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1. Crédito e Financiamento 

Crédito imobiliário totaliza R$ 2,95 bilhões em fevereiro 

 
24 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

  
Em fevereiro, os financiamentos imobiliários concedidos com recursos das 

cadernetas de poupança foram afetados pelo menor número de dias úteis decorrentes 
do feriado de Carnaval. Com isso, o volume de empréstimos para aquisição e 
construção de imóveis somou R$ 2,95 bilhões, queda de 5,1% em relação a janeiro. 
Se comparado a igual mês do ano passado, também houve declínio (8,1%). 

No primeiro bimestre de 2017, os financiamentos imobiliários somaram R$ 6,05 
bilhões, montante 6,9% inferior em relação ao registrado em igual período de 2016. 

Nos 12 meses compreendidos entre março de 2016 e fevereiro de 2017, foram 
destinados R$ 46,16 bilhões à aquisição e construção de imóveis com recursos das 
cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 
queda de 30,6% em relação ao apurado nos 12 meses precedentes. 

Em fevereiro, foram financiados 12,2 mil imóveis nas modalidades de aquisição 
e construção, queda de 7,1% em relação aos 13,2 mil imóveis financiados em janeiro. 
Comparativamente a fevereiro do ano passado, as concessões recuaram 16,7%. 

No primeiro bimestre de 2017, foram financiados 25,41 mil imóveis, queda de 
9,8% em relação a igual período de 2016, quando foram financiadas 28,18 mil 
unidades pelo SBPE. 

Tomado um período mais dilatado, o financiamento imobiliário viabilizou a 
aquisição e a construção de 196,92 mil imóveis em 12 meses, até fevereiro de 2017, 
queda de 33,7% relativamente aos 12 meses anteriores. 

Os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 490 
milhões, em fevereiro, mas cabe notar que em igual período de 2016 a captação 
líquida negativa de R$ 6,74 bilhões havia sido muito mais intensa do que em fevereiro 
deste ano. 

Em termos líquidos, a captação de poupança dos agentes do SBPE no primeiro 
bimestre foi negativa em R$ 9,2 bilhões, comparativamente aos de R$ 16,25 bilhões 
de igual período do ano passado. 

Embora em ritmo lento, crescem os sinais de que após dois anos de queda do 
Produto Interno Bruto (PIB), a economia doméstica começa a se recuperar. E com a 
inflação convergindo para a meta combinada com a redução acelerada do juro básico, 
a competitividade das cadernetas de poupança tende a crescer ao longo de 2017. 

O comportamento dos saldos nominais já é mais favorável: em fevereiro, por 
exemplo, a captação líquida ligeiramente negativa foi compensada com folga pelo 
crédito de rendimentos. Com isso, o saldo aplicado nas contas de poupança do SBPE 
atingiu R$ 513,0 bilhões, crescimento de 2,8% sobre fevereiro de 2016, que contrasta 
com a queda de 3,7% registrada entre fevereiro de 2015 e o de 2016. 

 
 

http://monitordigital.com.br/credito-imobiliario-totaliza-r-295-bilhoes-em-fevereiro/ 
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2. Comércio 

Mercado de celulares sofre queda de 5,2% em 2016, aponta estudo da IDC 

 
24 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

Pelo segundo ano consecutivo, o mercado brasileiro de celulares 
registrou queda. Segundo o estudo IDC Brazil Mobile Phone Tracker Q4, 
realizado pela IDC Brasil - líder em inteligência de mercado, serviços de 
consultoria e conferências com as indústrias de Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações, durante todo o ano de 2016, foram comercializados 48,4 
milhões de aparelhos, o que representa 5,2% a menos do que em 2015, 
quando foram vendidos 51,1 milhões de dispositivos. 

“Mesmo com queda nas vendas nos últimos dois anos, o Brasil 
conseguiu se manter na quarta colocação dos países que mais vendem 
smartphones no mundo e continua sendo estratégico para os fabricantes”, diz 
Leonardo Munin, analista de pesquisa do mercado de celulares da IDC para 
América Latina. 

Do total de aparelhos comercializados em 2016, 43,5 milhões foram 
smartphones (queda de 7,3%) e 4,9 milhões feature phones (crescimento de 
18,5%). “O primeiro semestre de 2016 foi muito fraco e refletiu diretamente nas 
vendas dos smartphones. Foi um período de dólar elevado e muita indecisão 
político-econômica. Nos três primeiros meses do ano passado, por exemplo, os 
fabricantes chegaram a pausar a produção por falta de peças (ou insumos) 
devido às incertezas do mercado. Já no segundo semestre, com a oferta de 
dispositivos estabilizada e com o consumidor um pouco mais confiante, houve 
uma melhora, principalmente no último trimestre”, avalia Munin. 

O estudo da IDC revela ainda um comportamento bastante diferente em 
relação às marcas que dominam o mercado de celulares no Brasil. De acordo 
com o analista, até 2014, 94% dos aparelhos vendidos pertenciam a seis 
marcas globais. Em 2016, o número passou para 80%. “Fabricantes menores 
globais ou nacionais ganharam uma fatia importante do mercado. O cenário 
favoreceu quem trabalha com preços mais acessíveis. Além disso, as 
empresas passaram a investir mais para atender um consumidor que exige 
design diferenciado, durabilidade, capacidade de memória e câmera e que 
gasta mais para ter um celular, tanto que o tíquete médio dos aparelhos passou 
de R$ 882, em 2015, para R$ 1050, em 2016. 

4º Trimestre 
O 4º trimestre de 2016 apresentou crescimento de 16% na comparação 

com o mesmo período de 2015. Foram vendidos 13,8 milhões de aparelhos, 
sendo 12,5 milhões de smartphones (crescimento de 14%) e 1,3 milhão de 
feature phones (crescimento de 31%). “O último trimestre foi surpreendente, 
principalmente por conta da Black Friday, que ganhou força nos últimos anos e 
se firmou como a principal data para o mercado de celulares. Muitos 
consumidores anteciparam as compras de final de ano e outros esperaram a 
data para trocar de aparelho”, completa o analista da IDC para América Latina. 
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Projeções para 2017 
Para Munin, o cenário em 2017 é um pouco mais otimista. A previsão é 

de que sejam vendidos 49,2 milhões de aparelhos durante o ano, ou seja, 1,6% 
a mais do que em 2016. Deste total, quase 45 milhões serão smartphones 
(com crescimento de 3%). “Depois de dois anos seguidos de queda, este 
resultado será muito satisfatório. Podemos dizer que o pior para o mercado de 
smartphones já passou”. Além dos fatores macroeconômicos melhores, os 
canais terão portfolios mais assertivos com os produtos que os consumidores 
querem. “Também acreditamos em uma competição forte entre os principais 
fabricantes para oferecer preços atrativos e aparelhos com boas 
especificações. O consumidor será beneficiado”. 

