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1. Comércio 

Cupons de desconto ganharam a atenção dos brasileiros 

 
17 de Março de 2017 

Fonte: No Varejo 
 
Segundo um levantamento realizado pela Cuponeria, os usuários utilizam, em 
média, três cupons por semana. Alguns setores se destacam na modalidade 
 

Para passar pelo período de turbulência econômica dos últimos anos, os 
brasileiros adotaram algumas táticas para economizar. Nesse contexto, um 
levantamento realizado pela Cuponeria mostra que os cupons de desconto 
gratuitos estão atraindo cada vez mais os consumidores – eles utilizam, em 
média, três cupons de desconto por semana. Os cupons são oferecidos aos 
usuários por meio de códigos e para desfrutar do benefício, o comprador 
precisa apenas levar o cupom impresso ou no celular para o estabelecimento 
em que será usado. 

A economia chega a R$8,00 por compra. “A tendência é que o os cupons 
de desconto ganhem cada vez mais popularidade e fiquem mais fortes no 
país”, aponta Nara Iachan, Diretora de Marketing da Cuponeria. 

Em alguns casos, os consumidores usam cupons até cinco vezes em 
uma única semana. A empresa está gerando cerca de 100 mil cupons em um 
único dia. No primeiro semestre de 2015, a média era de 12.500. 

A adesão em massa dessa prática fez a organização multiplicar sua 
quantidade de usuários em mais de quatro vezes. Atualmente são mais de dois 
milhões de usuários. Em 2015, o número não chegava a 500 mil. São quase 
mil ofertas diferentes no ar, e em algumas campanhas são entregues cerca de 
um milhão de cupons em um único mês. 

Para Nara, esse crescimento ocorreu porque as pessoas estão 
percebendo que os descontos realmente funcionam e fazem a diferença no 
consumo mensal. Segundo um levantamento da empresa, apenas utilizando 
cupons de desconto é possível economizar até R$ 3 mil reais no orçamento 
familiar comendo fora. 

Destaques 
Em 2017, a empresa acredita que os setores que mais se destacarão 

nessa modalidade serão fast food, rodízios, moda, beleza e supermercados. 
Juntos, esses segmentos representam mais de 90% dos cupons utilizados no 
ano 2016 através da Cuponeria. 

“Os usuários estão sentindo que podem economizar em diversas 
compras do dia-a-dia e, devido a isso, passaram a buscar cupons antes de sair 
de casa e até na rua, através de nosso aplicativo”, explica a executiva. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/03/17/cupons-desconto-atencao-
brasileiros/ 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Com estoque recorde de R$ 3,4 bi, varejistas prolongam liquidações 

 
18 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Diante da recessão econômica que arrasou o varejo, as empresas 
brasileiras de calçado e vestuário não conseguiram reduzir os estoques no ano 
passado mesmo adotando medidas conservadoras para controlar seus 
volumes de mercadorias. Em valores, os estoques somados das companhias 
de capital aberto atingiram o recorde de R$ 3,4 bilhões, alta de 5% na 
comparação com 2015, e obrigaram as marcas a prolongarem suas 
liquidações. 

A Restoque, dona das marcas Le Lis Blanc, Dudalina, John John, 
Induvidual, BO.BÔ, Rosa Chá e Base, foi uma das que teve maior incremento 
em estoque: um avanço de 25% em relação ao ano anterior, enquanto sua 
receita líquida recuou 10,41% - o faturamento do setor de roupas e calçados no 
País diminuiu 6%. Ao lado da Restoque, aparece a Renner, que, apesar de ter 
conseguido elevar a receita com venda de mercadoria em 4,97% mesmo com o 
cenário adverso, registrou alta de 25,66% em mercadorias estocadas. 

Na tentativa de desovar os produtos, houve redes do varejo de moda 
que deram início a promoções antes mesmo do Natal e só as encerraram na 
semana passada. Historicamente, as liquidações do início de ano se 
concentram em janeiro. 

De acordo com o diretor de relações institucionais da Associação 
Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Luís Ildefonso da Silva, os 
descontos concedidos no período de liquidação, que chegavam a 70%, ficaram 
no mesmo patamar de anos anteriores. A diferença é que houve mais itens 
oferecidos por causa do maior volume de mercadorias disponíveis. 

O executivo disse que as marcas não estão comprando de modo 
exagerado e credita a elevação dos estoques à paralisação da economia. "Com 
a crise, não é de se estranhar esse aumento. Para as redes, é fundamental 
continuar comprando para trazer novidade. A expectativa é que, no segundo 
semestre, isso (estoque) ainda não se normalize, mas já comece diminuir." 

Disciplina 
. O especialista em varejo Alberto Serrentino, da Varese Retail, também 

não vê equívocos nas compras das marcas. Segundo ele, as empresas foram 
conservadoras em 2016, aumentando a disciplina e o cuidado com despesas e 
estoques. "Não consigo enxergar uma situação de descontrole." 

Serrentino afirma que o avanço dos estoques no fim de 2016 pode 
sinalizar uma projeção de incremento nas vendas em 2017 e que a situação 
atual das varejistas é bastante desigual no País. 

A Riachuelo, por exemplo, vai na contramão. No ano passado, a 
empresa diminuiu o valor de seus estoques em 11%, após um 2015 também de 
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retração - de 3,8%. Em dias, o estoque caiu de 135 para 114 no período. A 
receita líquida da marca subiu 7,5% ainda em 2016, um resultado que só 
perdeu para o da Arezzo. 

A calçadista registrou alta de 10,6% na receita, enquanto seus estoques 
avançaram em um ritmo mais lento, de 3,3%. De acordo com o diretor da 
empresa Thiago Borges, as mudanças no cenário econômico em 2015 fizeram 
a Arezzo se adequar em 2016 para reduzir as mercadorias nos centros de 
distribuição. 

A empresa também vem, há cinco anos, lançando suas coleções mais 
próximo do início da estação. A ideia é que a data de chegada da mercadoria 
no mercado não fique distante da realização da venda. Com o aumento das 
vendas no ano passado, o estoque disponível da marca em número de dias 
caiu de 34 para 32. 

