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1. Crédito e Financiamento 

CMN aumenta limite de crédito para estados, municípios e elétricas estaduais 

 
31 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Bancos poderão emprestar R$ 4 bilhões a mais para estados e municípios, informou o 
CMN nesta sexta (31). Para empresas estaduais de eletricidade, limite passou de R$ 
2,53 bi para R$ 3,55 bi. 
 

O conselho Monetário Nacional (CMN) aumentou nesta sexta-feira (31) o limite 
de empréstimos de bancos para empresas estaduais de energia elétrica em R$ 1 
bilhão, informou o Tesouro Nacional. O limite passou de R$ 2,53 bilhões para R$ 3,55 
bilhões. 

As empresas de energia elétrica poderão realizar empreendimentos incluídos 
no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para projetos vinculados ao 
Programa de Geração e Transmissão de Energia Elétrica. 

"Trata-se de medida para viabilizar a contratação de financiamentos 
importantes para a continuidade de obras no setor elétrico", informou o Tesouro 
Nacional. 

Segundo Viviane Vargas, chefe da assessoria do órgão, a Companhia 
Paranaense de Energia (Copel) demonstrou interesse nos financiamentos. 

Estados e municípios 
As instituições financeiras também foram autorizadas a emprestar mais para 

estados e municípios. O teto subiu em até R$ 4 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões de 
limites adicionais para os estados e R$ 2 bilhões para os municípios. 

"É um valor que pode ser buscado, mas não significa que esses valores serão 
contratados", informou Viviane Vargas, do Tesouro. No caso dos municípios, informou 
o governo, cada operação é limitada a R$ 5 milhões. 

"Para aqueles municípios com mais de 200 mil habitantes, com capacidade de 
pagamento avaliada pela Secretaria do Tesouro Nacional em A ou B [boa capacidade 
de honrar o pagamento], as operações poderão ter valores maiores", informou o 
Tesouro. 

Juros de fundos constitucionais 
O CMN também definiu os encargos financeiros dos Fundos Constitucionais do 

Nordeste (FNE), do Norte (FNO) e do Centro-Oeste (FCO), para setores que não 
sejam o rural, a partir de abril deste ano e até o final de 2017 

Para operações de investimento do FCO, houve redução de 0,5 ponto 
percentual na taxa de juros e do FNO e FNE a queda foi de 0,45 ponto percentual, 
informou o Tesouro Nacional. 

Para operações de capital de giro, os juros do FCO recuaram 0,75 ponto 
percentual e nas regiões Norte e Nordeste recuaram 0,68 ponto percentual. 

Também foi definido o bônus de adimplência a serem aplicados às operações 
de crédito contratadas foi mantido em 15% nesses casos. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/cmn-aumenta-limite-de-credito-para-estados-
municipios-e-eletricas-estaduais.ghtml 
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2.  Comércio 

Classes C, D e E são as que mais compram sem necessidade motivadas 
por promoções 

 
31 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Um terço (33%) dos consumidores compra sem necessidade motivado 
por promoções, especialmente entre as classes C, D e E (35%), entre as 
mulheres (38%) e as pessoas de 18 a 34 anos (42%). A pesquisa foi realizada 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Ainda com relação a práticas consumistas, 42% dos consumidores que 
responderam à pergunta costumam comprar parcelado para conseguir comprar 
tudo o que querem, enquanto 4 em cada 10 (40%) não procuram meios 
alternativos para economizar em saídas ou baladas, como reuniões em casa 
ou na casa de amigos. 

Apesar de uma parte considerável dos entrevistados admitir ter atitudes 
consumistas, o estudo indica que a maioria dos consumidores diz adotar 
práticas colaborativas ou conscientes com o objetivo de economizar. Oito em 
cada dez (78%) fazem em casa serviços que poderiam ser contratados fora, 
como cinema, lanches, manicure e pet shop, 74% utilizam transporte coletivo 
ou caronas (principalmente as mulheres, 80%, e as classes C, D e E, 78%) e 
51% vão aos lugares a pé ou de bicicleta para poupar com transporte 
(sobretudo entre as classes C, D e E, 55%). 

Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o mau 
momento da economia estimula essas atitudes, que são estratégias capazes 
de fazer com que o orçamento renda mais. “Abrir mão da comodidade de 
contratar um serviço fora de casa, ou de gastar com algum item supérfluo, 
pode ser a diferença entre o equilíbrio e o desequilíbrio financeiro. É importante 
que o consumidor faça a distinção entre o que é necessidade e o que é desejo, 
e, nesse segundo caso, tenha clareza de quanto ele pode gastar”, afirma. 

O educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José 
Vignoli, diz que, principalmente devido à recessão, é preciso administrar o 
orçamento pessoal com cautela. “Estamos no início do ano e, ao que tudo 
indica, ainda teremos dificuldades em 2017. Portanto, é importante controlar os 
impulsos de consumo e evitar locais e situações tentadoras que favoreçam 
compras desnecessárias”, avalia. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13077/classes-c-d-e-e-sao-as-que-mais-
compram-sem-necessidade-motivadas-por-promocoes 
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Pesquisa diz que aumento no número de consumidores na Páscoa será de 2% 

 
02 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Pesquisa nacional divulgada esta semana pela Federação do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e Instituto Ipsos revela um aumento de 
49% para 51%, ou o correspondente a 77,8 milhões de pessoas, no número de 
brasileiros que pretendem ir às compras na Páscoa. 

A consulta foi feita entre os dias 1º e 11 de fevereiro passado, com uma 
amostra de 1,2 mil entrevistados no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, Porto Alegre, Florianópolis e Brasília, além de outras 64 cidades do 
país. 

Gerente de Economia da Fecomércio-RJ, Christian Travassos informou que o 
aumento não é tão expressivo, mas representa um cenário de evolução econômica. 
“Se a gente juntar isso com o crescimento do ticket médio, que passou de R$ 74,98 
para R$ 82,41, é mais um sinal que estamos construindo melhoras graduais na 
economia”, disse Travassos. 

Para o economista, os indicadores de confiança do consumidor e do comércio 
também apontam nessa direção, acrescidos dos resultados de inflação em 
desaceleração e dos juros em queda. 

Com base no gasto médio dos consumidores com presentes da Páscoa, a 
estimativa da Fecomércio-RJ/Ipsos é de que a data injetará na receita do comércio 
nacional cerca de R$ 6,4 bilhões. “No momento em que vivemos na economia, toda 
ajuda é bem-vinda para injetar ânimo no comércio e no consumo em geral”. Entre os 
51% de brasileiros que manifestaram intenção de presentear na Páscoa, 81% 
disseram que comprarão ovos de chocolate e 24%, bombons. 

Christian Travassos lembrou que a Páscoa não é uma data que exige valores 
mais altos nos presentes. “Em relação ao Dia das Mães ou Natal, por exemplo, são 
produtos mais em conta”, afirmou. Sobre a forma de pagamento, 89% dos consultados 
responderam que pretendem comprar à vista e 7% em prestações. 

Expectativas 
Conforme Travassos, a expectativa no médio prazo é que o cenário econômico 

melhore gradualmente, com a inflação e os juros em queda. O economista 
acrescentou que o consumidor está sempre ligado no impacto da inflação no dia a dia, 
porque, quando a inflação está elevada, compromete o poder de compra. 

De acordo com o gerente da Fecomércio-RJ, outro fator que já apresentou 
melhora em fevereiro foi o emprego. Segundo ele, a perspectiva é que melhore de 
forma mais visível no terceiro trimestre deste ano. “O próprio Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged) já mostrou saldo 
líquido de vagas positivo após 22 meses de contração. Parou, ainda que tenha ficado 
estável. O fato de ter parado de deteriorar vagas foi positivo. Vamos ver o que vai 
ocorrer em março e abril.” 

Acompanhando a maioria dos analistas, o economista disse acreditar que há 
uma perspectiva de melhora mais visível nos próximos trimestres. "O emprego e as 
vendas do comércio começarão a crescer em cima de um resultado que não era 
favorável. Vamos começar a avançar, de modo a compensar perdas de 2015 e 2016.” 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/pesquisa-diz-que-aumento-
no-numero-de-consumidores-na-pascoa-sera-de-2 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços - Alimentação 

Grupo Alimentação foi o que mais pressionou aceleração do IPC-S de março, diz 
FGV 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: Istoé Dinheiro 
 

O grupo Alimentação foi um dos principais responsáveis pelo avanço do Índice 
de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) na leitura de março, como mostram dados 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados nesta segunda-feira, 3. O conjunto de 
preços de alimentos saiu de deflação de 0,16% no fim de fevereiro para inflação de 
0,71%. Na terceira leitura de março, a taxa fora de 0,42%. 