Ainda de acordo com as previsões da IDC, 2017 deve ser um ano de 
reposição de celular. “Hoje, temos aproximadamente 153 milhões de aparelhos 
em uso no Brasil, sendo 121 milhões smartphones e 32 milhões feature 
phones, ou seja, 21% da população ainda deve migrar de um telefone 
convencional para um aparelho inteligente. Outro fator relevante é que o 
número de smartphones antigos nessa base de 121 milhões é alto, o que 
impulsionará nas renovações”, finaliza o analista da IDC. 
 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/mercado-de-
celulares-sofre-queda-de-5-2-em-2016-aponta-estudo-da-idc 
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3. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo brasileiro devem recuperar três pontos percentuais em 
um ano, projeta ACSP 

 
24 de Março de 2017 

Fonte: Agência IN 
  
A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) projeta uma queda de 

3,6% no volume de vendas do varejo nacional no período acumulado de 12 
meses terminados em setembro de 2017. 

Já no período anterior (setembro/2015 a setembro/2016), segundo 
dados já consolidados, o comércio varejista brasileiro recuou 6,6% em volume 
de vendas. Se a projeção da ACSP se confirmar, portanto, representará uma 
recuperação de três pontos percentuais no intervalo de um ano. 

“A perspectiva é de uma recuperação lenta do varejo nos próximos 
meses, mas ainda no campo negativo. O aumento do desemprego, a queda na 
renda do trabalhador e a escassez de crédito dificultam uma retomada mais 
rápida”, afirma Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). 

Para ele, 2018 será o “verdadeiro ano da retomada do setor”, que voltará 
a apresentar taxas expressivas de crescimento. “O ano de 2017 é de transição: 
estamos superando os efeitos da crise. No ano que vem, tudo sinaliza para 
tempos melhores”. 

A projeção foi elaborada pelo Instituto de Economia da ACSP com base 
em dados do IBGE e do Índice Nacional de Confiança (INC), pesquisa mensal 
da Associação Comercial de São Paulo.  

As informações se referem ao varejo restrito, que não considera 
automóveis e material de construção e abrange oito atividades: 1) combustíveis 
e lubrificantes; 2) hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo; 3) tecidos, vestuário e calçados; 4) móveis e eletrodomésticos; 
5) artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria; 6) livros, 
jornais, revistas e papelaria; 7) equipamentos e materiais de escritório, 
informática e comunicação; 8) outros artigos de uso pessoal e doméstico. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-do-varejo-
brasileiro-devem-recuperar-tres-pontos-percentuais-em-um-ano-projeta-acsp 
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Varejistas vão do online para loja física 
 

25 de Março de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Tendência, dizem consultores, é de consumidor usar todos os canais de 
vendas simultaneamente; ganha quem combinar todas as possibilidades 
 

Apesar do boom do comércio eletrônico que houve nos últimos anos, a 
ida à loja física, onde o consumidor pode ver, tocar e experimentar os produtos, 
ainda exerce forte influência na decisão de compra de categorias importantes, 
como alimentos, bebidas, móveis e roupas. De olho no impulso extra nas 
vendas que o contato físico com o produto e a prestação de serviços podem 
proporcionar para as vendas online, varejistas de maior porte que nasceram no 
mundo virtual estão abrindo lojas físicas. 

Esse movimento já é nítido nos Estados Unidos com a Amazon, a maior 
empresa de comércio online do mundo, inaugurando livrarias e com planos de 
ter ainda neste ano mercadinhos para vender itens básicos. Na China, o 
gigante do comércio eletrônico Alibaba fechou recentemente uma parceria 
estratégica com o Balain Group, a maior varejista do país em número de lojas 
físicas, para entrar no varejo real. 

“Essas experiências mostram que o mundo está se transformando em 
omni-channel”, afirma o consultor de varejo Marcos Gouvêa de Souza, diretor 
geral da GS&MD. Isso significa que o consumidor usa todos os canais 
simultaneamente quando vai às compras – loja virtual, catálogo, loja física, 
redes sociais. “Hoje, as empresas que conseguirem combinar da melhor 
maneira possível esses canais vão potencializar a satisfação do consumidor e 
melhorar o resultado das marcas e do varejo”, diz o consultor. 

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 
Eduardo Terra, o e-commerce não resolve sozinho e as lojas físicas, as 
pequenas livrarias, no caso da Amazon, são, no fundo, pontos de apoio para 
ampliar a venda do e-commerce. Ele ressalta, no entanto, que esse movimento 
não indica que o comércio eletrônico tenha se rendido às lojas físicas. 

No varejo brasileiro, já existem algumas iniciativas para misturar as 
compras físicas com as online, mas ainda restritas a setores específicos e a 
lojas de maior porte, que têm fôlego financeiro para investir em pontos de 
venda. 

O Westwing, o maior e-commerce de casa e decoração do País e líder 
mundial do segmento no universo digital, presente em 14 países, decidiu em 
2014 abrir loja física. “Percebemos que algumas pessoas ainda tinham a 
necessidade de conhecer de perto nossos produtos. Elas queriam tocar, sentir 
a textura, perceber as cores, ver as medidas de perto”, diz a diretora Alexandra 
Tobler. Ela ressalta que, além de ter esse contato com os clientes, a intenção 
da companhia foi usar a loja física, a única, instalada na Vila Madalena, zona 
Oeste da capital paulista, para consolidar a marca. 