Intencional. O diretor financeiro e de relações com investidores da Lojas 
Renner, Laurence Gomes, afirmou que a companhia elevou seus estoques de 
propósito no fim do ano passado para poder lançar a coleção de 
outono/inverno antes do carnaval, na segunda semana de fevereiro. "Foi a 
primeira vez que fizemos isso. Geralmente o lançamento é um pouco mais 
tarde e com entradas (de peças nas lojas) mais fragmentadas." 

De acordo com o executivo, foi necessário um esforço logístico maior 
para adotar essa estratégia comercial. Gomes disse que, no terceiro trimestre 
de 2016, a companhia começou a sentir uma melhora gradual nas vendas e 
decidiu estar bem abastecida para 2017. 

Procurada, a Restoque não quis comentar. 
 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/03/18/internas_economia,855
329/com-estoque-recorde-de-r-3-4-bi-varejistas-prolongam-liquidacoes.shtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Alimentação 

Temer: força tarefa é criada para investigar frigorífigos alvos da Carne 
Fraca 

 
19 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Na abertura da reunião com cerca de 40 representantes de países 

importadores de carne brasileira, o presidente Michel Temer anunciou hoje (19) 
maior rigor na fiscalização dos frigoríficos do país. Temer ressaltou que 
problemas descobertos pela Operação Carne Fraca são pontuais, que a carne 
produzida e exportada pelo país é de qualidade e que o governo determinou 
celeridade nas auditorias que serão feitas nos estabelecimentos envolvidos no 
esquema criminoso. 

“Quero fazer um comunicado de que decidimos acelerar o processo de 
auditoria nos estabelecimentos citados na investigação da Polícia Federal. Na 
verdade, são 21 unidades, no total, três dessas unidades foram suspensas e 
todas as 21 serão colocada sob regime especial de fiscalização a ser 
conduzida por força tarefa do Ministério da Agricultura”, anunciou Temer. 

Para o presidente, as empresas flagradas no esquema de “maquiagem” 
de carne estragada é um “mínimo” diante do total de plantas frigoríficas do 
país.  “É importante sublinhar que dos 11 mil funcionário do Ministério da 
Agricultura, apenas 33 estão sendo investigados e das 4.837 unidades sujeitas 
a inspeção federal, delas, apenas 21 estão supostamente envolvidas em 
irregularidades. Fazemos essa comunicação para que os senhores, 
acompanhando o que estamos fazendo a partir de ontem, possam lançar esse 
comunicado aos seus países, governantes para tranquiliza-los no tocante ao 
noticiário que se deu nesses últimos dias”, disse aos representantes de países 
importadores de carne brasileira. 

Temer considerou o assunto como urgente e, para atestar a confiança no 
produto brasileira, o presidente convidou os diplomatas para uma churrascaria.  
“Queremos convidar a todos para, quando saímos daqui, quem puder aceitar, 
vamos todos a uma churrascaria para comer a carne brasileira”, disse o 
presidente. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/temer-forca-tarefa-e-
criada-para-investigar-frigorifigos-alvos-da-carne 
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Após dois anos, comer dentro e fora de casa vai pesar menos no bolso 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

Com a maior oferta de alimentos graças à supersafra e a desaceleração 
no preço dos serviços, comer dentro e fora de casa deve subir menos em 2017, 
garantem especialistas. 

Fábio Romão, economista da consultoria LCA, acredita que o preço da 
alimentação em casa terá uma alta de 4,7%, a menor valor desde 2009. A 
projeção do economista representa uma desaceleração do ritmo de alta em 
32%, já que a alimentação em casa teve alta de 9,36% em 2016, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Ainda não vai compensar 
as altas anteriores, mas vai desacelerar e se posicionar próximo à inflação, 
projetada para 4,66%, o que é um ganho importante para o consumidor", diz. 

Já para o preço da alimentação fora de casa, a expectativa da LCA é de 
alta de 6% em 2017 ante um avanço de 7,22% visto em 2016. A alimentação 
fora de casa varia mais do que a alimentação em casa porque está ligada não 
só à oferta de alimentos, mas também ao lazer, ou seja, à decisão de comer na 
rua. 

Em 2015 e 2016, a refeição fora do lar teve uma variação menor de 
preço do que comer em casa, o que não costuma ser visto. 

Segundo Romão, isso ocorreu por causa do momento econômico, que 
acarretou, entre outros fatores, o encolhimento do mercado consumidor. Nestas 
condições, os donos de restaurantes não tiveram espaço para mexer nos 
preços e fizeram até promoções. Em 2017, além da ajuda da safra, é prevista 
uma estabilização da economia, o que deve fazer com que a alimentação fora 
de casa retorne à dinâmica "normal", com os preços variando mais do que a 
alimentação em casa. 

O economista da Infinity Asset, Jason Vieira, alerta que ainda não será 
visto um processo de deflação nos alimentos, quando há uma queda 
generalizada de preços, por causa de fatores como a demanda e fenômenos 
climáticos, que mantêm o preço em alta. Vieira projeta uma alta de 0,28% no 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em abril e alta de 0,12% no 
grupo de Alimentos. 

A grande questão é se as projeções vão se refletir no prato do 
consumidor. Para Paula Cavagnari, diretora-presidente Associação das 
Empresas de Refeição e Alimentação (Assert), o preço médio da refeição 
completa pode cair após três altas consecutivas. 

Pesquisa da Assert mostra que o preço médio da refeição em 2016 foi 
8% mais caro que em 2015. "A tendência agora é de queda porque esse 8% é 
maior que a inflação oficial, de 6,29%, apesar de ter acompanhado o aumento 
do grupo alimentação", explica Cavagnari. 

No bolso 
Em 2016, o consumidor desembolsou, em média, R$ 32,94 por uma 

refeição completa (prato principal, bebida, sobremesa e café). O valor foi de R$ 
30,48 em 2015 e de R$ 27,36 em 2014. 
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Em algumas cidades, o consumidor pagou bem mais que a média. Foi o 
caso de Florianópolis (R$ 43,53), Vila Velha (R$ 37,49) e São Luís (R$ 36,96). 

Paula, da Assert, explica que esse número é composto, entre outros 
fatores, pelo alto custo da logística, dos alimentos, de vida e aluguel dessas 
cidades. 