Conforme a FGV, as hortaliças e legumes ficaram 5,45% mais caras no 
encerramento de março, depois de alta de 3,30% na terceira quadrissemana. 

A classe de despesa de Habitação também foi outra a pressionar com mais 
força o IPC-S de março, devido à elevação na tarifa de eletricidade residencial (4,62% 
para 6,15%) da terceira para a quarta quadrissemana. O grupo, por sua vez, passou 
de 0,94% para 1,10%. Em março, o grupo atingiu 1,10%, depois de 0,51% em 
fevereiro e 0,94% na terceira quadrissemana do mês passado. 

O item energia elétrica, inclusive, foi o de maior influência positiva no IPC-S do 
período, seguido por condomínio residencial (1,25% para 1,78%), refeições em bares 
e restaurantes (0,46% para 0,62%), plano e seguro de saúde, que repetiu a taxa da 
leitura passada de 1,00%, e tomate (6,47% para 21,79%). 

No grupo Saúde, a FGV destaca ainda o encarecimento de artigos de higiene e 
cuidado pessoal (0,76% para 1,25%), enquanto em Despesas Diversas a maior 
pressão veio de clínica veterinária (0,25% para 1,26%). Já a principal influência de alta 
em Educação, Leitura e Recreação foram as passagens aéreas, que reduziram a 
velocidade de queda de 12,19% na terceira leitura para 6,58%. 

Alívio 
Já o arrefecimento observado em Transportes, que aumentou o ritmo de baixa 

de 0,03% na terceira leitura do mês para recuo de 0,30% no fim de março, o principal 
destaque foi o declínio no preço da gasolina (-1,22% para -1,93%). O item, por sua 
vez, liderou a lista das principais influências negativas no IPC-S de março. 

Na sequência, está tarifa de telefone residencial, de recuo de 2,96% na terceira 
para declínio de 3,55% na quarta medição do mês. 

Na terceira colocação, aparece etanol, com queda de 3,92%, depois de cair 
2,20% na terceira quadrissemana, seguido por passagem aérea (-12,19% para -
6,58%) e maçã (-9,33% para -8,43%). 
 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/grupo-alimentacao-foi-o-que-mais-pressionou-
aceleracao-do-ipc-s-de-marco-diz-fgv/ 
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4.  Serviços – Cartão de Crédito 

Novas regras para rotativo do cartão de crédito valem a partir de hoje 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: R7 
 
Consumidor que não conseguir pagar fatura integral só poderá ficar na 
modalidade por 30 dias 
 

A partir deste mês, os consumidores que não conseguirem pagar 
integralmente a tarifa do cartão de crédito só poderão ficar no crédito rotativo 
por 30 dias. A nova regra, fixada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) em 
janeiro, entra em vigor nesta segunda-feira (3). 

A medida consta da reforma microeconômica anunciada pelo governo no 
fim do ano passado. Os bancos tiveram pouco mais de dois meses para se 
adaptarem à nova regra, que obrigou as instituições financeiras a transferirem 
para o crédito parcelado, que cobra taxas menores, os clientes que não 
conseguirem quitar o rotativo do cartão de crédito nos primeiros 30 dias. 

Durante esse período de quase dois meses, os bancos definiram as 
novas taxas para o crédito parcelado. De acordo com a Anefac (Associação 
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), a 
medida tem o potencial de reduzir pela metade os gastos com juros em 12 
meses. 

Impacto 
No entanto, o diretor econômico da entidade, Miguel de Oliveira, diz que 

o impacto das medidas sobre os juros só será conhecido nos próximos meses. 
— Em primeiro lugar, muitos bancos fixaram taxas bem elásticas, que 

podem chegar de 1,99% a 10% ao mês, dependendo da instituição financeira e 
do histórico [capacidade de pagamento] do consumidor. Então, fica difícil saber 
qual será o efeito efetivo, porque cada consumidor tem uma taxa 
personalizada, e a gente precisa ver quem não conseguirá pagar a fatura 
integral. 