A concorrente Oppa, comércio online de móveis e decoração aberto em 
2011, inaugurou a sua primeira loja física 2013. Hoje, a empresa tem 12 lojas 
físicas. A previsão é abrir mais seis este ano. Seu presidente, Egimar Cardoso, 
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diz que não há uma migração do comércio online para o varejo tradicional. 
Segundo ele, cada vez mais o cliente usa diferentes canais para ir às compras. 

A decisão da companhia online de abrir lojas físicas surgiu porque 
percebeu-se que os clientes tinham necessidade ver os móveis nos ambientes, 
ter uma noção de tamanho ocupado, além de expor a marca com custo bem 
menor do que o do meio digital. Hoje, quem vai à loja física pode usufruir dos 
serviços de projetos prestados e finalizar a compra por canais online e vice-
versa. “As empresas que não tiverem os dois canais integrados vão ter 
problemas.” 

Só virtual. A Dafiti, maior comércio eletrônico de moda da América 
Latina, chegou a ter uma loja temporária na rua Oscar Freire, nos Jardins, em 
2015. Malte Huffmann, sócio-fundador da empresa, explica que o principal 
objetivo do projeto era aproximar o universo do e-commerce de moda aos 
consumidores, oferecendo uma experiência de compra totalmente inovadora. 
“Queríamos quebrar as barreiras que ainda restavam em comprar online e 
conquistar a confiança do consumidor”, diz. No momento, o executivo informa 
que não há planos de voltar a ter loja física. 

Rogério Salume, presidente da Wine.com.br, a maior operação de e-
commerce de vinhos da América Latina, também diz que, no momento, a sua 
companhia não tem projeto de abrir loja física. “Mas estamos estudando as 
possibilidades.” 

Com mais de 300 mil clientes pessoas físicas, ele acredita que a loja 
poderia complementar a experiência da loja virtual. Dependendo da localidade, 
o prazo de entrega varia entre dois e sete dias. Com uma loja, Salume acredita 
que poderia atender o cliente que precisa do vinho para consumo imediato. 
Além disso, observa, a vantagem de ter uma loja é se aproximar do 
consumidor. 

Pedro Guasti, presidente da Ebit, empresa que monitora o comércio 
eletrônico, aponta três razões para as lojas online abrirem lojas físicas. Uma 
delas é ser uma espécie de showroom, onde é possível experimentar produtos 
e prestar serviços. Outra razão seria facilitar a troca e a retirada de 
mercadorias. Por fim, a loja física é uma oportunidade monitorar o 
comportamento dos clientes. 

Estudo recente feito pela consultoria Deloitte nos EUA mostra, segundo 
Guasti, os reais motivos da corrida das varejistas online para o mundo de tijolo 
e cimento. Quando o consumidor entra numa loja física, tendo pesquisado 
antes informações do produto na internet, a chance de realmente efetivar a 
compra é de 86%. Quando ele vai à loja física sem ter passado por outros 
canais, a chance de comprar cai para 60%. 

 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,varejistas-vao-do-online-para-
loja-fisica,70001713440 
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4. Serviços - Alimentação 

Setor da carne tem semana difícil por denúncias na operação Carne Fraca 

 
26 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Irregularidades investigadas pela PF refletiram no mercado externo.  
Muitos compradores perderam a confiança na carne nacional. 
 

A semana que passou foi de turbulência para o setor de carnes. As denúncias 
de irregularidades investigadas pela Polícia Federal tiveram graves consequências, 
principalmente no mercado externo. Muitos compradores perderam a confiança na 
carne nacional. 

O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo. Em 2016, foram 
mais de 15 milhões de toneladas entre aves, suínos e bovinos. Parte disso, mais de 
seis milhões de toneladas, vai para o mercado externo. Hong Kong, China e Arábia 
Saudita são os maiores compradores. O faturamento da exportação de carnes em 
2016 foi de quase 14 bilhões de dólares, 16% da receita externa do agronegócio.  

Foi nesse volume extraordinário de negócios que a operação Carne Fraca, da 
Polícia Federal, bateu de frente. As denúncias de irregularidades envolvem 
funcionários do Ministério da Agricultura e de grandes frigoríficos. Dois deles estão 
entre os maiores exportadores do país. 

Foram cumpridos mais de 30 mandados de prisão, com a acusação de que 
equipes de fiscalização do Governo Federal em Goiás, Minas Gerais e Paraná, 
recebiam propina para liberar os produtos. Segundo a Polícia Federal, havia o uso de 
carne estragada em salsichas e linguiças, e de aditivos não autorizados ou acima do 
limite permitido. 

Com a operação, começou uma reação em cadeia. Vinte e uma unidades de 
frigoríficos estão sendo investigadas, de um total de quase 4.900. Na terça-feira, uma 
comitiva desembarcou em uma fábrica da Seara, no município da Lapa (PR). O 
ministro Blairo Maggi foi inspecionar o trabalho da força-tarefa do Ministério da 
Agricultura. Ele foi acompanhado por jornalistas do Brasil e da imprensa internacional. 
A fábrica exporta boa parte da produção de carne de frango. 

Dentro da câmera fria, a visita durou duas horas. O ministro passou por vários 
setores, acompanhando a cadeia de produção, de carne de frango em pedaços. A 
Seara faz parte do grupo JBS. 

As fiscalizações estão sendo feitas nas 21 fábricas investigadas em vários 
estados. “Em três semanas nós vamos passar o pente fino em todas as 21 plantas, 
para que, a cada final da semana, a gente já vai estar se manifestando daquelas que 
já foram fiscalizadas e que já terminaram a fiscalização e qual é o caminho que nós já 
vamos fazer”, explicou o ministro da Agricultura. 

A unidade visitada não está interditada, mas a exportação foi suspensa. Para 
que a fábrica volte a exportar, é preciso concluir as novas certificações sanitárias, o 
que deve ser feito nos próximos dias. 

Ainda na terça-feira, a senadora Kátia Abreu (PMDB) foi ao plenário para dizer 
que sofreu pressão de dois deputados do PMDB, quando comandava o Ministério da 
Agricultura. Segundo a senadora, Osmar Serraglio, atual ministro da Justiça, e Sérgio 
Sousa, ambos do Paraná, pressionaram a então ministra para que ela não demitisse o 
superintendente do órgão no estado na época, Daniel Gonçalves Filho, um dos 
principais acusados na operação da Polícia Federal. Mesmo assim, ele foi afastado do 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/policia-federal/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-da-agricultura/
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cargo pela ministra. “Eu quero dizer que, por várias vezes, eu insisti com esses dois 
deputados para que indicassem outra pessoa, porque o Paraná tem quadros 
extraordinários”. 