Por outro lado, os consumidores de São José dos Pinhais e Uberlândia 
pagaram mais barato pela refeição: R$ 23,08 e R$ 24,64, respectivamente. O 
estudo foi feito de 11 a 28 de novembro, em 4.574 estabelecimentos que 
aceitam vale-refeição. 

A pesquisa da Assert, conduzida pelo Instituto Datafolha, também 
apontou um aumento dos estabelecimentos com autosserviço, o self-service. 
Em 2016, 58% dos restaurantes pesquisados foram desse tipo, ante 54% em 
2015. Paula explica que esse aumento reflete a preocupação dos donos em 
atender uma clientela que busca preços menores para se alimentar. 

O peso da crise no bolso e no prato em 2014 e 2015, porém, não fez 
com que o consumidor administrassem os gastos na alimentação fora de casa. 

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 
uma em cada cinco pessoas que possuem vale restaurante e/ou alimentação 
não controlam os gastos feitos com essa modalidade. Outros 27% admitem 
extrapolar o valor antes da recarga da empresa, sendo necessário 
complementar o total. 

O conhecido "VR" deveria ser um aliado do brasileiro, já que dá um 
alívio ao bolso e permite fácil controle de gastos. A economista-chefe do SPC, 
Marcela Kawauti, pondera que "o brasileiro tende a deixar de lado o controle 
financeiro". 

O benefício é viabilizado por meio do Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT), do Ministério do Trabalho, que complementa a alimentação 
do trabalhador em parceria com as empresas. As informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo. 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/apos-dois-anos-comer-dentro-e-
fora-de-casa-vai-pesar-menos-no-bolso-20032017 
 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Cartão de Crédito 

Prepare o orçamento para o fim do rotativo no cartão de crédito 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Especialistas ressaltam que, dependendo do prazo, parcelamento pode acabar 
pesando mais no bolso 
 

Daqui a duas semanas, o rotativo do cartão de crédito como todo brasileiro 
conhece deixará de existir. Ele passará a valer por apenas 30 dias e, depois desse 
prazo, o consumidor terá de optar por um parcelamento caso não quite o saldo 
devedor. Segundo especialistas, a mudança é positiva, uma vez que os juros do 
rotativo são hoje os maiores do mercado, acima de 15% ao mês, em média, e os 
principais bancos vão cobrar de 1% a 10% ao mês no parcelamento. O problema é 
que a dívida poderá ser esticada por até dois anos — uma armadilha de longo prazo 
para pessoas que já estão com as finanças descontroladas, o que pode representar 
um pagamento ainda maior de juros ao fim do período. 

Simulação feita por Raphael Moses Roquete, professor dos cursos de extensão 
da Alumni Coppead/UFRJ, mostra que quem fizer parcelamentos longos para quitar o 
cartão de crédito pode acabar pagando mais juros do que se quitasse o rotativo de 
hoje em alguns poucos meses. Um cliente que deva R$ 1 mil e quite o débito em 12 
meses pagará ao todo R$ 1.805,49, considerando-se juros de 10% ao mês do 
parcelamento e 15% ao mês nos 30 dias de rotativo. Pelas regras atuais, o mesmo 
cliente poderia se livrar da dívida após quatro meses de rotativo desembolsando R$ 
1.757,99. Os cálculos mostram que, ao ser direcionado para um parcelamento, o 
consumidor deveria pagá-lo no menor número de meses possível. De acordo com os 
números de Roquete, o mesmo parcelamento, quitado em quatro parcelas custaria R$ 
1.404,40. 

O professor ressalta, porém, que essa simulação foi feita com base em juros de 
10% no parcelamento — o teto do que cobrarão os bancos. Se a taxa for de 8%, por 
exemplo, o rotativo só seria a melhor opção se a quitação fosse feita após três meses 
no rotativo de hoje; se a taxa ficasse em 7%, observou, o parcelamento será melhor 
que o rotativo em qualquer situação. 

— Caso o consumidor tenha a opção de quitar a qualquer momento sua dívida 
durante o parcelamento, esta será sempre a melhor opção, simplesmente porque 
possui uma taxa menor do que a do rotativo — observa Roquete. 

Para Ricardo Figueiredo, consultor financeiro do programa Vida 
Investe/Funcesp, ao cair no parcelamento pós-rotativo, o cliente deve buscar 
imediatamente um crédito pessoal junto ao banco, cujas taxas são menores. Segundo 
a Anefac, os juros médios são de 4,6% ao mês nessa modalidade. 

— No mundo ideal, o cliente deveria sempre pagar a fatura integral do cartão. 
Caso ele não consiga, é sempre melhor contratar um crédito pessoal junto ao banco, 
porque a taxa dessa modalidade é menor. Tanto o rotativo como o parcelamento têm 
uma taxa muito superior às do crédito pessoal e do consignado — diz Figueiredo. 

Os bancos vão cobrar de 1% a 10% no parcelamento, uma banda muito larga, 
que pode prejudicar os consumidores com menor controle sobre as suas finanças, 
acrescenta: 

— Os juros mais altos deixarão o consumidor bastante apertado. O pior é que, 
fatalmente, eles recairão justamente sobre a parcela da população com menor 
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educação financeira e menos condições de pagar. No fundo, será ainda uma bola de 
neve, cuja única diferença será crescer em uma velocidade um pouco menor. 

Segundo Figueiredo, caso não consiga condições favoráveis de crédito no seu 
banco, o consumidor deve usar a portabilidade de dívida e buscar uma solução melhor 
em outra instituição financeira. 

O aplicativo de finanças pessoais GuiaBolso lançou há um mês uma 
ferramenta que compara as alternativas de crédito pessoal disponíveis no mercado, 
além do consignado. A partir de informações fornecidas pelo cliente e por firmas de 
proteção ao crédito, o programa faz uma análise da situação financeira do usuário e 
destaca as opções de empréstimo disponíveis com menores taxas e maior 
probabilidade de aprovação. O programa permite ainda a contração do crédito na 
própria plataforma on-line. Por enquanto, são seis as instituições financeiras parceiras, 
e os juros partem de 2,8% ao mês. 

— O importante é sempre comparar. Obviamente, se o cliente já obteve uma 
taxa mais baixa no banco dele, está em uma boa situação. Mas, se esse não for o seu 
caso, nossa plataforma facilita a comparação — explica Thiago Alvarez, diretor-
executivo do GuiaBolso. 