Em fevereiro, após o anúncio da nova regra, a taxa média do crédito 
rotativo subiu de 15,12% para 15,16% ao mês, conforme pesquisa mensal da 
Anefac. A taxa média do crédito parcelado foi na contramão e caiu de 8,34% 
para 8,30% ao mês. Segundo Miguel de Oliveira, os juros do cartão só deverão 
sofrer influência das novas regras a partir de maio. 

— Como a nova regra limita em 30 dias o prazo do rotativo, o 
consumidor que não conseguir pagar a fatura de março vai cair no rotativo em 
abril e só passará para o crédito parcelado em maio. Só lá, nossos 
levantamentos começarão a refletir os efeitos da mudança 

Dívida multiplicada 
Com base em dados mais recentes da Anefac, de fevereiro, a taxa 

média de 15,16% ao mês no crédito rotativo equivale a 444,03% ao ano. Ao fim 
de três meses, uma dívida de R$ 1 mil na fatura do cartão subiria para R$ 
1.527,23. Ao fim de 12 meses, equivaleria a R$ 5.440,26. 
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Com a nova regra, pela qual a taxa mais alta – de 15,16% ao mês – 
incidirá nos primeiros 30 dias e a taxa de 8,3% ao mês incide nos meses 
restantes, a dívida aumenta para R$ 1.350,70 em três meses e para R$ 
2.768,31 em 12 meses. A diferença chega a 11,6% em 90 dias e a 49,1% em 
um ano. 

O cálculo, no entanto, leva em conta as taxas médias de juros. A 
economia efetiva pode variar porque os bancos personalizam as taxas para 
cada consumidor no rotativo e no crédito parcelado. Os juros finais também 
variam em função do histórico e da capacidade de pagamento do cliente. 
 
http://noticias.r7.com/economia/novas-regras-para-rotativo-do-cartao-de-
credito-valem-a-partir-de-hoje-03042017 
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5. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Vendas do varejo de material de construção crescem 10% em março 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

As vendas no varejo de material de construção cresceram 10% no mês de 
março, na comparação com fevereiro. Com relação à março do ano passado, o 
desempenho foi 12% superior. Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da 
Anamaco, que entrevistou 530 lojistas entre os dias 28 a 31 de março. 

De acordo com o relatório, no primeiro trimestre do ano, o setor apresenta 
crescimento de 4% sobre o mesmo período do ano passado. “Nos últimos 12 meses, o 
desempenho é negativo de 5%, mas os resultados vem indicando que estamos 
iniciando uma recuperação, depois de dois anos super difíceis, o que nos dá a certeza 
de que estamos no caminho certo para retomar o crescimento”, declara Cláudio Conz, 
presidente da Anamaco. 

Segundo ele, com o início da Feicon Batimat, principal evento do setor no ano, 
que acontece de 04 a 08 de abril no São Paulo Expo, o ano só tende a melhorar para 
o setor. “Mais de 60 mil lojistas de todo o país devem visitar o evento, que é a principal 
vitrine do nosso segmento, com mais de 2 mil lançamentos anualmente. A antecipação 
de negócios gerada na feira esse ano deve superar os R$ 500 milhões, ajudando a 
movimentar ainda mais a nossa cadeia produtiva”, explica. 

De acordo com o a pesquisa da Anamaco, todas as regiões apresentaram 
resultados favoráveis em março, comparado com o mês de fevereiro. “Com o fim do 
período de matrículas escolares e de pagamento de impostos como o IPVA, as 
pessoas voltam a focar seus esforços na reforma da casa. Além disso, a previsão é 
que em abril saia o primeiro edital do Cartão Reforma, de R$ 100 milhões, iniciando 
em maio a distribuição na primeira cidade, que será Caruaru, no Ceará. Depois disso, 
será um edital por mês, até atingir o teto de R$ 1 bilhão em 2017. Isso deve ter um 
impacto muito positivo no nosso setor, e a nossa previsão é de fechar o ano com 
crescimento de 5% sobre o ano passado, recuperando as perdas de 2016”, completa o 
presidente da Anamaco. 