Na quarta-feira fiscais agropecuários fizeram uma manifestação em frente ao 
Ministério da Agricultura em Brasília. Eles de defenderam a operação da Polícia 
Federal e pediram o fim das indicações políticas a cargos de chefia nas 
superintendências do ministério. 

O setor produtivo da carne também reagiu à operação. Não contesta o trabalho 
da polícia, mas critica a forma como as suspeitas de irregularidades foram anunciadas. 
Para o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco 
Sérgio Turra, isso prejudica a imagem do país no exterior. “Até porque nós 
enfrentamos o produtor local, que faz a grande concorrência e que é a grande barreira 
hoje. A barreira não é muito sanitária nem tarifária, a barreira é o interesse do produtor 
local, que gostaria de ver, efetivamente, o Brasil longe, porque o Brasil é muito 
competitivo. Tudo isso incomoda e em um momento como esse é um prato cheio para 
que eles façam uma resistência e aí a demora maior para a liberação, para a volta ao 
normal”. 

Grandes compradores de carne brasileira suspenderam as importações 
temporariamente ou impuseram restrições. Casos de Hong Kong, Japão e União 
Europeia. Muitos carregamentos ficaram retidos nos portos nacionais e também nos 
países compradores.  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Brasil 
exportava - em média – 63 milhões de dólares por dia, em carne de boi, ave e porco. 
Depois de tantos embargos, este valor chegou a menos de 1% nesta semana.  Pelos 
cálculos do Ministério da Agricultura, a participação do Brasil no mercado mundial 
deve cair 10% este ano. O prejuízo pode chegar a um bilhão e meio de dólares. 

Os países que bloquearam a carne representam metade da receita com 
exportações só de carne bovina. Para o presidente da Associação Brasileira das 
Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Jorge Camardelli, ninguém sabe quando a 
crise vai passar. “Tem um lastro de problemas que a gente vai ter que administrar, um 
por um e, com isso, tem que ter muita paciência, muita vontade. Nós precisamos 
compreender que a gente vive um momento diferente, onde vai ser necessário a gente 
reestabelecer aquela credibilidade que a gente tinha até o momento dessa operação”. 

Em nota, o ministro Osmar Serraglio, disse que a indicação de Daniel 
Gonçalves Filho ao cargo de superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná 
foi aprovado pelo PMDB e que a resistência ao nome dele foi resultado de 
divergências políticas entre Kátia Abreu e a maioria da bancada do partido. O 
deputado Sérgio Sousa nega ter pressionado a então ministra Kátia Abreu. Ele 
confirmou que o nome de Daniel foi definido pelo partido e pede que os desvios de 
conduta apontados pela operação carne fraca sejam apurados e que os envolvidos 
prestem esclarecimentos. 

 
 
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2017/03/setor-da-carne-
tem-semana-dificil-por-denuncias-na-operacao-carne-fraca.html 
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5. Serviços - Bancos 

Banco Central quer facilitar a entrada de bancos estrangeiros 

 

24 de Março de 2017 
Fonte: G1 

 
Afirmação foi feita pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, durante aula 
inaugural na Fundação Getúlio Vargas. 
 

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, admitiu a possibilidade de 
o governo mudar o sistema de autorização de instituições financeiras no Brasil. 
A afirmação foi feita durante uma aula inaugural concedida a alunos do curso 
de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) na tarde desta sexta-feira. 

Ele não deu detalhes de como essa mudança ocorreria, mas afirmou 
que seria necessário um decreto presidencial admitindo interesse nacional na 
entrada de outros bancos no Brasil – Goldfajn lembrou que, sem esse 
instrumento, essa ação não é permitida pela Constituição. 

"Qualquer banco que quiser vir ao Brasil será bem-vindo. Atualmente, a 
legislação exige um decreto presidencial. Nós queremos facilitar esse 
processo", disse o presidente, lembrando que a saída de bancos estrangeiros 
do Brasil - como o HSBC - aconteceu muito mais por uma questão de 
reposicionamento global dessas instituições. 

Reformas 
Apesar de não querer entrar em detalhes, Goldfajn reiterou a 

importância das reformas. 
"Não lidamos de forma direta com a negociação que o governo faz com 

o Congresso, mas posso afirmar que as reformas que estão em curso, como a 
da Previdência Social, são fundamentais tanto para recuperar o grau de 
investimento quanto para que a questão fiscal seja estabilizada de forma 
definitiva". 

O presidente admitiu, ainda, que o Banco Central estuda formas de 
mudança na legislação referentes à revisão do sistema de crédito direcionado 
perene – formado por empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), crédito rural e Sistema 
Financeiro da Habitação. No entanto, ele garantiu que as alterações só serão 
anunciadas na hora adequada. 

"Neste sistema de crédito direcionado, o grupo de beneficiados é bem 
pequeno. Já o grupo que paga a conta é grande e difuso. Quando essa medida 
for anunciada, esse grupo que se beneficia certamente vai se posicionar contra 
ela. Por isso, vamos anunciá-la apenas no momento certo", finalizou o 
presidente, que não respondeu perguntas dos jornalistas. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/banco-central-quer-facilitar-a-entrada-de-
bancos-estrangeiros.ghtml 
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6.  Serviços - Internet 

Consumidores devem ficar atentos a ofertas de planos de internet fixa 
com limite 

 
26 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os consumidores que forem assinar novos contratos de internet fixa 

devem ficar atentos para as condições oferecidas pelas empresas. A limitação 
do uso da banda larga fixa está proibida pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) desde abril do ano passado, mas o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) diz que continua recebendo 
reclamações de consumidores sobre a oferta de pacotes com franquia de 
dados pelas operadoras. 

Além de ficarem atentos aos contratos, os consumidores devem reunir 
documentos para se prevenir de futuras cobranças, orienta o Idec. 
“Questionem isso por telefone, peguem o protocolo, ou acessem pela internet o 
espaço do consumidor e faça um download do contrato. Documente isso para 
depois contestar judicialmente, caso as empresas comecem a querer cobrar 
isso de forma retroativa, o que seria um absurdo”, diz o pesquisador em 
telecomunicações do Idec, Rafael Zanatta. 

