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1. Crédito e Financiamento 

Demanda do consumidor por crédito cai 7,2% em fevereiro 

 
16 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

De acordo com o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por 
Crédito, a quantidade de pessoas que buscou crédito caiu 7,2% em fevereiro/17 na 
comparação com janeiro/17. Já em relação ao mesmo mês do ano passado (fev/16), a 
demanda do consumidor por crédito recuou 4,7%. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o feriado do carnaval 
prejudicou a procura do consumidor por crédito em fevereiro/17 na comparação com 
janeiro/17, como também em relação a fevereiro do ano passado já que, por ter sido 
ano bissexto, fevereiro de 2016 teve um dia útil a mais que fevereiro deste ano. 

Fazendo o ajuste por dias úteis, a demanda do consumidor por crédito em 
fevereiro/17 teria ficado estável em relação a fevereiro/16, o que mostra ainda uma 
demanda por crédito enfraquecida por parte do consumidor. 

Para os que ganham até R$ 500, a queda da demanda por crédito em 
fevereiro/17 foi de 3,5%. Para os consumidores com renda mensal entre R$ 500 e R$ 
1.000, a baixa foi de 6,2%. Para a renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2.000, o recuo 
foi de 8,4%. Já os consumidores com renda mensal entre R$ 2.000 e R$ 5.000, a 
queda foi de 8,6%. Já para os que ganham entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês, a 
redução foi de 8,5% e, por fim, para a renda mensal maior que R$ 10.000, a retração 
na procura por crédito foi de 7,7% em fevereiro de 2017. 

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a procura do consumidor 
por crédito caiu 1,1% para quem recebe até R$ 500 por mês; recuou 2,9% para quem 
ganha entre R$ 500 e R$ 1.000 mensais; e tombou 5,9% para os que recebem entre 
R$ 1.000 e R$ 2.000 por mês. Já nas rendas mais altas, as oscilações negativas na 
procura por crédito em fevereiro/17 na comparação com fevereiro/16 foram: -7,5% 
para a faixa de renda entre R$ 2.000 e R$ 5.000 mensais; -8,4% para o consumidor 
com renda entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês como e -7,8% para quem ganha mais 
de R$ 10.000. 

O recuo da demanda por crédito em fevereiro/17 ocorreu eu todas as regiões 
do país. Na Região Sudeste, a retração foi a maior: -9,8% em relação a janeiro/17. No 
Sul a queda foi de 7,1%. No Centro-Oeste a queda foi de 4,9%. No Nordeste, o recuo 
foi de 2,3%. Já no Norte, a queda na demanda do consumidor por crédito no primeiro 
mês deste ano foi de 3,5% em relação a janeiro/17. 

Na comparação interanual, isto é, fevereiro/17 contra fevereiro/16, houve recuo 
da demanda por crédito no Norte (-3,3%); Centro-Oeste (-3,8%), Sudeste (-7,7%) e 
Sul (-4,1%). Na direção contrária, houve avanço na demanda do consumidor por 
crédito no Nordeste (+3,0%). 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/demanda-do-
consumidor-por-credito-cai-7-2-em-fevereiro 
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2. Comércio 

Movimento do comércio cai 1% em fevereiro, apura Boa Vista SCPC 

 
16 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Em janeiro, o movimento havia subido 0,9% ante dezembro. Na comparação 
com fevereiro do ano passado, houve recuo de 6,2% 
 
O movimento do comércio no país caiu 1% em fevereiro ante janeiro, feitos os 
ajustes sazonais, de acordo com estimativa da Boa Vista SCPC. Em janeiro, o 
movimento havia subido 0,9% ante dezembro. Na comparação com fevereiro 
do ano passado, houve recuo de 6,2%. Em 12 meses, o movimento cai 3,8%. 
Nessa comparação, há uma desaceleração da queda desde novembro, quando 
atingiu 5,51%. 

Com a perspectiva de melhoria do cenário econômico, entre elas a 
diminuição de preços e juros, aumento do consumo das famílias e 
investimentos, entre outras, mantém-se a expectativa de que o varejo atinja um 
patamar positivo até o término do primeiro semestre de 2017, afirma a Boa 
Vista. 

Na análise de fevereiro contra janeiro, o segmento de “Móveis e 
Eletrodomésticos” teve queda de 4,9% no movimento entre fevereiro e janeiro, 
descontados os efeitos sazonais, estima a Boa Vista. Nos dados sem ajuste 
sazonal, a variação acumulada em 12 meses foi negativa em 3,7%. 

O movimento nas lojas de “Tecidos, Vestuário e Calçados” subiu 1,1% 
no mês, expurgados os efeitos sazonais. Já na comparação da série sazonal, 
nos dados acumulados em 12 meses houve recuo de 10,1%. 

A atividade do setor de “Supermercados, Alimentos e Bebidas” subiu 
0,5% no mês na série dessazonalizada. Na série sem ajuste, a variação 
acumulada em 12 meses recuou 2,8%. 