Mudança de hábito é necessária 
Na avaliação de Reinaldo Domingos, educador e terapeuta financeiro, assumir 

uma parcela por um período longo, que pode chegar a 24 meses, sem fazer um corte 
de despesas na mesma proporção, irá apenas adiar o problema. 

— O problema maior é que, muitas vezes, essa proposta de parcelamento não 
é condizente com a capacidade de pagamento do consumidor. Ele pode estar estar 
adiando um problema se isso não couber no orçamento — ressalta. 

Domingos lembra que quem chega ao ponto de não conseguir pagar o total da 
fatura do cartão e cai no rotativo já está com o orçamento desequilibrado. Ao ter o 
parcelamento, a recomendação é analisar se a parcela cabe nos gastos mensais. Se 
não couber, é preciso fazer um urgente corte de despesas. 

— Para que esse parcelamento sirva para equilibrar as contas, é preciso fazer 
uma revisão do padrão de vida e cortar os gastos. Se isso não ocorrer, as pessoas 
vão continuar em uma situação de risco financeiro, e o parcelamento do rotativo será 
apenas um paliativo — diz Domingos, lembrando que, mesmo com a opção de 
parcelamento, é sempre preciso buscar empréstimos que podem ser mais baratos, 
como um consignado. 

O consultor do site de educação financeira do banco Mercantil do Brasil, Carlos 
Eduardo Costa, acredita que o parcelamento da fatura pode evitar uma bola de neve, 
mas, sozinho, não evitará uma catástrofe financeira. A justificativa é a mesma: a saída 
só será válida para quem conseguir absorver essa quantia nos gastos mensais. 

— Há o risco de o consumidor fazer um parcelamento, continuar gastando e, 
em pouco tempo, perder o controle novamente. A medida pode ajudar, mas também 
pode ser mais corda para se enforcar — explica Costa. 

A solução, segundo o consultor, passa por uma mudança no uso do cartão, 
que deve ser utilizado apenas como meio de pagamento, não como uma ferramenta 
para manter o padrão de vida quando o salário já não consegue arcar com os hábitos 
de consumo. 

— Cartão deve ser visto com um meio de pagamento, não de financiamento — 
ressalta. 
 
http://oglobo.globo.com/economia/prepare-orcamento-para-fim-do-rotativo-no-cartao-
de-credito-21085250 
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5. Serviços - Telecomunicações 

Anatel registra queda de 18% nas reclamações de serviços de telefonia e 
internet 

 
17 de Março de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
Anatel totalizou 270 mil queixas em fevereiro, sendo o carnaval, um grande 
contribuinte para o resultado; Em relação a 2016, a taxa diminuiu 22% 
 

As reclamações dos consumidores em relação às prestações de 
serviços de telefonia e internet de empresas reguladas pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) caíram cerca de 18% no mês de fevereiro, de 
acordo com registros nos canais de atendimento da entidade, como por 
exemplo, call centers e internet, na comparação com o mês anterior. 

Em fevereiro, a Anatel totalizou 270 mil reclamações, sendo o carnaval, 
um dos principais contribuintes para o resultado inferior. Se comparada a taxa 
obtida no mesmo mês do ano passado, o resultado é 22% menor.   

De acordo com os usuários, o maior empecilho foi a cobrança do serviço 
móvel pessoal pós-pago, que deteve 51,68% das críticas negativas. Em 
seguida ficaram reclamações referentes a qualidade, funcionamento e reparo 
móvel, cobrança de TV por assinatura e cobrança de telefonia fixa, com 
48,48%, 44,63% e 37,02%, respectivamente. 

Serviços 
Com 33,94% do total, a modalidade de serviços mais reclamada foi a de 

telefonia móvel pós-paga, com 91.172 queixas. Na sequência, serviços de 
telefonia fixa foi a mais criticada, com 63.219 reclamações ou 23,53%. Serviços 
de banda larga fixa recebeu 42.075 reclamações, com 15,66%, assim como 
telefonia móvel pré-paga, com 37.503 ou 13,96% e TV por assinatura, com 
34.656 queixas ou 12,90% do total. 

A Oi foi a empresa mais reclamada em fevereiro, com 74.905 queixas. 
Seguida da Vivo, com 68.135 reclamações, TIM com 42.839, Claro, com 
33.670, NET com 24.469 e Sky, com 13.070 reclamações. Nextel, Algar e 
Sercomtel também registraram grandes números de críticas, com 8.645, 775 e 
67 queixas. 

Em relação à TV por assinatura, a Agência recebeu 2.144 queixas contra 
a Sky e cerca de 11.045 quanto a NET. 

Vale ressaltar que a Oi tem apresentado melhora em seus registros. Em 
fevereiro, por exemplo, a entidade deteve 34.874 reclamações quanto à 
telefonia fixa da operadora, queda de 13,5% se comparado a janeiro de 2017 e 
39% em relação a fevereiro do ano passado. 

Reclamações 
Para efetuar sua reclamação, o cliente pode ligar para 1331, central de 

atendimento telefônico da Agência que funciona de segunda à sexta-feira, das 
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8h às 20h. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala devem ligar para 1332 
de qualquer telefone adaptado. 

Outro serviço de atendimento é o aplicativo "Anatel Consumidor", 
disponível para iOS, Android, iPhone e Windows Phone, que possibilita o 
registro e acompanhamento da demanda por meio de celulares e tablets. O 
usuário também pode utilizar o "fale conosco" no próprio site da entidade,  tal 
como a “sala do cidadão”, meio presencial de registrar e resolver o seu 
problema. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-03-17/reclamacoes-anatel.html 
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6. Serviços – Turismo 

Aplicativo avisa turista sobre possível perigo no lugar que visita 

 
17 de Março de 2017 

Fonte: G1 
  
App ainda permite que viajante peça ajuda à polícia, se precisar. 
 

Um grupo de portugueses lançou no mercado o aplicativo "Securis", que tem 
como objetivo proteger ou alertar um turista quando estiver em perigo em qualquer 
parte do planeta. 

A ideia de Pedro Costa, Tiago Simões e Luís Zenha-Rela foi pensada como um 
guia virtual que qualquer usuário de smartphone pode baixar. Com esse programa, se 
o turista estiver em uma área não muito aconselhável por falta de segurança, o 
telefone vibrará para alertar que ele está entrando em uma região mais perigosa. 