Segundo ele, o Idec ainda não recebeu reclamações de clientes que 
tiveram a internet reduzida ou cortada. “Ou seja, aparentemente as empresas 
estão cumprindo [a proibição de estabelecer franquia de dados], até porque 
está todo mundo em cima desse assunto”, comenda Zanatta. 

Proibição 
O Idec aposta que a pressão popular possa fazer com que o Congresso 

Nacional aprove um projeto de lei proibindo as empresas de limitarem a 
internet fixa. O PLS 174/2016, que trata do assunto, foi aprovado pelo Senado 
na semana passada, mas ainda tem que passar pela análise da Câmara dos 
Deputados. 

“Há uma demanda popular muito forte pela proibição por lei federal. 
Existe um consenso entre as lideranças políticas de que esse é um tema 
importante e, em um momento em que o Legislativo está desgastado, é 
provável que eles aprovem rapidamente para dar uma resposta dizendo: 'olha, 
fizemos alguma coisa por vocês'”, diz Zanatta. 

Enquanto isso, a aplicação de franquia continua proibida pela Anatel, até 
que o assunto seja deliberado pelo Conselho Diretor. Neste momento, está 
aberta uma consulta pública sobre o assunto, que já recebeu mais de 2,8 mil 
contribuições, com a participação de 17 mil pessoas. 

Depois da consulta, que termina em abril, as contribuições serão 
analisadas pela área técnica da agência e votada pelos conselheiros. A 
previsão do Idec é que o assunto só vá para a pauta da Anatel depois de 
outubro. “A Anatel não pode liberar até que ela termine o processo de consulta 
pública e tenha uma posição final sobre o assunto”, esclarece Zanatta. 

Operadoras 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/senado-aprova-projeto-que-impede-operadoras-de-limitar-dados-da-banda-larga
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/anatel-proibe-reducao-na-velocidade-de-internet-fixa-por-tempo-indeterminado
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A Vivo informou que cumpre integralmente a decisão da Anatel de não 
adotar práticas de redução de velocidade, de suspensão de serviço ou de 
cobrança de tráfego excedente após o esgotamento de eventual franquia de 
internet fixa. A NET também disse que atende integralmente a medida cautelar 
da Anatel. 

A TIM diz que oferece o serviço de banda larga fixa apenas no Rio de 
Janeiro e em São Paulo e não possui franquia de dados nos seus planos de 
internet fixa. A Oi não comentou o assunto. 

O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel 
Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) considera que a proibição da oferta de 
planos com franquia para o acesso à internet em banda larga fixa trará 
significativos prejuízos à maioria da população brasileira. Para a entidade, o 
projeto aprovado no Senado interfere na livre iniciativa. “Uma eventual 
proibição eliminaria a possibilidade de adoção de diversas tecnologias 
adequadas a áreas remotas, inviabilizando o atendimento da população local”, 
diz o SindiTelebrasil. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/consumidores-devem-
ficar-atentos-ofertas-de-planos-de-internet-fixa-com-limite 
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7. Serviços – Planos de Saúde 

STJ decide que plano de saúde pode negar remédio importado 

 
24 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não é abusiva cláusula 

contratual em plano de saúde que restringe o fornecimento de medicamento 
importado sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A 
decisão é da 3ª Turma do STJ, ao analisar caso de paciente que pedia 
cobertura de tratamento com medicamento importado prescrito por seu médico, 
sem similar no Brasil. 

“Trata-se de um importante precedente do Superior Tribunal de Justiça 
pelo qual finalmente o Poder Judiciário fez valer o quanto disposto na 
legislação e nos contratos firmados entre usuário e operadora. O Poder 
Judiciário, especialmente as instâncias ordinárias, vem adotando um 
posicionamento simplista de que basta uma indicação médica para que o plano 
de saúde seja obrigado a efetuar a cobertura”, explica a advogada Ana Paula 
Oriola de Raeffray, sócia do escritório Raeffray Brugioni Advogados. 

Segundo ela, essa posição do Judiciário tem atropelado a legislação, as 
normas da ANS e o contrato firmado entre as partes, causando um efeito 
cascata na medida que há aumento de sinistralidade o que por consequência 
causa aumento das mensalidades do plano. Na ação, o plano de saúde foi à 
Corte questionar decisão que deu razão ao beneficiário, que entrou com ação 
de obrigação de fazer e compensação por dano moral em 2013. O Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP) deu provimento à apelação do paciente por 
entender que a conduta da operadora afrontaria o artigo51, inciso IV, do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

Segunda a advogada, pela norma, são nulas as cláusulas que 
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé 
ou a eqüidade. 

No TJ-SP, para os desembargadores, prever contratualmente a restrição 
do fornecimento de medicamento violaria “direitos e obrigações fundamentais, 
inerentes à natureza do contrato, de tal modo a colocar o consumidor em 
desvantagem exagerada, além de ameaçar o objeto e o equilíbrio do 
contratual”. 

O plano de saúde, por sua vez, afirma que a negativa de cobertura foi 
fundamentada em cláusula contratual. Além disso, sustenta que é indiscutível 
que o remédio solicitado pelo beneficiário, importado, não tem registro na 
Anvisa – o que poderia configurar uma infração sanitária. 

Argumento com o qual a relatora do especial, Nancy Andrighi, 
concordou. É que, segundo a ministra, determinar judicialmente o fornecimento 
de medicamentos importados, sem o devido registro no órgão fiscalizador 
competente, implica em negar vigência ao artigo 12 da Lei 6.360/76, que 
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dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os produtos 
farmacêuticos. 

Pelo artigo 12, “nenhum dos produtos de que trata esta lei, inclusive os 
importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao 
consumo antes de registrado no Ministério da Saúde”. 

Nancy Andrighi lembrou que o ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Marco Aurélio de Mello, em setembro de 2016, ao apreciar o RE 
657718/MG, destacou que o registro do produto é condição para 
industrialização, comercialização e importação com fins comerciais, 
configurando ilícito a não observância do preceito. 