Por fim, o segmento de “Combustíveis e Lubrificantes” apresentou 
avanço de 0,3% em fevereiro considerando dados dessazonalizados, enquanto 
na série sem ajuste, a variação acumulada em 12 meses apresentou queda de 
5,1%. 

O indicador Movimento do Comércio da Boa Vista SCPC é elaborado a 
partir da quantidade de consultas à base de dados do birô por empresas do 
setor varejista. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/movimento-do-comercio-cai-1-em-
fevereiro-apura-boa-vista-scpc.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Movimento do varejo cai 6,2% 

 
17 de Março de 2017 

Fonte: DCI 
 
Resultado em fevereiro, na comparação anual, foi puxado pela performance 
ruim nas lojas de eletrônico e vestuário 
 

O movimento no varejo brasileiro encolheu 6,2% em fevereiro, na 
comparação com o ano passado, segundo informações apuradas pela Boa 
Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Os piores desempenhos 
foram verificados nas lojas de eletrônicos, e de vestuário. 

Os dados fazem parte do indicador Movimento do Comércio, que 
apontou retração de 1,0% no segundo mês do ano, frente a janeiro - já com os 
dados mensais com ajuste sazonal. Na avaliação acumulada em 12 meses 
(março de 2016 até fevereiro de 2017) houve queda de 3,8% frente aos 12 
meses antecedentes. 

Apesar da queda mensal, o indicador do varejo da Boa Vista SCPC 
manteve-se praticamente no mesmo nível registrado na última aferição na 
avaliação acumulada em 12 meses. "Com a perspectiva de melhoria do cenário 
econômico, entre elas a diminuição de preços e juros, aumento do consumo 
das famílias e investimentos, entre outras, mantém-se a expectativa de que o 
varejo atinja um patamar positivo até o término do primeiro semestre de 2017", 
dizia a nota da Boa Vista. 

Setores 
Na análise mensal, dentre os principais setores, o setor de "Móveis e 

Eletrodomésticos" apresentou queda de 4,9% entre fevereiro e janeiro, 
descontados os efeitos sazonais. A categoria de "Tecidos, Vestuários e 
Calçados" subiu 1,1% no mês, expurgados os efeitos sazonais. A atividade do 
setor de "Supermercados, Alimentos e Bebidas" subiu 0,5% no mês na série 
dessazonalizada. Por fim, o segmento de "Combustíveis e Lubrificantes" teve 
avanço de 0,3% em fevereiro considerando dados descontados a sazonalidade 
(ver mais no gráfico). 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/movimento-do-varejo-cai-6,2--id612574.html 
 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Fevereiro apresenta queda no setor de materiais de construção, aponta 
ABRAMAT 

 
16 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

O segundo mês do ano registra retração de 15,1% do faturamento total 
deflacionado das vendas dos materiais de construção em relação ao mesmo 
período do ano passado, segundo o Índice da ABRAMAT. Já o nível de 
emprego na indústria de materiais de construção mostrou leve crescimento de 
0,3% em relação ao mês de janeiro deste ano, apesar de apresentar retração 
de 6,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. 

Para Walter Cover, presidente da ABRAMAT, o resultado negativo nesse 
início de 2017 é motivado por fatores do ano passado que permanecem 
influenciando o setor. “Causas que dominaram 20116, como o alto 
desemprego, crédito difícil, juros altos e dúvidas sobre as mudanças no cenário 
político e econômico ainda estão latentes neste início de 2017 e impactam 
diretamente nos resultados negativos”, ressalta. 

Para o presidente da ABRAMAT, “medidas do governo direcionadas ao 
setor ainda são tímidas ou não se reverteram em aumento de atividade no 
mercado. A confiança do empresário e do consumidor começa a melhorar, mas 
levará algum tempo para se reverter em melhoria da atividade comercial”. A 
ABRAMAT estima que haja uma queda de vendas no primeiro semestre da 
ordem de 6% e a recuperação no segundo semestre irá depender da evolução 
das variáveis macroeconômicas, reversão do desemprego e queda nos juros. 

O segmento de materiais de base e acabamento também acompanha o 
ritmo de queda do setor de materiais de construção. Em fevereiro o 
faturamento deflacionado das vendas dos materiais de base e de acabamento 
registrou recuo de 16,8% (base) e 12,5% (acabamento) se comparado ao 
mesmo mês do ano passado. 

Perspectiva – O segundo mês do ano fechou com variação negativa do 
resultado acumulado no ano do faturamento deflacionado da indústria de 
materiais de construção (12%). 