O aplicativo usa mapas em tempo real e o GPS para que, assim, possa ser 
utilizado por qualquer pessoa e em qualquer parte do mundo. 

O app também oferece imagens divididas em áreas que, por sua vez, ajudam o 
usuário a circular pelos lugares mais seguros, já que as áreas do entorno têm 
notificações de maior ou menor segurança. 

O "Securis" permite inclusive que o turista, apenas tocando o botão do 
"pânico", acione a polícia e informe que se encontra em uma situação de perigo, já 
que sempre estará localizado pelas coordenadas GPS. 

As recomendações para os estrangeiros na hora de se relacionar com os 
habitantes de um país também são descritas no programa que, por enquanto, está 
disponível apenas para smartphones que usam o sistema operacional Android. 

Dada a versatilidade e utilidade do invento, o Turismo do Centro -- órgão do 
governo português voltado especificamente à promoção desta região -- decidiu dar ao 
app o prêmio principal que concede todos os anos a iniciativas inovadoras e eficazes 
do ponto de vista turístico. 

Muro virtual 
No mesmo concurso de iniciativas turísticas foi premiado o projeto "Invisiwall". 

A ideia do aplicativo é deixar de maneira virtual alguma mensagem ou lembrança no 
lugar onde passamos as férias. 

Através deste app, promovido por Rui Nuno Castro, Ivo Pimentel, João Diogo 
Ramos, Eduardo Esteves e Simon Punter, o turista poderá escrever um texto ou deixar 
uma imagem que poderão ser vistas por outras pessoas que cheguem ao mesmo local 
e disponham do programa no telefone. 

As mensagens escritas pelo turista ficarão visíveis nessa área, já que estarão 
identificadas pelas coordenadas do lugar. 
 
http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/aplicativo-avisa-turista-sobre-possivel-
perigo-no-lugar-que-visita.ghtml 
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7. Franquias 

Melhor ambiente de negócios facilita vinda de marcas estrangeiras ao 
País 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Em um cenário de redução de juros e inflação, momento também é favorável 
para as varejistas pensarem em ampliação de lojas, é o caso da Cão Véio, 
liderada pelo cozinheiro Henrique Fogaça 
 

A expectativa de um cenário econômico melhor - que foi potencializada 
pelos cortes consecutivos na taxa de juros e queda na inflação - começa a 
movimentar o mercado de franquias estrangeiras interessadas em atuar no 
País no pós crise. Nesse momento, redes como Snap Fitness, Geromed e The 
Melting Pot iniciam o desenho para chegada em solo brasileiro. 

Segundo o diretor-presidente da Global Franchise, Paulo César Mauro, o 
mercado nacional está aquecido tanto para empresas locais quanto para 
internacionais que desejam ampliar suas atuações. "Existe uma confiança geral 
na retomada da economia brasileira. Os três primeiros meses de 2017 valeram 
pelo ano passado inteiro", disse ele, se referindo aos negócios que a empresa 
já conseguiu firmar neste ano. 

Para constatar esse bom momento para novos investimentos, os 
consultores da Global Franchise marcaram presença em uma das mais 
importantes feiras de comércio do mundo, a Euroshop, na Alemanha. Em 
entrevista ao DCI, o executivo citou algumas companhias que estão 
negociando o ingresso no mercado nacional em 2017. Dentre elas estão a 
Snap Fitness, rede de academias norte-americana, a farmacêutica grega 
Geromed e a rede de restaurantes The Melting Pot. A primeira delas, inclusive, 
planeja investir cerca de R$ 2 milhões para operar aqui. 

Assim como os players estrangeiros observam atentamente a economia 
nacional, algumas empresas brasileiras também apostam em outros horizontes 
para expandir suas marcas. Segundo Mauro, este é o caso da Hope Lingerie, 
que está procurando parceiros para inaugurar lojas nos Estados Unidos. Outra 
companhia que demonstra interesse em espalhar novas unidades no exterior é 
a rede de fast foodHabib's, que costuma marcar presença nas feiras de 
comércio mundo afora. 

É preciso cautela 
Apesar do bom momento para expansão, o executivo alerta para os 

cuidados que o franqueado deve tomar na hora de fechar negócio: "Como o 
mercado está muito competitivo, os candidatos tem que olhar com muito 
cuidado para os franqueadores mais novos. É preciso pesquisar bastante sobre 
o desempenho dele, saber quem está por trás do projeto, para entender se a 
empresa tem força", detalhou, fazendo menção a um estudo realizado pela 
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consultoria, que aponta um alto número de redes que desistiram de atuar com 
franquias após problemas com a rentabilidade do negócio. 

Além de oferecer consultoria para empresas que buscam novos destinos 
para seus negócios, a Global Franchise também auxilia players que querem 
expandir através do modelo de franquias pelo País. Exemplos reconhecidos de 
sucesso no escopo da consultora são a rede Serviços do Futuro, que atua em 
diversos segmentos, e a companhia de limpeza comercial Jani-King. Agora, 
Mauro e seus parceiros estão à frente de um novo desafio, alavancar o 
crescimento do gastropubCão Véio no Brasil. 

Novos truques 
O ditado diz que não é possível ensinar novos truques para cachorros 

velhos, mas parece que isso não é realidade para o gastropub Cão Véio, 
encabeçado pelo cozinheiro - e apresentador do MasterChef Brasil - Henrique 
Fogaça. Há três anos em operação, o restaurante fica no bairro Pinheiros, em 
São Paulo, e agora quer ganhar novos mercados. 

Com a proposta de unir um clima descontraído e alta gastronomia, o 
espaço nasceu de uma sociedade entre os amigos Badauí, vocalista da banda 
CPM 22, Marcos Kichimoto, com passagens em bandas como Sepultura e 
Ratos de Porão, e o próprio Henrique Fogaça. 