Segundo a ministra, o próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alerta 
os juízes para que evitem “autorizar o fornecimento de medicamentos ainda 
não registrados pela Anvisa, ou em fase experimental”. É o que diz a 
recomendação 31 do CNJ, de 2010, que de acordo com a relatora somente 
passou a ser mais divulgada após o crescimento da judicialização da saúde no 
país. 

Acompanhando o voto da relatoria, todos os ministros da turma deram 
provimento ao recurso do plano de saúde. “Nesse sentido o acórdão proferido 
pelo STJ é um alento aos planos de saúde que estão cada vez mais sufocados 
pelas inúmeras ações judiciais e liminares deferidas pelo Poder Judiciário que 
não levam em conta leis, normas da ANS nem o contrato firmado com o 
usuário”, ressalta a advogada, que é especialista em Direito da Saúde. 

 
 
 
http://monitordigital.com.br/seg-noticias-stj-decide-que-plano-de-saude-pode-
negar-remedio-importado/ 
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8. Serviços – Software e TI 

Startup cria aplicativo que ajuda os pais na saída dos alunos da escola 

 
26 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
O pai seleciona a foto do filho no aplicativo e a escola recebe um aviso. 
Assim a criança é liberada apenas no momento em que os pais chegam. 
 

Saída de escola em cidade grande é quase sempre um caos, com filas, 
trânsito e irritação. Para resolver o problema, uma startup criou um sistema que 
facilita o processo. 

O aplicativo avisa a escola sobre a chegada dos pais e as crianças saem 
mais rápido, em segurança. 

O pai seleciona a foto do filho num aplicativo de celular.  Quando ele 
está chegando, os funcionários recebem o aviso com a foto da criança e um 
apito. A segurança também melhorou.  Os pais podem, por exemplo, dizer 
quem está autorizado a buscar a criança. 

Por R$ 1.800 a empresa desenvolve um app personalizado para a 
escola, com as funções e a cara que o cliente quiser.  A mensalidade é de R$ 
1,80 por aluno.  O aplicativo padrão custa R$ 1.000.  Nesse caso, cada aluno 
sai por R$ 1,20. Cento e duas escolas, em 30 cidades, já usam o serviço em 
todo o Brasil. 

 
 

 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/03/startup-cria-aplicativo-que-ajuda-os-pais-na-saida-
dos-alunos-da-escola.html 
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9. Franquias 

Lojas tendem a ser mais interativas 

 
27 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

A tecnologia está no centro da estratégia de expansão das franquias de 
comércio e serviços nos últimos anos. A redução das barreiras entre lojas 
físicas e o mundo digital é apontada pelos especialistas como a "nova 
revolução do varejo" e vem motivando as redes a investir em lojas sem caixas, 
terminais digitais e aplicativos para enriquecer a experiência do cliente e 
conquistar as novas gerações. 

"Hoje os canais de vendas se complementam - já se foi o tempo em que 
se falava que um substituiria o outro. O consumidor pode ser impactado via 
digital e ir até a loja para ter uma experiência de marca, mas espera uma loja 
diferente, mais interativa, como se fosse uma extensão do contato que teve via 
web", afirma Juarez Leão, diretor institucional da ABF. Ele explica que algumas 
das inovações incluem conexão à internet na loja, consulta de estoque digital e 
vendedores equipados com tecnologia mobile. 

No grupo O Boticário, cinco lojas funcionam hoje com um projeto piloto 
digital, em que vendedoras equipadas com smartphones oferecem mais 
opções de compra, promoções e informações sobre produtos aos clientes. De 
acordo com o CIO Nicolás Simone, trata-se de um novo modelo de sinergia 
entre canais físicos e on-line, que foi testado em laboratórios da empresa e 
deve ser estendido aos franqueados no segundo semestre. "O cliente hoje 
pesquisa mais na Internet e chega à loja com mais informações sobre o 
produto. O objetivo é criar um ambiente em que ele supere suas expectativas, 
e a integração dos canais facilita esse processo", afirma o CIO. 

O equipamento das vendedoras também está programado para receber 
pagamentos e é integrado ao programa de fidelidade da marca, o que ajuda a 
reduzir filas e atende às expectativas dos "nativos digitais". O objetivo, segundo 
Simone, é que mil franqueados trabalhem com o dispositivo em 2018. 

Juarez Leão, da ABF, aponta que um dos maiores atritos no atendimento 
do varejo é o momento do pagamento. "Principalmente com as novas 
gerações, se a fila demorar mais do que alguns minutos o cliente pode 
abandonar a compra", afirma. Soluções que deem rapidez a esse processo, 
segundo ele, estão entre as grandes tendências do setor. 

No Bob´s, uma das estratégias adotadas para atender a essa demanda 
foi a implantação de terminais de autoatendimento, que agilizam o pagamento 
e a entrega dos pedidos. O projeto, que foi implementado em 2014, já é 
adotado por 30% dos 350 franqueados da rede, e deve atingir metade deles 
até o final deste ano. Em dezembro do ano passado, a rede foi além e lançou 
uma loja 100% digital no Rio de Janeiro, onde todo o processo de escolha dos 
produtos e de pagamento é feito pelos terminais, enquanto os colaboradores se 
concentram na preparação e entrega dos alimentos. A solução está pronta para 
ser replicada em outras lojas da marca. 
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O diretor geral da marca Bob´s, Marcello Farrel, explica que a mudança 
acompanhou o que chama de "transformação da tradição do fast food", que 
exige produtos feitos sob medida para o cliente sem abrir mão da rapidez no 
atendimento. "No passado, usava-se a padronização para privilegiar facilidade 
de operação e velocidade de entrega. Com a tendência da customização, 
precisamos usar tecnologia para continuar a atender às expectativas do 
cliente", diz. Também em 2016, a rede lançou um aplicativo digital em que o 
cliente pode fazer pedidos e retirá-los nas lojas ou recebê-los via delivery. Hoje, 
51 restaurantes do Bob´s operam com o aplicativo. 

