintella, não descarta eventual encalhe de 
algum dos aeroportos do leilão. 

"Existe esse risco. Temos hoje seríssimos problemas de disponibilidade de 
crédito no país e não sabemos como esses grupos internacionais estão analisando a 
modelagem finaceira, toda a parte de demanda, os passivos ambientais e estabiliade 
política do país", diz. 

Regras do leilão 
Pelas regras do edital, os grupos que apresentaram proposta técnica para 

participar da disputa só serão conhecidos na abertura do leilão, às 10h de quinta-feira 
(16). 

O leilão dos quatro aeroportos ocorrerá de forma simultânea, sendo o vencedor 
de cada aeroporto aquele que der a maior oferta. A outorga, ou seja, o valor mínimo 
que os concessionários terão que pagar ao governo pelo direito de explorar os quatro 
aeroportos, é de R$ 3,014 bilhões. Pela regra do leilão, 25% desse valor terá que ser 
pago a vista. 

O aeroporto que tem a maior outorga mínima é o de Fortaleza: 1,440 bilhão. O 
lance mínimo para o aeroporto de Salvador é de R$ 1,240 bilhão, para o terminal de 
Porto Alegre é de R$ 123 milhões e, para o aeroporto de Florianópolis, R$ 211 
milhões. 

Para tornar as concessões mais atrativas, o governo decidiu tirar a exigência 
da participação da Infraero nos consórcios (a estatal é sócia em 5 aeroportos 
concedidos com 49% de participação) e de pagamento de outorga nos cinco primeiros 
anos de concessão. Por outro lado, 25% desse valor terá que ser pago à vista. 

Outra novidade é a possibilidade de um mesmo grupo econômico poder vencer 
mais de um aeroporto, desde que não situados na mesma região geográfica. Ou seja, 
uma mesma empresa pode arrematar os aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza, por 
exemplo, mas não os aeroportos de Porto Alegre e Florianópolis. 

O investimento mínimo projetado pelo governo, para os quatro aeroportos 
juntos, é de R$ 6,61 bilhões durante o prazo de concessão, que varia de 25 a 30 anos. 
A notícia completa pode ser acessada aqui. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/com-novo-leilao-aeroportos-privados-
devem-transportar-60-dos-passageiros.ghtml 
 

Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/com-novo-leilao-aeroportos-privados-devem-transportar-60-dos-passageiros.ghtml


 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

6. Emprego 

Mercado de trabalho mostra primeiros sinais de estabilização, aponta índices 
Catho-Fipe 

 
13 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

Apesar de ainda estarem em queda, os índices Catho-Fipe de fevereiro 
apontam uma significativa redução no ritmo de piora. O Índice Catho-Fipe de Novas 
Vagas de Emprego apresentou em fevereiro leve redução de 0,3% na comparação 
com janeiro de 2017 e recuo de 3,2% com relação ao observado em fevereiro de 
2016. Para contextualizar o resultado de fevereiro, em janeiro de 2017 a queda com 
relação ao mesmo mês do ano anterior havia sido de 8,8%. 

O Índice de Novas Vacâncias também registrou uma queda menor com relação 
a fevereiro de 2016, recuando 4,8%. Foi o 39º mês consecutivo de redução no 
comparativo de 12 meses. Com relação a janeiro de 2017, houve recuo de 0,9%. 

Por fim, o Índice Catho-Fipe de Vagas por Candidato, que mede a concorrência 
entre candidatos por uma vaga de emprego, registrou queda de 26,1% com relação ao 
mesmo mês do ano passado. Na comparação feita com janeiro de 2017 a queda foi de 
5,7%. Com isso, a concorrência por uma vaga de emprego é a maior desde 2005. 

De acordo com dados do último levantamento Catho-Fipe, o número de vagas 
de emprego abertas no Brasil apresentou queda de 0,3% entre janeiro e fevereiro de 
2017. 

Com isso, o Índice Catho-Fipe de Novas Vagas de Emprego registrou queda de 
6,1% no acumulado de 2017 em relação a 2016. 

Na comparação interanual (fev/17 vs fev/16) houve queda de 3,2%. Dessa 
maneira, o Índice Catho-Fipe de Novas Vagas manteve-se próximo ao menor nível da 
série histórica (Dez/2016). 

Em fevereiro de 2017, o índice de novas vacâncias registrou queda de 0,9% na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior. 

No acumulado em 2017 (frente ao mesmo período de 2016), o valor calculado 
apontou queda de 7,7% na taxa de novas vacâncias. 

Com relação a fevereiro de 2016, a taxa de novas vacâncias apresentou uma 
redução de 4,8%. Trata-se da menor queda nessa base de comparação desde janeiro 
de 2014. 