Apesar dos números positivos em março, diminuiu o otimismo do setor com 
relação às ações do Governo nos próximos meses (de 54% para 45%). Já 37% dos 
entrevistados afirmou que pretende fazer novos investimentos em 2017 e diminuiu de 
16% para 13% a intenção de contratar novos funcionários já no mês de maio. 

Os lojistas também esperam que o setor recue um pouco no mês de abril. 
“Março foi um mês com muito mais dias úteis do que fevereiro, e como fevereiro 
sempre é um mês muito ruim, a probabilidade é de termos um desempenho mais 
discreto nos mês que se inicia”, finaliza Conz. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-do-varejo-de-
material-de-construcao-crescem-10-em-marco 
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6.  Serviços – Planos de Saúde 

Regras de coparticipação em planos de saúde são debatidas em consulta 
pública 

 
01 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) começou a receber ontem 
(31) sugestões para a consulta pública referente à proposta de norma sobre 
coparticipação e franquia nos planos de saúde.  A resolução busca dar maior 
segurança aos consumidores de planos de coparticipação e franquia, além de maior 
transparência no ato da compra desses produtos 

A proposta de norma foi debatida durante audiência pública realizada no dia 20 
deste mês, no Rio de Janeiro, e publicada no último dia 24 no Diário Oficial da União 
(DOU). De acordo com a ANS, a coparticipação é um valor pago à parte pelo 
beneficiário de plano de saúde pela utilização de um procedimento. Neste modelo de 
contratação de planos de saúde, o valor da mensalidade costuma ser menor do que 
aqueles sem coparticipação. Já a franquia é o valor limite, estabelecido no contrato de 
plano de saúde de coparticipação, para o beneficiário arcar para ter cobertura. 

A comercialização de produtos com coparticipação ou franquia é uma opção 
das operadoras de planos de saúde. Portanto, não é obrigatória. Atualmente, 33% dos 
planos de saúde comercializados utilizam esses mecanismos e 50% dos beneficiários 
têm planos com coparticipação ou franquia. 

A diretora de Desenvolvimento Setorial da ANS, Martha Oliveira, afirmou à 
Agência Brasil que a norma atual é antiga e precisa ser aprimoradas em alguns 
aspectos. Novas regras vêm sendo discutidas desde 2010. 

Um desses aspectos é a falta de limite de exposição financeira, ou seja, até 
quanto pode ser cobrado em uma mensalidade com coparticipação. Não há, também, 
uma definição de quando a coparticipação e a franquia não podem incidir. “Em teoria, 
pode incidir em procedimentos preventivos, em doenças crônicas. Então, a gente traz 
essa proteção. São vários itens que a norma anterior, até por ser uma norma de muito 
tempo atrás, do início da regulação, não conseguiu englobar tudo.” 

A nova norma traz mais transparência para os consumidores a transparência, 
avalia Martha. Um exemplo é a definição de que precisam estar estipuladas todas as 
definições da coparticipação ao contratar o plano de saúde. "Hoje, o consumidor 
compra o plano de saúde e não sabe sequer se tem ou não tem coparticipação, não 
sabe qual é esse percentual. Se for usar um procedimento, ele não tem a menor ideia 
do quanto vai ser aquele percentual no final do mês”. 

Pela nova norma, as regras de cada plano devem estar disponíveis também no 
site das operadoras, onde os beneficiários de planos possam fazer as simulações. 

As contribuições à consulta pública devem ser enviadas até o dia 2 de maio, 
por meio do formulário eletrônico disponível no site da ANS, onde a documentação 
sobre o assunto pode ser acessada. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/regras-de-coparticipacao-em-
planos-de-saude-sao-debatidas-em-consulta-publica 
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7.  Serviços – Transporte Aéreo 

Preços de passagens aéreas para voos domésticos ficam até 14% mais caros 

 
02 de Abril de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Em 2017, o custo médio da tarifa doméstica deve chegar a R$ 370 
 

Com nove feriados ao longo do ano e as férias de julho batendo à porta, os 
viajantes que já começam a fazer os cálculos para arrumar malas e botar o pé na 
estrada perceberam que, em 2017, as passagens aéreas estão mais caras. O 
aumento nos bilhetes pode chegar a 14%, segundo a Associação Brasileira de 
Agências de Viagens (Abav). No primeiro semestre do ano passado, o preço médio da 
tarifa doméstica foi de R$ 322,44, segundo dados da Agência Nacional de Aviação 
Civil. Em 2017, o custo médio deve chegar a R$ 370, segundo cálculos da associação. 