A tecnologia de pagamento foi desenvolvida em parceria com a 
Mastercard, que com essa aplicação permite ao cliente solicitar e pagar 
produtos via smartphones e tablets. Segundo Valério Murta, vice-presidente de 
produtos da Mastercard Brasil e Cone Sul, trata-se da primeira vez que essa 
solução, chamada de Qkr!, é usada no país. "Essa iniciativa busca a eliminação 
da tradicional comanda de papel em bares e restaurantes, e tem o Brasil como 
um dos seis mercados mundiais que irão receber essa expansão ainda este 
ano." 

Boa parte das franqueadoras vêm desenvolvendo essas inovações 
pensando no perfil de relacionamento dos consumidores jovens, que se sentem 
mais à vontade em meios como aplicativos e redes sociais. É o caso da rede 
de intercâmbios culturais Experimento, que há um ano lançou o aplicativo 
myEXP. A ferramenta oferece informações on-line aos intercambistas sobre o 
curso, viagem e acomodações. Ele se conecta às redes sociais e o usuário 
pode compartilhar suas experiências de intercâmbio, dar dicas e acompanhar a 
viagem de outros participantes. O investimento no projeto foi de R$ 150 mil e já 
deu resultados: 14 mil clientes estão hoje cadastrados na plataforma. "O 
aplicativo tornou-se também uma plataforma de negócios para aumentar a 
conversão de clientes", diz a diretora da Experimento, Patricia Zocchio. 
 
 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36806038 
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Pets movimentam R$ 19 bilhões e atraem franqueadores 

 
27 de Março de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Nos últimos anos, os pets ganharam status de membros da família e 
estão cada vez mais humanizados. Assim, não é de se estranhar que a cada 
dia surjam novos serviços e produtos voltados para os 52 milhões de cachorros 
e 22 milhões de gatos existentes no país, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

Com tantos animais de estimação, em 2016 o setor movimentou R$ 19 
bilhões, de acordo com a Associação Nacional de Distribuidores de Produtos 
Pet. O carro-chefe do mercado pet ainda é a alimentação, que responde por 
67,6% do faturamento. A segunda maior fonte de receita, que representa 16,4% 
do total, é o pet serv, que são os serviços em geral. Na sequência, higiene e 
acessórios (pet care), com 8,2%, e o pet vet (medicamentos veterinários), com 
7,8%. 

Com números grandiosos, o segmento pet quase não sentiu os efeitos 
da crise econômica e as franquias cresceram mesmo nos piores períodos. 

Um exemplo é a Padaria Pet, inaugurada em 2015, no momento mais 
difícil da economia. O negócio começou a ser desenhado em 2010, quando os 
irmãos Ricardo e Rodrigo Chen conheceram um estabelecimento com produtos 
gourmet para cães e gatos nos Estados Unidos. Eles fizeram testes para a 
criação de guloseimas e deram entrada na papelada, porém, como tinham 
outras duas empresas, uma de segurança e outra de brindes, optaram por 
deixar o novo negócio de lado. Mas, em 2015, os pedidos para a empresa de 
brindes desabaram e eles resolveram abrir a padaria em um espaço no bairro 
de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Vendendo petiscos, cerveja e cupcakes 
para cães, além de guloseimas para gatos, hamsters, aves e exóticos, o 
sucesso foi imediato e eles começaram a montar uma loja maior e mais 
completa nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. 

Assim que a loja conceito ficou pronta, em 2016, os irmãos lançaram um 
projeto de franquias. "A loja em Pinheiros já é de um franqueado e temos mais 
quatro unidades franqueadas que serão inauguradas este ano, em Sorocaba, 
Botucatu, Brasília e em São Paulo, na Chácara Klabin", conta Rodrigo Chen. 

A crise também não assustou a Drogavet, que nasceu em Curitiba (PR) 
em 2004 e já tem 34 unidades espalhadas em 16 estados. "Nunca fizemos 
trabalho de venda da franquia, sempre fomos procurados", garante o sócio-
fundador Flavio Pigatto. A partir deste ano a empresa está investindo em novos 
negócios e já está com seis novos contratos. O objetivo é chegar ao final de 
2018 com 70 unidades. Uma das razões para este sucesso é que, com a 
manipulação de medicamentos, os donos compram a dose exata prescrita pelo 
veterinário, ao contrário de produtos industrializados, que vêm em embalagens 
com número fixo de comprimidos, o que representa uma boa economia. Fora 
os medicamentos feitos em pasta com sabores variados, como peixe, o que 
facilita na hora de medicar os pets, especialmente os gatos. 

O presidente da Associação Nacional de Distribuidores de Produtos Pet, 
Nadson de Oliveira Pessoa, confirma que, apesar da crise, o setor cresceu de 
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6% a 9% em 2016, de acordo com a região. Hoje, segundo ele, cidades com 
mais de 15 mil habitantes já exigem a presença de serviços especializados 
para pets, o que vai favorecer as empresas franqueadoras. 

Franquias que exigem investimentos maiores, como a Clinicão, que 
nasceu em Guaratinguetá em 2010 e é um mix de consultório e clínica 
veterinária, e a Animal Place, que integra centro estético e hospital veterinário, 
sentiram que a crise atrapalhou a procura de interessados, em especial em 
2016, mas não afetou o movimento das unidades já existentes. 

A Clinicão espera ter cinco lojas franqueadas até o final deste ano. A 
Animal Place, que tem quatro unidades, fechou apenas um contrato em 2016, 
mas este ano notou um aumento na procura por interessados e o plano é 
chegar ao final de 2020 com 20 novas unidades. 

O consultor Paulo Ancona, da Vecchi Ancona, concorda que este ano os 
negócios devem ser retomados. "Os mercados grandes, como as capitais, 
estão criando novas necessidades, como rações, petiscos e serviços 
diferenciados", diz ele. "Já as cidades menores, em especial no interior de São 
Paulo, e o Nordeste, têm carência deste tipo de serviço e oferecem grandes 
chances para novos negócios." 

 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36806051 
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10. Mercado Imobiliário 

Com taxas menores, consórcios de imóveis apostam em alta das vendas 
este ano 

 
25 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Com oferta de taxas menores em comparação às dos financiamentos 

bancários, as administradoras de consórcios de imóveis esperam que a 
procura pela modalidade continue este ano. Em janeiro, as vendas de novas 
cotas cresceram 14,7%, somando R$ 2,2 bilhões, valor 28% maior do que o 
registrado em  2016, conforme dados da Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios (Abac).  