Segundo Cover, “esse será um ano de transição após três anos 
consecutivos de queda nas vendas. Nesse momento estamos prevendo um 
ano com zero crescimento com relação a 2016, sendo que no primeiro 
semestre se acumulará uma perda de 6% nas vendas e se espera uma 
recuperação no segundo semestre”. O presidente da ABRAMAT salienta que 
para que o setor se estabilize é necessário uma série de situação em relação 
ao desemprego, e aos juros. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/fevereiro-
apresenta-queda-no-setor-de-materiais-de-construcao-aponta-abramat 
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Setor da construção pronto para uma virada 

 
17 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
O aquecimento da demanda terá reflexo sobre os preços dos imóveis novos, 
que tendem a aumentar em torno de 10% 
 

Depois de três anos consecutivos de drástico encolhimento, o mercado 
da construção civil na capital paulista está a caminho de uma virada em 2017, 
podendo crescer de 5% a 10% em relação ao ano passado, segundo o 
presidente do Sindicato de Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Flávio Amary. 
Em sua visão, chegou ao fim o ciclo de baixa do setor e já se iniciou um ciclo 
de recuperação, o que é animador para a atividade econômica, com maior 
movimento em toda a cadeia fornecedora do setor e contração de mão de obra. 

É verdade que a reação é moderada, já que a base de comparação é 
baixa, pois em 2016 houve queda de 23,6% nos lançamentos e 19,7% nas 
vendas de imóveis residenciais. Mas, considerando a existência de uma 
demanda reprimida e a queda da inflação e dos juros, o crescimento pode ser 
mais vigoroso. O economista Celso Petrucci afirma que o Secovi cogita rever 
para cima as projeções de expansão: “Nos meses anteriores, nós 
considerávamos a possibilidade de rever essa projeção para baixo. Agora, se 
mudarmos a projeção, será para cima”. 

O aquecimento da demanda terá reflexo sobre os preços dos imóveis 
novos, que tendem a aumentar em torno de 10%, se confirmadas as condições 
que se desenham no mercado. Lembra-se, a propósito, que os preços dos 
imóveis em geral tiveram queda de 3,8% em 2015 e praticamente 
permaneceram estáveis em 2016, com reajuste médio de 0,1%. 

O mercado, portanto, ainda está muito favorável aos potenciais 
compradores. No fim de 2016, havia em São Paulo um estoque de 24,1 mil 
unidades habitacionais, contando lançamentos de imóveis na planta, em obras 
e recém-construídos. 

Muito se fala sobre o volume de cancelamentos dos contratos de compra 
e venda de imóveis, os chamados distratos, que chegaram a representar 
20,5% das transações com imóveis ao fim de 2016. Em vez de devolução dos 
valores já pagos aos incorporadores, o Secovi defende a adoção de 
mecanismos para facilitar a revenda ou leilão de imóveis mantendo as regras 
em vigor para tais casos. Seja como for, à medida que a economia se 
recuperar e os imóveis se valorizarem, a proporção de distratos tende 
naturalmente a cair. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,setor-da-construcao-pronto-para-
uma-virada,70001703333 
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5. Serviços – Planos de Saúde 

Cresce total de beneficiários de planos de saúde com mais de 59 anos 

 
16 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
O total de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares com 59 

anos ou mais cresceu 1,6% em 2016. O crescimento segue na contramão do 
mercado, que registrou queda de 2,8% no ano passado. Os números, inéditos, 
integram a nova edição do boletim Saúde Suplementar em Números, do 
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess). 

Enquanto o mercado de saúde suplementar, como um todo, perdeu 1,4 
milhão de beneficiários, no ano, 104,2 mil novos vínculos foram firmados com 
beneficiários de 59 anos ou mais. O resultado, de acordo com o 
superintendente executivo do Iess, Luiz Augusto Carneiro, se deve, 
principalmente, a mudança demográfica pela qual o país está passando. “Esta 
faixa etária, de 59 anos ou mais, é aquela na qual as pessoas mais demandam 
por serviços de saúde. Portanto, se tiverem condições, irão contratar um plano 
de saúde”, avalia. 

Diante da mudança demográfica e da maior demanda, algumas 
operadoras de planos de saúde, destaca Carneiro, também têm aumentado a 
oferta de produtos para esta faixa da população. “Estamos vendo o 
fortalecimento de empresas focadas nesse público, especialmente nos planos 
individuais.” 

Apenas no ano passado, o total de vínculos individuais com beneficiários 
que tenham 59 anos ou mais cresceu 1,4%. O que representa 31,9 mil novos 
vínculos deste tipo. Considerando o total da população, os planos individuais 
perderam 269,5 mil beneficiários ao longo de 2016. 

Carneiro alerta, contudo, que o mercado precisa enfatizar questões 
como o estímulo à promoção da saúde e, principalmente, o modelo de 
remuneração de prestadores de serviço de saúde. “É muito importante que o 
mercado apoie e conscientize os beneficiários em idade ativa a cuidarem da 
sua saúde enquanto estão em idade ativa e em pleno vigor da saúde. Assim, 
serão idosos mais saudáveis e menos dependentes de serviços de saúde”, 
observa. 
 
 
http://monitordigital.com.br/seg-noticias-cresce-total-de-beneficiarios-de-planos-
de-saude-com-mais-de-59-anos/ 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Aéreas tiveram problemas para ajustar sistemas após liminar contra regra da 
Anac 

 
16 de Março de 2017 

Fonte: G1 
  
Decisão da Justiça Federal barrou parcialmente as novas regras e fez com que 
empresas não pudessem usar nem sistema novo nem o antigo; Azul cancelou 
promoção. 
 