— Em 2016, a oferta de assentos era maior, e as companhias investiram em 
muitas promoções. O preço este ano não será influenciado por esses descontos. A 
demanda cresceu 2% e as companhias aéreas diminuíram os voos e a frota. A dica é 
ter flexibilidade na data e hora de viagens para sair dos horários corporativos — 
orienta o presidente da Abav, Edmar Augusto Bull. 

Segundo ele, houve uma mudança de perfil dos viajantes, com muitos 
preferindo a pensão completa (todas as refeições incluídas no pacote), para saber 
exatamente quanto vão gastar no período. 

Para Conrado Abreu, sócio fundador da MaxMilhas, o planejamento faz 
diferença. 

— Para achar mais barato, o ideal é comprar a passagem nos 60 dias 
anteriores para destinos nacionais e 90 dias antes para viagens internacional — 
recomenda Abreu. 

Destinos nacionais estão entre os preferidos 
A maioria dos consumidores, cerca de 60%, busca viagens para destinos 

nacionais, de acordo com a Abav. Nas agências de viagens e em sites de comparação 
como o Peixe Urbano, a procura cresceu 15%, até o mês de março, em relação aos 
três primeiros meses do ano. 

— As pessoas estão procurando mais destinos nacionais, mas já percebemos 
que os preços para viajar para fora voltaram a ser uma opção por causa da queda do 
dólar — afirma Ilson Bressan, diretor comercial do Peixe Urbano. 

Segundo último levantamento do Ministério do Turismo, realizado em sete 
capitais, 21,1% dos brasileiros disseram que pretendem viajar nos próximos seis 
meses, percentual que supera os 18,7% na pesquisa realizada em fevereiro do ano 
passado. Os destinos nacionais são o objetivo de 79,9% dos potenciais viajantes. 
Entre as pessoas com renda de até R$ 2 mil, por exemplo, 60% dizem que pretendem 
sair do seu estado de residência e a maioria delas sonha em visitar o Nordeste. 
 
http://oglobo.globo.com/economia/precos-de-passagens-aereas-para-voos-
domesticos-ficam-ate-14-mais-caros-1-21149061 
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8.  Comércio Eletrônico 

Varejo online crescerá 2,72% após ano de queda 

 
31 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

A E-Consulting, boutique de estratégia e projetos líder em criação, 
desenvolvimento e implementação de serviços profissionais em Web, TI, 
Telecom, Contact Center, Multicanais e Novas Mídias, divulga os números do 
varejo para este ano. A previsão é que as vendas no comércio eletrônico 
brasileiro devem atingir R$ 64,1 bilhões em 2017. Um crescimento tímido de 
2,72% em relação ao ano passado, que faturou R$ 62,4 bilhões. 

O índice do varejo online é calculado pela E-Consulting a partir da soma 
das vendas online nas lojas virtuais de automóveis, bens de consumo e 
turismo. O cálculo ainda inclui em sua soma a potencialização do e-commerce 
B2C (Business to Consumer) nas modalidades tradicional, mobile commerce, 
social commerce e compras coletivas, além do C2C (Consumer to Consumer). 

A E-Consulting também aponta a taxa de penetração do varejo digital 
frente ao varejo tradicional. De acordo com o estudo, o comércio eletrônico 
representa, em média, 5% de todo o mercado varejista. Mesmo diante do 
aumento de números de internautas no País, que somam 123 milhões de 
pessoas, atualmente, o relatório constatou que a baixa participação digital tem 
causas ligadas à cultura conservadora das empresas e do consumidor. 

“O varejo brasileiro é tradicionalista e isso reflete na maioria das 
operações das lojas virtuais, que são nada mais do que extensões das lojas 
físicas. A falta da cultura ao online e de tecnologias que possibilitam essa 
migração emperram a evolução digital no comércio. Há raras exceções de 
marcas que já nasceram com cerne digital”, explica Daniel Domeneghetti, CEO 
da E-Consulting. 