Aproveitando a maior exposição da marca, que aconteceu em função da 
participação de Fogaça no programa de TV, o Cão Véio faturou cerca de R$ 3 
milhões em 2016, com margem de lucro líquido na casa dos 20%. Em 
entrevista ao DCI gerente administrativo do Cão Véio, Marcel Akira, conta que 
o tíquete médio do restaurante fica em torno de R$ 70 reais, sendo R$ 60 no 
almoço e R$ 80 no jantar. "O público é muito variado. À primeira vista, a casa 
tem uma cara de rock n' roll, pela trilha sonora e a decoração. Isso sempre foi 
um atrativo para os fãs do gênero. Após a notoriedade que o Henrique ganhou, 
o público diversificou. Hoje, não temos como rotular nosso público, e isso é 
algo que temos orgulho", crava. Para o executivo, o momento é oportuno para 
ganhar novos mercados, e como parte do plano de expansão da empresa, o 
Cão Véio está prestes a inaugurar duas novas unidades: uma em São Paulo, 
no Itaim Bibi, e outra em Brasília, ambas no formato de franquias, e que contou 
com o apoio da Global Franchise. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/melhor-ambiente-de-negocios-facilita-vinda-de-
marcas-estrangeiras-ao-pais-id612955.html 
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8. Mercado Imobiliário 

Enquanto as grandes lamentam, startups ganham no setor de imóveis 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: Exame 
 
Empreendedores criam startups voltadas para o mercado imobiliário no pior 
momento do setor — e ganham dinheiro com isso 
 

Os números do mercado imobiliário são de chorar. Somente no ano 
passado quase 650 construtoras e incorporadoras entraram em recuperação 
judicial. O crédito secou, e as linhas disponíveis custam caro. Muita gente que 
comprou casa ou apartamento na planta nos bons tempos decidiu devolver o 
imóvel às incorporadoras — ou porque não vai conseguir pagar ou porque 
encontra opções mais baratas no mercado hoje, depois da queda dos preços. 

Os otimistas de plantão costumam dizer que é na crise que surgem as 
oportunidades. Parece um blá-blá-blá sem nexo quando se olha um cenário tão 
desolador — mas, no caso do mercado imobiliário, isso aconteceu mesmo. 
Enquanto as maiores empresas do setor lamentam, startups criadas nos 
últimos cinco anos estão ganhando dinheiro com negócios que surgiram, ou 
cresceram, justamente por causa da situação ruim do setor. 

Um exemplo é o site de vendas Realton, em que são anunciados apenas 
os imóveis encalhados das incorporadoras (estima-se que existam em torno de 
120.000 imóveis nessas condições). Quando os estoques começaram a 
aumentar, em 2012, o paulistano Rogério Santos, que trabalhava na área de 
marketing da incorporadora Tecnisa, decidiu criar o site. “Avaliamos os imóveis 
e o mercado e colocamos um desconto para conseguir vender”, diz. A Realton 
cobra uma comissão que varia de 4% a 8% do valor da venda. 

Em 2016, obteve um faturamento estimado em 20 milhões de reais. 
Outro profissional do mercado imobiliário que decidiu mudar por causa da crise 
no setor é Saulo Suassuna, herdeiro da incorporadora Suassuna Fernandes, 
fundada em 1977 em Recife. Em 2015, depois de fazer um curso sobre cidades 
inteligentes no Massachusetts Institute of Technology (MIT), ele criou um 
mecanismo que permite construir prédios cujos apartamentos são divididos em 
módulos independentes. 

Assim, é possível comprar uma unidade menor e acrescentar módulos 
com o tempo — ou diminuir o tamanho se o dinheiro encurtar. O primeiro prédio 
com esse sistema está sendo construído em Recife — segundo Suassuna, 
90% dos apartamentos foram vendidos. Ele patenteou a ideia e montou uma 
startup que licencia esse sistema de construção, a Molegolar. Hoje, tem 
parcerias com 31 incorporadoras, entre elas a Brookfield e a Rossi. “As 
pessoas estavam desistindo de comprar porque queriam um apartamento 
maior e não tinham dinheiro. Também existe a demanda de quem quer 
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flexibilidade e pode precisar de um imóvel de tamanho diferente no futuro”, diz 
Suassuna. 

Enquanto alguns empreendedores se planejaram para tentar ganhar 
dinheiro com a crise, outros estavam no lugar certo na hora certa. É o caso dos 
fundadores do site Quinto Andar, que reúne anúncios de aluguel de imóveis em 
oito cidades no estado de São Paulo. Todo o processo de locação é feito 
online: não é preciso ir ao cartório para fazer o registro do contrato, por 
exemplo. 

A startup foi fundada em 2013, mas o maior crescimento aconteceu no 
ano passado, segundo os fundadores, André Penha e Gabriel Braga, que se 
conheceram num MBA na Universidade Stanford (eles não informam o 
faturamento). “Criamos a empresa para simplificar a locação, um serviço 
burocrático no Brasil. Mas o momento ajudou, porque, sem dinheiro, mais 
pessoas passaram a alugar em vez de comprar”, diz Braga. 

Em 2015, a Quinto Andar recebeu a primeira rodada de investimentos, 
de 7 milhões de dólares, liderada pelo fundo argentino Kaszek Ventures. No fim 
do ano passado, recebeu mais 13 milhões de dólares de um consórcio. 
Recentemente, a empresa buscou parcerias com incorporadoras que decidiram 
alugar em vez de vender o que constroem. A primeira delas foi fechada com a 
Vitacon, de São Paulo. 

De olho no sucesso alheio, outros empreendedores estão criando 
produtos e serviços voltados para o mercado imobiliário. A 3W, de Brasília, está 
desenvolvendo um software de realidade virtual para permitir que os 
interessados em comprar um imóvel novo possam “visitar” uma unidade 
decorada apenas colocando os óculos que projetam as imagens. Se a ideia 
pegar, as incorporadoras poderão montar pequenos estandes de vendas, mais 
baratos, em diferentes lugares, como shoppings. 

A Urban 3D, de São Paulo, está testando uma tecnologia de construção 
de imóveis pré-fabricados com o uso de impressoras 3D. Para quem precisa de 
crédito, a Urbe.me, de Porto Alegre, levanta recursos para financiar parte da 
construção de imóveis por meio de crowdfunding: o dinheiro é captado de 
forma pulverizada com centenas de pequenos investidores, que podem aplicar 
a partir de 1 000 reais nos projetos. 