A liminar que impediu parte das novas regras de transporte aéreo de entrar em 
vigor na última terça-feira (14) provocou correria nas equipes de tecnologia das 
empresas aéreas brasileiras. Algumas empresas não conseguiram virar o sistema 
para atender as normas no dia seguinte e tiveram até que suspender promoções já 
divulgadas. 

As equipes de tecnologia das empresas aéreas tiveram de virar a madrugada 
para ajustar o sistema. "As empresas tiveram de trabalhar para ajustar seus sistemas, 
que é o coração da companhia aérea. Gastaram dinheiro", disse uma fonte próxima a 
uma das empresas. 

Um dos problemas relatados foi que a liminar suspendeu apenas os artigos da 
resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que tratavam de franquia de 
bagagem. A mesma resolução continha também alterações na política de 
cancelamento de passagens e exigências que obrigavam as empresas a informarem 
na pesquisa o valor total da passagem. Essas mudanças foram mantidas, 

A maior afetada foi a Azul, apurou o G1. A empresa era a única que iniciaria a 
venda de passagens promocionais sem direito a bagagem despachada no dia 14 e já 
tinha divulgado preços e destinos promocionais para a data. A Latam tinha anunciado 
uma mudança gradual no seus sitemas de franquias e só iria cobrar pela segunda 
bagagem despachada. Já a Gol disse que implementaria as mudanças nas bagagens 
apenas no dia 4 de abril. 

A Azul disse que ajustou seu sistema para "virar" no dia 14 dentro de novas 
regras. Com o veto parcial das mudanças da Anac, nem o sistema novo nem o velho 
estava enquadrados na regra que valia no dia 14. A empresa cancelou a promoção e 
chegou a protocolar no dia 14 um pedido de prazo adicional à Anac para se enquadrar 
apenas a parte das regras. Dois dias depois, a empresa informou que ajustou o 
sistema para informar o valor total da passagem nas buscas. 

"A Azul estava preparada para atender a todas as novas regras da Resolução 
400 no dia 14/03, mas após a decisão da Justiça Federal de São Paulo no dia 13/03, - 
cerca de três horas antes da norma entrar em vigor - que suspendeu os artigos 13º e 
14º referentes à franquia de bagagem, foi necessário um tempo maior para reajustar 
os sistemas tecnológicos. Desta maneira, nas últimas 48 horas, a Azul readequou 
todos os sistemas de modo a refletir apenas a parte da norma que continua vigente", 
disse a empresa em comunicado. 

A Latam confirmou que "teve que fazer diversos ajustes de sistema e reforço 
de equipes operacionais" devido à liminar. Segundo a empresa, se a liminar cair, ela 
precisará de 48 horas para ajustar o sistema com as novas regras. 

Já a Gol disse que virou o dia dentro das regras da Anac, mesmo com a 
liminar. A empresa, no entanto, tinha uma campanha prevista para ser lançada no dia 
14 para informar os passageiros das mudanças, que foi suspensa. "Tivemos que 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/justica-de-sp-concede-liminar-que-suspende-cobranca-extra-por-despacho-de-bagagem.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/o-que-muda-com-as-novas-regras-para-despacho-de-bagagens-entenda.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/o-que-muda-com-as-novas-regras-para-despacho-de-bagagens-entenda.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/azul-cancela-promocao-para-cliente-sem-bagagem-apos-decisao-da-justica.ghtml
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segurar a comunicação para os clientes sobre como deverá funcionar nossa nova 
política de tarifa e bagagens partir do dia 04 de abril. Nossa ideia era dar tempo para 
que eles se familiarizassem com as novidades, divulgando essas informações no dia 
14." 

Agora a Gol está em uma espécie de encruzilhada. Enquanto o segundo 
recurso da Anac não é julgado pelo Tribunal Regional Federal, a empresa não sabe se 
poderá ou não lançar seus voos promocionais sem bagagem despachada no dia 4. 
"Como nossa nova tarifa está prevista para entrar em vigor dia 04/04, nosso time 
permanece trabalhando para que tudo esteja pronto para essa data", disse a empresa. 

Aéreas estrangeiras 'pagaram pra ver' 
A nova resolução valeria não só para empresas aéreas brasileiras, mas 

também para todas as companhias estrangeiras que voam a partir do Brasil. Ao 
contrário das empresas aéreas brasileiras, as estrangeiras estavam aguardando a 
mudança entrar em vigor para repensar sua política de bagagens. Elas já 
desconfiavam que a mudança da regra de bagagem poderia não entrar em vigor, de 
acordo com o diretor geral da Iata no Brasil, Carlos Ebner. 