Além da falta de confiança do comprador, o levantamento ainda constata 
que o principal desafio enfrentado pelo e-commerce em 2017 será o aumento 
da restrição ao crédito, mesmo frente a um leve cenário de recuperação 
econômica. “A crise na economia e o aumento da inadimplência deixaram as 
instituições financeiras mais rigorosas na aprovação do crédito. Esta restrição 
impacta na procura do consumidor final. Com credito baixo, ele não compra e 
nem tem desejo de comprar”, finaliza Domeneghetti. 

A pesquisa da E-Consulting é realizada há 13 anos com as maiores 
varejistas brasileiras dos segmentos de automóveis, bens de consumo e 
turismo. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13075/varejo-online-crescera-272-apos-
ano-de-queda 
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9.  Mercado Imobiliário 

Preços de aluguel de escritórios cai e empresas aproveitam para mudar 
de endereço 

 
02 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Empresários aproveitam baixa do mercado para mudar para escritórios 
melhores; empresas conseguem bons preços, auxílio em reformas e até 
carência no aluguel. 
 

Com espaços de sobra e baixa procura, os preços despencaram mais de 
30% e recuaram para valores de cerca de 6 anos atrás. Segundo o índice 
FipeZap, o preço médio anunciado caiu 7,07% em São Paulo em 2016, na 
comparação com 2015. No Rio, a queda foi maior, de 14,4%. 

Com a virada do mercado, o momento passou a ser favorável ao 
inquilino, que tem conseguido descontos tanto parar permanecer onde está 
como também para migrar para espaços maiores e melhores. 

Segundo agentes do mercado ouvidos pelo G1, entre o preço pedido e 
preço fechado, os descontos tem ficado, na média, em cerca de 20% pelo 
menos. Também tem sido praxe a oferta de outros atrativos como auxílio em 
alguma etapa da reforma e carência de vários meses no pagamento do aluguel. 

Entre as empresas que aproveitaram o momento para mudar de 
endereço está a americana UnitedHealth Group, dona da Amil. O grupo conclui 
em fevereiro a transferências dos seus escritórios para a Torre B da EZ Towers, 
projeto da Eztec inaugurado no ano passado na região da Avenida Chucri 
Zaidan, ao lado da Marginal Pinheiros, na Zona Sul da capital Paulista. No 
lugar de 8 diferentes endereços em Alphaville e São Paulo, a empresa irá 
ocupar agora 14 andares do prédio, num total de 24,7 mil m2 – os únicos dos 
33 andares que estavam ocupados até o início de março. 

As companhias não revelam detalhes da negociação. O diretor de 
Projetos da UnitedHealth Group, Marcelo Leme, diz ter visitado 26 opções de 
locação antes de fechar o contrato de aluguel de 15 anos. "Encontramos muita 
opção. Posso dizer que visitei quase todos os prédios disponíveis em São 
Paulo, entre novos e antigos", afirma. 

O executivo admite, entretanto, que o fato da Amil ter sido a primeira 
locatária da torre garantiu uma boa vantagem e afirma que, se a situação do 
mercado imobiliário fosse outra, a mudança não seria viável. 

"É custo de oportunidade. Ocupamos praticamente 60% do prédio. Por 
isso as condições foram muito boas para ambas as partes", afirma. "A ideia era 
pelo menos empatar [em relação custo anterior de locação]. Eu diria que 
tivemos sucesso na nossa negociação". 

Em São Paulo, segundo pesquisa da Buildings, o preço do m2 de 
edifícios classe A caiu para R$ 93,07 em 2016, o menor valor desde 2010 (R$ 
82,37). No Rio, os preços tiveram queda nominal pelo 4º ano seguido, com o 
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valor médio recuando para R$ 101,48 o m2. No pico, em 2012, o preço médio 
do m² chegou a R$ 138 em SP e a R$ 128 no Rio. 

Carência de meses no aluguel 
O grupo Gouveia de Souza é outro que aproveitou os preços em queda 

para migrar para um prédio melhor na Avenida Paulista. Pelo mesmo preço de 
m², a empresa está trocando 3 andares em um prédio antigo e todo recortado 
por duas lajes de 800 m² no edifício Top Center, a poucas quadras de distância 
do escritório em que estava instalada há 18 anos. "Aproveitamos a 
oportunidade de mercado para dar um upgrade. Se fosse 2 anos atrás seria 
impossível", afirma Rodrigo Lucindo, diretor administrativo do grupo. 