O rendimento depende do lucro gerado pelo empreendimento — na 
primeira construção, um prédio residencial em Porto Alegre, o retorno foi de 
21% ao ano, segundo os donos da Urbe.me. Nada mau para um mercado em 
crise. 

 
http://exame.abril.com.br/revista-exame/enquanto-as-grandes-lamentam-
startups-ganham-no-setor-de-imoveis/ 
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Certificado imobiliário sofre pouco com a crise 

 
20 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Diante da profunda crise das incorporadoras, os certificados de 
recebíveis imobiliários (CRIs) têm sofrido pouco na visão de especialistas. A 
estrutura de securitização, com a cessão de recebíveis e a possibilidade de 
atrelar garantias reais às emissões, tem contribuído para evitar um grande 
número de calotes. 

Há, no entanto, perda da qualidade dos papéis, com rebaixamento da 
avaliação de crédito, e risco de renegociação de amortizações e de condições 
originais das emissões. Os investidores seguem com o sinal de alerta ligado, 
embora acreditem que o pior momento esteja prestes a passar. Ao mesmo 
tempo, uma das reclamações do mercado é a dificuldade de levantar 
informações sobre os papéis e de mensurar a real situação dos ativos 
atrelados a eles. 

O caso atual mais emblemático é o da PDG Realty. A incorporadora, que 
emitia os CRIs por meio da PDG Securitizadora, fez em fevereiro pedido de 
recuperação judicial com dívidas de cerca de R$ 7,6 bilhões na holding. 

A dívida relativa aos CRIs é estimada em cerca de R$ 1,3 bilhão. Agora, 
os detentores de diferentes emissões devem ser convocados para assembleia 
de investidores por conta do vencimento antecipado automático a fim de 
deliberar sobre os próximos passos. 

O caso, no entanto, é visto como isolado e não dita necessariamente o 
ritmo que deve ser observado nos próximos meses. Os especialistas enxergam 
uma piora na qualidade dos ativos, com redução do fluxo de caixa em relação 
às amortizações, mas a maior parte não deve chegar ao calote. 

"Há negociações de alongamento dos títulos para que o serviço da 
dívida seja menor, deixando a geração de caixa mais saudável em relação ao 
que se tem que pagar. Muitas vezes são providas garantias adicionais, como 
prevenção caso algo ruim aconteça", explica um grande investidor do ramo que 
preferiu não ser identificado. 

Lucas Drummond, diretor da securitizadora Gaia, explica que a PDG foi 
um caso extremo e diz que o comum é passar pelo processo de repactuação 
em um momento de arrocho de crédito e queda da atividade. "Vemos a 
inadimplência aumentar desde o fim de 2014 em diversos segmentos, mas as 
operações estruturadas preveem gatilhos para renegociação, o que acaba 
criando um mecanismo de autorregulação", afirma. 

Além disso, a composição do patrimônio afetado separadamente das 
demais dívidas blinda as emissões, pois tem o propósito específico de 
responder pelos direitos dos investidores. 

Drummond diz que dentro da Gaia, dos R$ 8,8 bilhões de CRIs a vencer, 
7,84% foram repactuados nos últimos seis meses em função da deterioração 
do crédito das companhias cedentes e devido ao aumento de inadimplência. 



 

Informativo SCS  

 

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

  19 

“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.” 

 

Segundo ele, as emissões com mais repactuação foram as com perfil 
corporativo. 

A construtora Moura Dubeux é um exemplo de perda de qualidade dos 
títulos, com corte no rating de crédito, mas que ainda não chegou no calote. No 
mês passado, a agência de classificação de risco Fitch reduziu o rating de 
debêntures e de CRIs da empresa para refletir a proposta de reestruturação de 
dívida com credores bancários. Essa proposta abrange R$ 293 milhões de 
dívida corporativa, carência de juros e principal, além de novas garantias e 
extensão do prazo do pagamento dos passivos. 

"A Fitch entende que o objetivo desta estratégia é fortalecer o caixa para 
as operações da companhia e adequar os vencimentos da dívida a sua 
expectativa de geração de caixa, que tem sido afetada pelo fraco desempenho 
da economia", diz a instituição em relatório. 

Outro caso de renegociação é o da OP Centro Administrativo, controlada 
da Odebrecht Properties Parcerias, devedora nos CRIs da 70ª série da primeira 
emissão da RB Capital. A empresa tenta reunir investidores para propor um 
reforço de garantia de financiamento imobiliário para evitar o vencimento 
antecipado. Como contrapartida, oferece 0,2% de prêmio sobre o saldo dos 
CRIs existentes. 

Jayme Bartling, diretor sênior de operações estruturadas da Fitch no 
Brasil reconhece algumas reduções nos ratings, mas defende que são pontuais 
os casos com renegociação. A incidência disso acaba sendo menor nos CRIs 
pulverizados, que possuem carteira diversificada de créditos e com estrutura de 
subordinação. 

"Não temos visto uma deterioração de forma genérica dessas carteiras. 
Revisamos muitas vezes, olhamos as carteiras com a preocupação de que os 
dois anos de recessão pudessem ter impactado a capacidade das pessoas de 
pagar a prestação da casa, mas não temos visto mudança muito grande nessa 
rota", afirma o especialista. "Por ser um bem familiar, existe um grande esforço 
dos consumidores para pagar as prestações. Além disso, quase toda carteira 
tem garantias em alienação fiduciária, o que permite a recuperação de parte do 
crédito inadimplente por parte dos investidores", disse Bartling. 

As emissões feitas com estrutura de subordinação conseguiram 
absorver o impacto da inadimplência nas primeiras camadas, subordinada e 
mezanino, sem deixar chegar no título sênior, segundo Valdery Albuquerque, 
diretor do banco de investimento do Fator. "Não estamos enxergando default, 
mas as camadas de resistência foram bastante utilizadas. Isso não significa, no 
entanto, perda líquida e definitiva porque é possível reaver alguma garantia 
com alienação fiduciária", afirma. 