"As empresas estavam pagando pra ver. A maioria delas não anunciou uma 
nova política de bagagem porque considera que há insegurança jurídica no Brasil e 
não sabiam se a decisão da agência reguladora iria valer. Acabamos de passar um 
recibo nessa tese", disse Ebner ao G1 na segunda-feira (13). 

Dúvidas sobre voos na América do Sul 
A decisão do juiz José Henrique Prescendo, da Justiça Federal de São Paulo, 

criou dúvidas entre as empresas aéreas e até mesmo entre os técnicos da Anac sobre 
o limite para a bagagem despachada nos voos na América do Sul, apurou o G1 com 
uma fonte do setor aéreo. 

A regra anterior dizia que os passageiros podem despachar sem taxas 
adicionais duas malas de até 32 kg nos voos internacionais, com exceção dos voos 
para a América do Sul, que tem como limite uma mala de 23 kg. 

Na sua decisão, o juiz não faz menção aos voos para a América do Sul. 
"Concedo a liminar (...) ficando mantidas, por ora, as franquias em vigor, ou seja, 23 kg 
para voos domésticos e duas malas de até 32 kg para voos internacionais." 

A decisão da Justiça Federal foi mantida pelo TRF. Há um segundo recurso da 
Anac que ainda será apreciado pelo Tribunal. 

 
 

 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/aereas-tiveram-problemas-para-ajustar-
sistemas-apos-liminar-contra-regra-da-anac.ghtml 
 
 

Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/trf-nega-recurso-da-anac-e-da-uniao-e-mantem-liminar-que-impede-cobranca-de-bagagem.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/trf-nega-recurso-da-anac-e-da-uniao-e-mantem-liminar-que-impede-cobranca-de-bagagem.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/decisao-da-justica-vai-na-contramao-do-mundo-e-cria-inseguranca-juridica-dizem-empresas-aereas.ghtml
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/decisao-da-justica-vai-na-contramao-do-mundo-e-cria-inseguranca-juridica-dizem-empresas-aereas.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/trf-nega-recurso-da-anac-e-da-uniao-e-mantem-liminar-que-impede-cobranca-de-bagagem.ghtml
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7. Emprego 

Após quase 2 anos de queda, emprego formal cresce no país em fevereiro 

 
16 de Março de 2017 

Fonte: G1 
  
No mês passado, contratações superaram as demissões em 35.612 vagas. Anúncio 
foi feito pelo presidente Michel Temer e pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. 
 

A economia brasileira voltou a gerar empregos com carteira assinada em 
fevereiro. No mês passado, as contratações superaram as demissões em 35.612 
vagas. Foi a primeira vez em 22 meses que o país registrou abertura de postos de 
trabalho. 

O resultado foi comemorado pelo governo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira 
(16) pelo presidente Michel Temer e pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, no 
Palácio no Planalto - nos últimos meses, a divulgação vinha sendo feita pelo ministério 
apenas via nota em sua página na internet. 

Temer disse disse que os dados do emprego são "boas novas" e um sinal da 
retomada do crescimento da economia brasileira. Segundo o presidente, esses sinais 
são "a cada dia, mais claros." 

“Na verdade, um começo. Mas isso [criação de vagas] é depois de 22 meses 
de números negativos. É praticamente a primeira vez que temos um número positivo 
no tocante à abertura de empregos”, disse Temer. Em 2016, a economia brasileira 
encolheu 3,6%, segundo ano seguido de queda. 

Ele ressaltou que outras medidas, como a queda dos juros e a injeção na 
economia de bilhões de reais com a liberação de saque de contas inativas do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), vão contribuir para a reativação da 
economia. 

Os números do emprego divulgado nesta quinta têm como base o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A criação das 35.612 vagas de 
emprego é resultado de 1.250.831 admissões e de 1.215.219 demissões em fevereiro. 
No acumulado do primeiro bimestre de 2017, porém, o país registra fechamento de 
5.475 postos de trabalho. 

Antes de fevereiro, o último mês em que houve mais contratações do que 
demissões março de 2015, quando foram criados 19,2 mil postos de trabalho. De lá 
pra cá, o desemprego só cresceu no Brasil e atingiu 12,9 milhões de pessoas em 
janeiro de 2017, o maior valor da série histórica do IBGE. 

A geração de empregos com carteira assinada em fevereiro também 
representou o melhor resultado, para este mês, desde 2014, quando as contratações 
superaram as demisões em 260.823 vagas. Ou seja, foi o melhor mês de fevereiro em 
três anos. 

Em 2016, o país fechou 1,32 milhão de vagas formais. Apesar de o número 
ainda ser alto, houve uma pequena melhora em relação ao ano de 2015, quando 1,54 
milhão de brasileiros perderam o emprego com carteira assinada. 