Em fevereiro de 2017, o indicador Catho-Fipe de Vagas por Candidato mostrou 
queda de 5,7% com relação ao resultado de janeiro de 2017. 

No acumulado de 2017 (frente ao mesmo período de 2016), o valor calculado 
apontou queda de 29,1% na taxa de novas vacâncias. 

Na comparação interanual (jan/17 vs jan/16) houve redução de 26,1%. Trata-se 
do 36º mês consecutivo de queda. 

 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/mercado-de-trabalho-
mostra-primeiros-sinais-de-estabilizacao-aponta-indices-catho-fipe 
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7. Franquias 

Adaptação cultural é parte do sucesso de franquias internacionais 

 
11 de Março de 2017 
Fonte: Sua Franquia 

 
Adaptação cultural é parte do sucesso de franquias internacionais: Redes de 
franquias adaptam seus produtos para sobreviver a mercados diferenciados 
 

Para adaptar o conceito da rede ao paladar brasileiro, as 103 lojas da 
Starbucks no país passam a oferecer o tradicionalmente brasileiro pão na 
chapa. Esse é o tipo de adaptação comum que redes internacionais precisam 
fazer para agradar ao público local e ganhar novos consumidores.  

O Starbucks, inclusive, já fez isso por aqui. Nas suas lojas brasileiras é 
possível encontrar itens como o café Brasil Blend, Frappuccino Brigadeiro, pão 
de queijo, muffins salgados e panettone, tudo isso para chegar mais perto da 
realidade desse cliente. 

O Mc Donald’s é outra rede que sabe bem que adaptar é preciso. 
Originalmente, nos Estados Unidos, o gigante do fast food tem um menu 
enxuto, sem grandes invencionices além dos itens tradicionais e que o tornam 
famoso. Mas no resto do mundo existe de tudo. De sanduíches com o nosso 
tradicional Catupiry brasileiro a um menu sem Big Mac na Índia, país que não 
consome carne bovina. 

Como não poderia ficar para trás, o mesmo acontece com a pizza mais 
famosa do mundo, a Pizza Hut, que na Alemanha oferece pizzas cobertas com 
Mac&Cheese (macarrão com queijo), hortelã no Oriente Médio e no Brasil um 
sanduíche com pão feito com a massa da pizza pan. 

Parece divertido e realmente é. Mas, mais do que isso, tais adaptações 
culturais podem ser a diferença para que uma rede de franquias sobreviva a 
mercados locais ou morra na praia. Um conhecido caso é a rede Arby’s, 
sucesso nos Estados Unidos, que, embora tenha agradado ao público 
brasileiro, não teve tanta força para continuar no país. 
 
 
https://www.suafranquia.com/noticias/alimentacao/2017/03/adaptacao-cultural-
e-parte-do-sucesso-de-franquias-internacionais.html 
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8. Mercado Imobiliário 

Secovi leva a Temer proposta que desobriga devolução do dinheiro em 
distrato de imóvel 

 
10 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 
Hoje não há lei sobre o tema, mas as decisões judiciais costumam permitir que 
as empresas retenham entre 10% a 30% do valor pago pelo consumidor 
 

Após vários meses de reuniões sem acordo entre empresários, 
consumidores e governo, a regulamentação dos distratos de imóveis pode 
tomar novos rumos. O Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP) 
apresentou na quarta-feira, 8, ao presidente da República, Michel Temer, a 
proposta de liberar os incorporadores da obrigação de devolver os valores 
recebidos durante a obra, uma vez que já foram utilizados na construção do 
empreendimento imobiliário. Hoje, não há lei sobre o tema, mas as decisões 
judiciais costumam permitir que as empresas retenham entre 10% a 30% do 
valor pago pelos consumidores. 

"Queremos que o distrato tenha um rito de solução através do mercado 
e que não traga para a empresa a obrigatoriedade de indenizar o consumidor", 
afirmou Flávio Amary, presidente da entidade. Se o consumidor não concluir a 
compra por qualquer motivo quando a obra ficar pronta, o empresário sugere a 
revenda a terceiros ou o leilão. "Ele terá que vender o imóvel para um terceiro 
em vez de obrigar o incorporador a devolver o dinheiro", disse. "Se ficar 
inadimplente ou não achar um comprador, o imóvel pode ir para um leilão", 
acrescentou. 

Segundo Amary, é preciso inibir os cancelamentos dos contratos de 
compra de venda de imóveis negociados na planta, pois isso já é o que 
estabelece a legislação. A lei 4.591/64, mais conhecida por lei de incorporação 
imobiliária, prevê em seu artigo 32 que "os contratos de compra e venda, 
promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas 
são irretratáveis". "A nossa proposta é que se cumpra a lei. O contrato já é 
irrevogável e irretratável", afirmou o presidente do Secovi-SP. 