"Dá trabalho reaver a garantia. Primeiro o gestor precisa estancar a 
sangria e depois recuperar os ativos. Achamos que o pior já está passando, 
não esperamos grandes problemas de crédito, mas seguimos em alerta", disse. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36587095 
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9. Logística – Transporte Rodoviário 

Brasil é oitavo país mais perigoso para transporte de cargas 

 
17 de Março de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Transportar carga no Brasil é tão perigoso quanto no Iraque ou na 
Somália, países em que há conflitos armados que se arrastam há anos. Essa é 
a avaliação de um comitê do setor de cargas no Reino Unido, que listou os 57 
países em que é mais arriscado transportar mercadorias. Os dados foram 
divulgados no início do mês e citados hoje (16) pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) para alertar sobre o impacto desse tipo de 
crime na economia. 

Segundo o Joint Cargo Committee, o Brasil é o oitavo país em que é 
mais perigoso transportar carga. Se excluídas as nações atualmente em 
guerra, como Síria e Sudão do Sul, o Brasil passa a ocupar o topo da lista, 
seguido de perto pelo México. 

A pesquisa levou em conta os trechos da BR-116, entre Curitiba, São 
Paulo e Rio de Janeiro, da SP-330, entre Uberaba e Santos, e da BR-050, 
entre Brasília e Santos. Para o vice-presidente da Firjan, Sergio Duarte, a 
gravidade do problema afeta a competitividade da economia brasileira. 

“A decisão de investimento do empresário leva várias coisas em 
consideração, e uma delas é a segurança. O roubo de carga afeta frontalmente 
a decisão de investimento e compromete o futuro do nosso país”, alertou. 

De 2011 a 2016, o número de roubos de carga registrados no Brasil 
subiu 86%, passando de 22 mil casos por ano no levantamento realizado pela 
Firjan. A soma não leva em conta os casos do Acre, Amapá, Paraná e de 
Roraima, cujos dados não foram obtidos pela pesquisa. 

Neste ano, o Brasil levou apenas 44 dias para superar o número de 
roubos de carga registrados em 25 países europeus, nos Estados Unidos e no 
Canadá. Apesar de São Paulo concentrar a maior parte dos casos, o Rio de 
Janeiro chama a atenção pela velocidade com que a incidência do crime vem 
aumentando. Em 2011, pouco mais de 25% dos casos do país ocorreram no 
estado do Rio, fatia que cresceu para 43,7% em 2016. 

“O industrial do Rio de Janeiro tem sua carga saindo da empresa com 
risco de ser roubada e tem aumento de custo da sua matéria-prima. O produto 
dele fica mais caro e ele não vai competir com as empresas de outros estados”, 
diz Duarte, que é empresário do setor de alimentos, o mais afetado pelo 
problema. “Nos supermercados, por volta de 20% dos preços estão sendo 
majorados por causa do roubo de carga.” 

Como resultado da alta dos custos, já há empresas desistindo de levar 
suas mercadorias para o Rio de Janeiro, e empresários fechando suas 
unidades no estado. Além do encarecimento, o consumidor pode enfrentar falta 
de produtos se o problema permanecer em alta, afirma Duarte. 
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A Firjan lançou hoje um movimento nacional de combate ao roubo de 
cargas e pediu empenho das autoridades no combate ao problema. Para 
Duarte, são necessárias leis mais rigorosas com empresas que armazenam e 
vendem produtos roubados. “É importante as pessoas entenderem que não 
existe roubo se não houver quem compra o [produto do] roubo. O consumidor 
tem que entender que ele faz parte disso.” 

A deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil, Martha Rocha (PDT), 
disse que o crime de roubo de cargas no estado tem relação com o controle de 
territórios na periferia por parte de organizações criminosas, que usam esse 
crime para financiar outros. 

“Hoje, as organizações criminosas estão usando o roubo de carga como 
fomento para a compra de armas”, analisou Martha, que prometeu que a 
Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro realizará uma audiência pública sobre 
o assunto. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasil-oitavo-perigoso-transporte-
de-cargas/ 
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10. Curtas 

Governo prevê permuta para reduzir gasto com aluguéis 

20 de Março de 2017 
Fonte: R7 

 
Ideia é trocar imóveis em desuso pelos imóveis utilizados pela União 
 

O governo prepara o lançamento de um plano de permutas de imóveis para 
reduzir as despesas com aluguéis. A estratégia prevê a oferta de terrenos, casas e 
prédios da União em desuso em troca de imóveis hoje alugados para abrigar órgãos 
federais. 

As primeiras permutas, estabelecidas com os proprietários dos imóveis 
atualmente alugados pelo governo, deverão ser divulgadas no próximo mês, de acordo 
com informações obtidas pelo jornal O Estado de S. Paulo. 

Além dessa nova iniciativa, o Ministério do Planejamento pretende impor ritmo 
na política de alienação de imóveis da União que atualmente estão desocupados. 

Técnicos da Secretaria de Patrimônio da União estão incumbidos de identificar 
os imóveis prioritários para levar adiante essa política. Não há, no momento, uma 
meta de quantas unidades poderão ser vendidas. De acordo com a pasta, para conter 
os gastos, também foi publicada há uma semana uma portaria que suspende novos 
contratos de aluguéis de imóveis. 
 

Mercado reduz projeção da inflação de 4,19% para 4,15% este ano 

 
20 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O mercado financeiro reduziu, pela segunda vez consecutiva, a projeção para a 

inflação este ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) passou de 4,19% para 4,15%, de acordo com o boletim Focus, uma 
publicação elaborada todas as semanas, pelo Banco Central (BC), e divulgada às 
segundas-feiras. 

A estimativa 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 projeção 
não foi alterada – continua em 4,5%. 

A estimativa de instituições financeiras para o crescimento da economia 
(Produto Interno Bruto – PIB – a soma de todas as riquezas produzidas pelo país) este 
ano foi mantida em 0,48%. Para o próximo ano, passou de 2,4% para 2,5%. 

Para o mercado financeiro, a taxa Selic encerrará 2017 em 9% ao ano. Para o 
final de 2018, a expectativa caiu de 8,75% para 8,50% ao ano. Atualmente, a Selic 
está em 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. 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. 
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11. Feiras 

 
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 
 
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 
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28/03/2017 até 31/03/2017 – FIMMA BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Fundaparque- Parque de Eventos 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FOTOGRAFAR 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/03/2017 até 02/04/2017 – SALÃO DO ARTESANATO 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
30/03/2017 até 30/03/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY SP 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Hotel Pullman SP Vila Olímpia - Centro de Eventos 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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