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que a geração de emprego 
em fevereiro mostra que as medidas que o governo tomou começam a surtir efeitos. 
Segundo o ministro, os dados do mês passado não foram impactados ainda pela 
liberação do FGTS, que terá um efeito positivo principalmente no comércio varejista. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-recua-36-em-2016-e-tem-pior-recessao-da-historia.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-recua-36-em-2016-e-tem-pior-recessao-da-historia.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/copom-baixa-juro-para-1225-ao-ano-no-4-corte-seguido.ghtml
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/no-1-dia-de-saque-do-fgts-14-milhao-de-pessoas-retiraram-r-18-bilhao-de-contas-inativas.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-126-em-janeiro.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-fecha-132-milhao-de-vagas-formais-em-2016.ghtml
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"Os números só não foram melhores porque o setor do comércio ainda em 
fevereiro ficou negativo. Acreditamos que a partir de março os números do comércio 
virão positivos e, como consequência, os demais setores serão beneficiados", disse. 

"Estamos otimistas e acreditamos que, assim como fevereiro foi positivo, março 
será positivo e abril será positivo. Quem está apostando que o Brasi não vai dar certo 
vai errar. O Brasil vai dar certo”, disse. 

Setor de serviços criou mais vagas 
O setor de serviços foi o que mais gerou empregos formais em fevereiro: 

50.613. O setor não criava postos de trabalho desde agosto de 2016, quando abriu 
2.319 vagas. Antes disso, o setor vinha acumulando resultados negativos desde 
setembro de 2015. 

A administração pública foi o segundo setor em criação de vagas (8.280). A 
agropecuária criou 6.201 postos de trabalho no mês passado. 

A indústria de transformação também contratou mais do que demitiu no mês 
passado e criou 3.949 vagas de emprego formal. 

O comércio, porém, monteve as demissões e, no mês passado, fechou 21.194 
vagas. A construção civil também cortou postos de trabalho formais: 12.857. 

Dentro do setor de serviços, divulgou o Ministério do Trabalho, Ensino foi a 
área que mais criou vagas (35.484). Na agropecuária, o resultado positivo foi puxado 
pelo cultivo de soja, com um saldo de 2.949 postos de trabalho com carteira assinada, 
seguido pelo cultivo de frutas de lavoura permanente (exceto laranja e uva), que criou 
2.528 vagas. 

Na indústria, o setor de calçados gerou 8.824 postos. O têxtil, abriu 6.247 e, o 
de borracha, criou 4.957 postos. O setor de produção de alimentos, porém, fechou 
15.799 postos de trabalho. 

Na construção civil, que também segue em trajetória de corte de postos de 
trabalho, a área de construção de edifícios foi responsável por 6.086 vagas. 

Segundo Mario Magalhães, coordenador geral de estatísticas do Ministério do 
Trabalho, o ritmo de queda do emprego na construção civil diminuiu. O setor, disse 
ele, é complexo demora mais para se recuperar. 

"O importante é que o saldo foi mais negativo em fevereiro do ano passado. Ao 
longo do segundo semestre de 2016, o saldo negativo da construção foi negativo, mas 
menos negativo do que em 2015", disse. 

Ele afirmou que os saques das contas inativa do FGTS devem impulsionar o 
setor nos próximos meses. 

"A população se sentirá capaz de, por exemplo, fazer uma reforma", disse. 
Segundo Magalhães, os resultados dos saques do FGTS devem começar a aparecer 
em março. 

A notícia completa pode ser acessada no site do G1. 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/apos-quase-2-anos-de-queda-emprego-formal-
cresce-no-pais-em-fevereiro.ghtml 
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http://g1.globo.com/economia/noticia/apos-quase-2-anos-de-queda-emprego-formal-cresce-no-pais-em-fevereiro.ghtml
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8. Franquias 

A importância do IoT para as franquias 

16 de Março de 2017 
Fonte: Sua Franquia 

Estudo aponta que 70% dos varejistas vão investir em tecnologias IoT para melhorar a 
experiência do cliente 
 

As tecnologias inteligentes já estão em todos os lugares e podem levar redes 
de franquias a outro nível em relação a seus consumidores e otimização logística, com 
personalização, rapidez e conveniência. 

O Estudo Sobre Indústria do Varejo, realizado e apresentado pela Zebra 
Technologies Corporation analisou as tendências tecnológicas que moldam o futuro da 
indústria de varejo global e aprimorando a experiência de compra.  

A pesquisa mostrou que quase 70% dos entrevistados, responsáveis por 
tomadas de decisão no varejo, incluindo franquias, estão prontos para adotar a 
Internet das Coisas (IoT), e 65% planejam investir em tecnologias de automação para 
garantir a gestão de estoques e a conformidade até 2021. 