De acordo com o setor, uma das vantagens de um consórcio imobiliário 
é o custo menor. A taxa média de juros nos financiamento da casa própria 
giram entre 8% e 9% ao ano. Os consórcios cobram taxas administrativas 
menores, por exemplo, de menos de 2% ao ano. Não há cobrança de juros.  

“Na hora de tomar uma decisão sobre o que é melhor, o que pesa no 
bolso do consumidor é a diferença de custo", disse André Marini, diretor 
comercial da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, com sede em 
Curitiba e filiais em Joinville (Santa Catarina) e São Paulo, que registrou 
crescimento das vendas de 57,42% no primeiro bimestre, taxa acima da média 
registrada no ano passado (35%). 

Animado com uma possível retomada do crescimento econômico do 
país ainda em 2017, o empresário Luiz Fernando Savian, dono do Consórcio 
Nacional Unifisa, projeta um aumento dos negócios  de pelo menos 10%, 
quase o dobro do ano passado. Ele destaca que a procura do consumidor pela 
modalidade cresceu, mas o que não significa negócio fechado. "Tem havido um 
crescimento substancial de consultas sobre o sistema, que nem sempre resulta 
em negócios, o que sinaliza um interesse do consumidor em saber mais sobre 
essa opção de compra já que o sistema sempre foi mais conhecido pela 
comercialização de automóveis e motos”, ressaltou. 

O presidente da BB Consórcios (do Banco do Brasil), Alexandre Luis dos 
Santos, também prevê uma tendência de aquecimento do setor. Para ele, ao 
adquirir o bem por consórcio, o cliente não “está contraindo uma dívida e sim 
fazendo um investimento, uma poupança”. Ele acrescentou que em um 
momento de crise econômica, a maioria da população perde o impulso pelo 
imediatismo e vai em busca de opções mais baratas pensando no futuro. 

O Banco do Brasil passou a oferecer consórcios em 2008. Incluindo 
todos os tipos de bens, os negócios cresceram 46% nos dois primeiros meses 
deste ano em relação a igual período do ano passado, movimentando R$ 1,4 
bilhão. As vendas de cotas de imóveis superaram em 18% as registradas em 
2016, com volume financeiro de R$ 202 milhões. 

FGTS 
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O resgaste do dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) é mais um motivo de ânimo para o setor. Os saques 
devem chegar a R$ 35 bilhões, conforme estimativas do governo federal.  

Segundo a Abac, em janeiro, a aplicação de recursos do FGTS em 
consórcios movimentaram R$ 10,8 milhões, sendo o maior montante (R$ 4,8 
milhões) para a compra de um imóvel, R$ 2,2 milhões para amortizar o saldo 
devedor e R$ 1,2 milhão para liquidar. 

Alertas 
O professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio 

Vargas (FGV) Alberto Ajzental alerta que quem pretende comprar a casa 
própria por meio de um consórcio deve estar ciente que não recebe o bem de 
imediato, assim que contrata o consórcio. 

O interessado precisará pagar uma cota mensal. E receberá a carta de 
crédito se for contemplado em um sorteio entre os participantes do consórcio 
ou quando oferece o lance mais alto. Não há garantia de que receberá o 
crédito logo nos primeiros meses. Os especialistas alertam que esse é um 
investimento de longo prazo, não é indicado para quem precisa de um imóvel 
com urgência. “No financiamento [bancário], estará pagando por um bem já 
disponível", diz Ajzental. 

Ajzental chama atenção para quem paga aluguel e pretende adquirir um 
consórcio. Neste caso, a pessoa deve estar atenta para não comprometer parte 
significativa da renda com os dois pagamentos. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/com-taxas-menores-
consorcios-de-imoveis-apostam-em-alta-das-vendas-este-ano 
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11. Curtas 

Mercado financeiro reduz de 4,15% para 4,12% projeção para a inflação 

 
26 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

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

inflação este ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) passou de 4,15% para 4,12%, de acordo com o boletim Focus, uma 
publicação elaborada todas as semanas pelo Banco Central (BC), e divulgada às 
segundas-feiras. 

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

A previsão de instituições financeiras para o crescimento da economia (Produto 
Interno Bruto – PIB, soma de todas as riquezas produzidas pelo país) este ano foi 
ajustada de 0,48% para 0,47%. Para o próximo ano, a estimativa foi mantida em 2,5%. 

Selic deve fechar ano em 9% 
Para o mercado financeiro, a taxa Selic encerrará 2017 em 9% ao ano. Para o 

final de 2018, a expectativa permanece em 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 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. 
 

Confiança do Consumidor sobe e atinge maior nível desde dezembro de 2014 

 
27 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV), subiu 3,5 pontos em março. O indicador atingiu 85,3 pontos, em uma 
escala de zero a 200, o maior nível desde dezembro de 2014 (86,4). 

A alta foi influenciada pelos aumentos da confiança no presente e do otimismo 
em relação ao futuro. O Índice de Expectativas, que avalia as opiniões dos 
consumidores em relação aos próximos meses, avançou 5,1 pontos e alcançou 95,7 
pontos, o maior patamar desde fevereiro de 2014 (100,7). 

Já o Índice da Situação Atual, que mede a confiança dos consumidores, subiu 
1,2 e atingiu 71,5 pontos, o maior nível desde agosto de 2015 (71,8). 
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12. Feiras 

 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FEIRA TRÊS LAGOAS FLORESTAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Arena Mix 
Cidade: Três Lagoas – MS 
 
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 
 
01/04/2017 e 02/04/2017 – HABITASERV 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Fiep 
Cidade: Curitiba - PR 
 
01/04/2017 até 03/04/2017 – ESTÉTICA IN SÃO PAULO 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/04/2017 até 05/04/2017 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte Dallas, Master e Nabhan. 
Cidade: Cianorte – PR 
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03/04/2017 até 07/04/2017 – FEIPLASTIC 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 –FEIRA DA FLORESTA 
Setor: Agronegócio 
Local: Complexo expogramado 
Cidade: Gramado - RS 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – AUTOCOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 07/04/2017 – LAAD DEFENCE & SECURITY 2017 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Riocentro Exhibition & Convention Center 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
04/04/2017 até 07/04/2017 – EXPO ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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