A proposta foi apresentada pessoalmente em Brasília a Michel Temer e 
ao ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, que ainda irão analisar o assunto 
antes de se posicionarem oficialmente. Agora, o sindicato vai preparar um texto 
para complementar a lei 4.591/64, com alguns parágrafos reforçando que os 
contratos de compra e venda de imóveis não podem ser desfeitos. Para Amary, 
essa é uma proposta fácil de ser defendida pelo governo, pois cumpre a lei à 
risca ao inibir o distrato. 

Desde o ano passado, o debate sobre a regulamentação das rescisões 
se intensificou. Nas propostas na mesa até aqui, havia consenso de que a 
futura regra envolveria a devolução de valores, mas surgiram divergências 
sobre a base de cálculo do reembolso. Entidades de defesa do consumidor 
defendem que a devolução seja calculada sobre porcentual do valor já pago 
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pelo imóvel, mas o setor da construção diz que o reembolso deve ser sobre o 
valor do contrato. Sem um consenso das partes, caberia ao governo dar uma 
palavra final na formulação da regra. Já com a proposta do Secovi-SP, o 
governo não teria que arbitrar cálculo algum. 

Viabilidade 
Para o especialista em mercado imobiliário Alberto Mattos, advogado do 

escritório PMMF, a proposta do Secovi-SP dificilmente será viável. "A proposta 
faz sentido, mas acho difícil que passe", disse. Ele explica que há uma prática 
ampla no Judiciário de acatar o distrato, mesmo que a lei de incorporação 
estabeleça o contrário. "Essa proposta vai esbarrar no entendimento dos 
juízes, que tendem a proteger os consumidores", comentou Mattos. 

Ele acrescentou que há falta de proteção aos incorporadores. Nos casos 
em que o mutuário deixa de pagar o financiamento da casa própria, por 
exemplo, o imóvel é retomado pelos bancos, sem devolução de dinheiro pago 
pelo consumidor. "Isso não acontece da mesma forma para o incorporador, e 
isso cria insegurança jurídica, encarecendo a produção de imóveis". 

O advogado Ricardo Negrão, sócio do escritório NF&A, avalia que a 
proposta dos empresários da construção precisa ser discutida com mais 
profundidade, pois há muitas chances de esbarrar no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), que veta a perda total de valores pagos pelos compradores 
em uma negociação. Se o adquirente ficar sujeito a não ter reembolso dos 
valores pagos, a lei de incorporação não vai prevalecer, segundo Negrão. "Ao 
se leiloar a unidade do adquirente, é preciso prever que parte do valor voltará 
para ele, caso contrário o CDC vai barrar". 
 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/proposta-do-secovi-desobriga-devolucao-do-
dinheiro-em-distrato-id611207.html 
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9. Curtas 

 Base de telefonia fixa do Brasil encolhe 4% em janeiro 

 
13 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
  
Operadora Oi registra a maior queda percentual na própria base, de 5%, 
seguida por Vivo e Claro 
 

O número de linhas fixas de telefone ativas no Brasil em janeiro caiu 
cerca de 4 por cento sobre um ano antes, para 41,7 milhões, em movimento 
puxado pelas três maiores empresas do setor, segundo dados divulgados 
nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

Oi teve queda 5 por cento em sua base na comparação anual, para 
14,28 milhões de linhas. Já a Vivo apurou queda de 3,6 por cento, para 14,37 
milhões de conexões fixas. A Claro teve recuo de 3,68 por cento, para 11,05 
milhões, segundo os dados da agência. 

Os números incluem as operações de concessão e autorização das 
operadoras. 
 

Brasil atingirá 8 milhões de contas bancárias abertas por smartphone 

 
13 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Estudo da M2sys aponta que os bancos brasileiros atingiram, em 2016, 

um volume superior a 2 milhões de contas bancárias 100% abertas por 
dispositivos móveis. 

Os dados do levantamento foram obtidos com base em informações 
divulgadas pelos principais bancos tradicionais e dos novos bancos de varejo 
“sem agência”, além de dados do Banco Central. 

De acordo com o estudo, há um grande número de usuários que usa o 
horário noturno ou os finais de semana para acessar e usar os formulários de 
abertura de contas oferecidos pelos bancos clientes da empresa. 

No caso específico dos bancos, pelos dados do Banco Central, a base 
de agências físicas recuou de 23,12 mil unidades em 2014 para 22,7 no último 
levantamento, em julho de 2016. 
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10. 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 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