O crescimento contínuo das compras on-line desafiará os varejistas a oferecer 
níveis inéditos de conveniência para ajudar na fidelização dos clientes. Até 2021, 65% 
planejam explorar serviços inovadores de entrega, tais como as feitas em locais de 
trabalho, casas e até mesmo em carros estacionados, algo já feito por empresas. 

Uma dessas empresas é a Pão Delivery, um site de assinatura de pães em que 
o associado escolhe um pacote mensal (com quantidade de pães, datas e horários de 
entrega) e recebe a encomenda em sua casa nos dias contratados. 

Outra padaria que inovou foi a rede de franquias Pão To Go, primeiro drive thru 
de pães do Brasil, que expande sua atuação após a grande repercussão do trabalho 
inovador realizado.  

Até 2021, cerca de 80% das empresas serão capazes de personalizar a visita 
dos clientes às suas lojas – por exemplo, a maioria deles saberá quando um 
determinado cliente estará dentro da loja. Isso será viabilizado por meio de tecnologias 
como as de microlocalização, permitindo capturar mais dados com precisão e ter mais 
conhecimento sobre os clientes.  

Os varejistas estão buscando criar uma experiência de compra livre de 
problemas, com 78% deles reportando que é importante ou essencial para os 
negócios integrar comércio eletrônico e experiências nas lojas. 

Para reduzir as filas, os varejistas estão planejando investir em dispositivos 
móveis, quiosques e tablets para aumentar a variedade de opções de pagamento. 
87% dos varejistas vai implantar pontos de venda móveis (MPOS - mobile point-of-
sale) até 2021, para que possam contabilizar os produtos e aceitar pagamentos com 
cartão de crédito ou débito em qualquer lugar da loja, como a Starbucks, por exemplo, 
que adotou a estratégia de compra pelo app e busca em lojas físicas.  

Segundo a pesquisa, as principais fontes de insatisfação dos clientes são 
preços inconsistentes entre lojas e incapacidade de encontrar um item desejado, seja 
por não estar em estoque ou estar em alguma posição equivocada dentro da loja. 72% 
dos varejistas planejam corrigir esses problemas reinventando suas cadeias de 
suprimentos contando com visibilidade em tempo real viabilizada por automação, 
sensores e análises. 

 
https://www.suafranquia.com/noticias/especial/2017/03/a-importancia-do-iot-para-as-
franquias.html 
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Franquias precisam despertar o otimismo do consumidor 

 
15 de Março de 2017 
Fonte: Sua Franquia 

 
Consumidores veem economia pior do que em 2016, aponta pesquisa, mas redes de 
franquias podem reverter a situação 
 

Uma pesquisa inédita realizada pela Boa Vista SCPC, elaborada com 1.169 
respondentes, de todo o Brasil, constatou que para a maioria dos consumidores 
brasileiros (45%), a economia hoje está pior em comparação ao ano passado. Dos que 
acreditam que está igual ao ano anterior, somam 38%, e em situação melhor, 17%. No 
entanto, se o cenário econômico atual não está tão animador, para o próximo ano a 
expectativa é de melhora para 79% dos respondentes. 

Apesar disso, as redes de franquias saem na frente do mercado de consumo e 
provam que estão em outro patamar na economia nacional. Prova disso é o fato de 
redes de franquias terem ganho a preferência dos consumidores no prêmio Época 
Reclame Aqui de 2016. 

Um desses representantes é o Madero, rede de hamburguerias que preza pela 
boa saúde de seus consumidores e faz questão de reiterar que usa ingredientes 
frescos e saudáveis. Uma pesquisa de 2015 realizada pela PROTESTE apontou que o 
brasileiro está cada vez mais preocupado com a saúde e isso é um diferencial para as 
marcas.  A Adidas e a Centauro, outras representantes da lista, comprova isso, com o 
sucesso em artigos esportivos no Brasil e a busca cada vez maior por artigos de 
cuidados com o corpo.  

A sondagem da Boa Vista SCPC perguntou ainda aos consumidores o que 
levam em consideração, em primeiro lugar, ao decidir pela compra dos seguintes 
produtos ou serviços. Os entrevistados das classes AB e C buscam por qualidade em 
quase todos os itens. Promoções prevalecem na classe DE. 

Menos dinheiro 
Para 65% o poder de compra diminuiu em relação ao ano passado. Ou seja, 

tem comprado menos atualmente. Já 24% afirmam que o poder de compra em relação 
a 2016 está igual, mantendo assim as mesmas compras que já estavam acostumados. 

Por isso as franquias hoje valorizam o consumidor interno e externo, com 
planos de incentivo para franqueados e facilidades no pagamento dessas franquias. É 
o caso da Maria Brasileira, especializada em serviços de limpeza residencial e 
comercial, que parcela o investimento inicial em até quatro vezes. 

Já a rede de franquias de ótica, Mercadão do Óculos, parcela 70% do valor do 
investimento inicial em até seis vezes, os 30% restantes devem ser entregues na 
inauguração da loja. 