A empresa de tecnologia Nimbi, especializada em gestão da cadeia de 
suprimentos, conseguiu uma carência de 4 meses na sua mudança de 
endereço em abril de 2016 e na virada do ano recebeu 8 meses de carência 
para fechar o aluguel da área vazia de 600 m² ao lado do escritório e dobrar o 
seu espaço. 

"Eu sei que vou ter que expandir, então falei assim [para o proprietário]: 
você está com um mico. Vamos fechar nas mesmas condições e negociar mais 
carência. E você sai do risco", conta Felipe Almeida, sócio-fundador da Nimbi, 
que está instalada no edifício Central Vila Olímpia, que está com 6 dos 14 
andares vazios. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/precos-de-aluguel-de-escritorios-cai-e-
empresas-aproveitam-para-mudar-de-endereco.ghtml 
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10.  Curtas 

PIB tem queda de 0,3% em janeiro, a menor dos últimos 22 meses 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, recuou 0,3% em janeiro na comparação com o mesmo período do 
ano passado. A informação foi publicada hoje (3) pelo Monitor do PIB, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Apesar da queda, esse foi o resultado menos negativo dos 
últimos 22 meses, de acordo com a FGV. 

A queda foi de 0,06% na comparação com dezembro. No trimestre encerrado 
em janeiro, houve quedas de 0,22% na comparação com o trimestre encerrado em 
outubro de 2016 e de 1,1% em relação ao trimestre que terminou em janeiro de 2016. 

Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2016, os principais 
destaques positivos foram os setores de extrativa mineral (7,5%) e eletricidade (5,7%). 
Contribuíram para a queda de 1,1% do PIB os setores da construção (-6,5%) e 
transportes (-5,1%). 

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias caiu 2,6% no trimestre que 
acabou em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. 
Já a formação bruta de capital fixo (investimentos) teve queda de 3,9% no período. 

IPC-S fica em 0,47% em março e acumula 4,55% em 12 meses, revela FGV 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: R7 
 

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou o ritmo de alta 
para 0,47% em março, na comparação com 0,31% em fevereiro, de acordo com dados 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados na manhã desta segunda-feira, 3. O 
resultado veio mais baixo que a mediana de 0,50% da pesquisa do 

Projeções Broadcast, de 0,50%, cujo intervalo de expectativas ia de 0,40% a 
0,55%. 

No acumulado de 12 meses, o indicador desacelerou ao passar de 4,57% até 
fevereiro para 4,55% em igual período concluído em março. No ano, a taxa acumulada 
é de 1,48%. 

Em relação à terceira quadrissemana de março, o IPC-S também acelerou ao 
sair de 0,39% para 0,47% na última semana do mês. Das oito classes de despesas 
pesquisadas, cinco registraram acréscimo em suas taxas de variação de preços na 
passagem da terceira leitura para a quarta de março: Alimentação (0,42% para 
0,71%); Habitação (0,94% para 1,10%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,61% para 
0,71%), Despesas Diversas (0,80% para 0,90%) e 

Educação, Leitura e Recreação, que diminuiu o ritmo de queda de 0,185 para 
recuo de 0,11% no encerramento do mês. 

Em contrapartida, os grupos Transportes (de baixa de 0,03% para declínio de 
0,30%) e Comunicação (de queda de 0,77% para -0,95%) limitar uma alta mais 
significativa do IPC-S entre a terceira e a quarta medição de março. Já a taxa do 
conjunto de preços de Vestuário ficou praticamente a mesma, ao sair de 0,12% para 
0,11% no fim de março. 
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11. Feiras 

 
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 
 
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 
 
04/04/2017 até 08/04/2017 – FEICON BATIMAT 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
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04/04/2017 até 06/04/2017 – WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – INTERMODAL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2017 até 06/04/2017 – CONGRESSO RTI PROVEDORES DE 
INTERNET 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Praia Centro Hotel & Convenções 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
05/04/2017 até 08/04/2017 – BRAZIL PATCHWORK SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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