Perfil dos entrevistados 
Maioria do público representa as classes D/E. Aproximadamente 70% residem 

no Sudeste do país. Prevalecem os homens e os que moram com a família. Os mais 
jovens concentram-se nas classes DE. 17% dos consumidores da classe DE estão 
desempregados. 34% fazem “bico” ou trabalho extra. Em média, 65% dos 
consumidores são casados e possuem filhos. Na classe AB este percentual cai para 
62%. 
 
https://www.suafranquia.com/noticias/especial/2017/03/franquias-podem-despertar-o-
otimismo-do-consumidor.html 
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9. Mercado Imobiliário 

Ações de cobrança por falta de pagamento de aluguel sobem 39% em 
fevereiro, mostra AABIC 

 
16 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

No mês de fevereiro foram registradas 1.377 ações judiciais por falta de 
pagamento de aluguel, 39% a mais quando comparado com o mês anterior, em 
janeiro foram movidas 992 ações. Os números são do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP) e divulgados pela Associação das Administradoras de Bens 
Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC). 

A soma de todos os tipos de ações locatícias registraram 1.567 no mês 
de fevereiro, que em comparação o mesmo período de 2016 (de 1.174 ações), 
obteve aumento de 33%. 

Na variação mensal, em fevereiro 2017, foram registradas 1.567 ações, 
representando aumento de 37% na comparação com o mês anterior (janeiro 
2017), onde foram registradas no acumulado 1.140 ações. 

De 1.567 ações movidas em fevereiro, 88% das ações foram por falta de 
pagamento de aluguel. As ações ordinárias somaram 5,30%. E as ações 
Renovatórias e Consignatórias, somaram 6,38% e 0,45% das ações. 

Ações de cobrança de condomínio 
As ações de cobrança de condomínios por falta de pagamento 

apresentaram aumento de 21% no mês do fevereiro (543 ações) se comparado 
ao mesmo período do ano anterior (450 ações). Os números são do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP) e divulgados pela Associação das 
Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC). 

Em comparação ao período com o mês anterior, onde foram registradas 
416 ações de cobranças em janeiro de 2017, a variação também evidencia 
aumento significativa de 31% dentre as ações. 
 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/acoes-de-
cobranca-por-falta-de-pagamento-de-aluguel-sobem-39-em-fevereiro-mostra-
aabic 
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10. Curtas 

Claro, Oi, Vivo e Bradesco lideram ranking de reclamações nos Procons em 2016 

 
16 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

Três empresas de telefonia lideram o ranking de reclamações em Procons em 
2016, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 16, pelo Ministério da 
Justiça. A Claro (juntamente com Embratel e Net) ficou em primeiro lugar, com 
179.841 reclamações, seguida pela Oi (fixo e celular), com 163.627, e Vivo (que inclui 
Telefônica e GVT), com 154.244 registros. 

Em quarto lugar está o Bradesco (juntamente com o HSBC), com 84.460 
reclamações, seguido por Itaú (75.586), TIM/Intelig (67.814) e o grupo que inclui 
Casas Bahia, Ponto Frio, Extra e Pão de Açúcar (66.108). 

O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério 
da Justiça (DPDC), André Lopes, disse que o setor de telecomunicações está sempre 
em primeiro lugar, não só no Brasil, e que as empresas estão sendo chamadas para 
melhorar a prestação do serviço. "Isso não os exime de melhorar condutas e baixar 
esse nível de reclamações", afirmou. 

Em relação ao setor financeiro, Lopes disse que o departamento vê com bons 
olhos que o setor se abriu para renegociar contratos, mas chama a atenção o nível de 
endividamento da população. "Fazer dessa renegociação uma prática preocupa", 
completou. 

Em 2016, o número de atendimentos em Procons caiu 7,2%, chegando a 
2.458.127. 
 

IPC-S sobe em 2 das 7 capitais avaliadas pela FGV na 2ª quadrissemana de 
março 

 
17 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em duas das sete capitais pesquisadas na 
segunda quadrissemana de março em relação à primeira leitura do mês, divulgou a 
instituição nesta sexta-feira, 17. No geral, o IPC-S subiu levemente de 0,34% para 
0,35% entre os dois períodos. 

As duas cidades que apresentaram acréscimo na taxa de variação de preços 
foram Belo Horizonte (0,33% para 0,45%) e Rio de Janeiro (0,23% para 0,42%). 

Por outro lado, cinco cidades registraram decréscimo na taxa de variação na 
segunda quadrissemana de março: Salvador (0,63% para 0,37%), Brasília (0,14% 
para 0,10%), Recife (0,20% para 0,19%), Porto Alegre (0,52% para 0,51%) e São 
Paulo (0,30% para 0,28%). 
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11. 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 
 
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 
 
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 
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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 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FEIRA TRÊS LAGOAS FLORESTAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Arena Mix 
Cidade: Três Lagoas - MS 
 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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