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1. Crédito e Financiamento 

Juros altos derrubam o volume de crédito no País  

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Depois dessa redução, é provável que o crédito deixe de cair, à medida que se 
confirme a recuperação econômica 
 

Pesquisa trimestral de condições de crédito realizada pelo Banco Central 
(BC) identificou sinais de reação positiva da demanda de empréstimos por 
empresas e famílias, disse o chefe do Departamento Econômico do BC, Túlio 
Maciel, ao divulgar a Nota de Política Monetária e Operações de Crédito de 
fevereiro. Mas, se algumas tendências melhores já são observadas, os 
números efetivos deixam a desejar. 

O saldo total dos empréstimos às empresas e famílias foi de apenas R$ 
3,070 trilhões em fevereiro, inferior em 0,1% ao de janeiro e 3,5% menor do 
que o de fevereiro de 2016. Juros muito altos, pouco interesse de empresas e 
pessoas físicas de tomar empréstimos e bancos reticentes a emprestar 
respondem por uma longa fase de declínio do crédito na economia brasileira. 

Medido pela relação entre o saldo total de financiamentos e o Produto 
Interno Bruto (PIB), o crédito caiu de 56,5% em dezembro de 2013 para 53,7% 
em dezembro de 2015, ficou abaixo dos 50% do PIB desde outubro de 2016, 
chegou a 49,6% em dezembro e recuou para 48,7% em fevereiro, porcentual 
inferior ao de cinco anos atrás (em dezembro de 2011, era de 49,1% do PIB). 

Depois dessa redução, é provável que o crédito deixe de cair, à medida 
que se confirme a recuperação econômica. Afinal, pessoas físicas e jurídicas 
precisam de empréstimos para tocar seus negócios, investir ou adquirir bens 
mais valiosos. 

As concessões de financiamento para compra da casa própria pelas 
famílias aumentaram 7,7% entre os primeiros bimestres de 2016 e 2017. Mas a 
alta vem do atendimento às faixas de menor renda, pois o crédito com recursos 
das cadernetas ainda é insatisfatório, com queda de 6,9% entre os dois 
primeiros meses de 2016 e 2017. 

O mais provável é que a recuperação do crédito seja lenta: o BC 
acredita num crescimento nominal de apenas 2% entre 2016 e 2017, 
lembrando-se que o estoque de crédito havia caído 3,5% entre 2015 e 2016. 

A retomada do crédito dependerá da queda do juro básico e da redução 
das taxas cobradas pelos bancos nos financiamentos. É um enorme desafio, 
de alcance mais fácil com maior segurança jurídica do crédito. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,juros-altos-derrubam-o-volume-
de-credito-no-pais,70001725562 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Venda de veículos usados sobe 11,5% em março, diz Fenabrave 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Resultado é na comparação com 1 ano antes. No acumulado do ano, alta é de 
quase 10%, com 2,5 milhões de unidades negociadas. 
 

Enquanto a venda de veículos novos registrou a primeira alta em 2 anos, 
em março último, a de usados continua crescendo. 

No mês passado, foram negociados 926.659 carros, comerciais leves 
(picapes e furgões), caminhões e ônibus no país, segundo dados da federação 
dos concessionários, a Fenabrave. O volume é 11,5% maior que o de março de 
2016. 

Para o levantamento, a entidade considera os registros de transferência 
de documentos do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). 

Segundo a Fenabrave, para cada 4 veículos zero quilômetro 
emplacados em março, 9 usados foram negociados. A entidade diz que uma 
média normal é de 1 para cada 3. 

No acumulado do ano, a alta é de 9,9%, com um total de 2,5 milhões de 
veículos negociados entre janeiro e março. 

Em 2016, a venda de usados terminou quase estável em relação ao ano 
anterior, com 10,3 milhões de carros, motos, caminhões e ônibus negociados, 
alta de 0,21% sobre 2015. 

Veja o melhor ano dos 10 usados mais buscados no Brasil 
Procura um seminovo? Veja o melhor ano para os líderes de busca nos 

sites 
"Nota-se o aquecimento do mercado de veículos com até 3 anos (os 

chamados usados seminovos) assim como nos veículos de 4 a 6 anos. O 
resultado desta movimentação torna o mercado de automóveis e comerciais 
leves usados 4,8 vezes maior que o mercado de veículos novos”, diz Alarico 
Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave. 

Motos 
Contado à parte, o segmento de motos também registra alta na venda de 

usados. Foram negociadas 252.610 unidades em março, montante 5% maior 
que o de 1 ano atrás. 

No acumulado, há alta de 4,31% sobre o 1º trimestre de 2016. 
 
 
http://g1.globo.com/carros/noticia/venda-de-veiculos-usados-sobe-115-em-
marco-diz-fenabrave.ghtml 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/carros/noticia/venda-de-veiculos-usados-sobe-115-em-marco-diz-fenabrave.ghtml
http://g1.globo.com/carros/noticia/venda-de-veiculos-usados-sobe-115-em-marco-diz-fenabrave.ghtml
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Preço de ovos de Páscoa pode variar em até 106,57% 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Com objetivo de orientar e oferecer uma referência ao consumidor, o 
Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 
fez levantamento de alguns produtos específicos de Páscoa. Entre os ovos, a 
maior diferença constatada foi de 106,57% no ovo de Páscoa ao leite de 150g 
da Arcor, cujo preço variou de R$ 15,97 a R$ 32,99. 

Nos preços dos bombons a maior diferença encontrada foi de 93,33% na 
caixa com 8 unidades de 100g da Ferrero Rocher, que custava R$ 10,34 em 
um estabelecimento e R$ 19,99 em outro. A maior variação nas barras de 
chocolate foi de 73,99% e nos bolos de páscoa de 43,98%. 

A coleta foi realizada nos dias 20 e 21 de março, em 10 
estabelecimentos distribuídos pelas cinco regiões do município de São Paulo. 
Foram comparados 49 tipos de barras de chocolate, 18 bolos de Páscoa, 18 
caixas de bombons e 99 ovos de Páscoa de diversas marcas, tipos e modelos, 
totalizando 184 itens pesquisados. 

Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas de 2017 e 
2016 efetuadas no município de São Paulo, constatou-se que houve, em 
média, acréscimo nas barras de chocolate de 18,48%, nos bolos de Páscoa de 
5,08%, nos bombons de 16,67% e nos ovos de Páscoa de 0,51%. O Índice de 
Preços ao Consumidor – IPC-SP da FIPE, referente ao período de março de 
2016 a fevereiro de 2017, registrou uma variação de 4,43%. 

Com intuito de facilitar o comparativo e possibilitar ao consumidor 
opções mais baratas nesta Páscoa, a fundação também elaborou um 
comparativo tomando-se como base o valor médio do quilo dos produtos 
pesquisados em 2017. O quilo do ovo de Páscoa com brinquedos custa em 
média R$ 288,50. Já o quilo do ovo sem brinquedos custa R$ 141,12. 
Enquanto que o quilo da barra custa R$ 45,02. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/preco-de-ovos-de-
pascoa-pode-variar-em-ate-106-57 
 
 

 
Voltar ao índice 
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3.  Comércio – Shopping Center 

Novos shopping centers operam com mais da metade das lojas vagas 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Para atrair lojistas, saída tem sido apostar em serviços e lazer e ter mais 
flexibilidade na hora de negociar aluguéis e luvas 
 

Os shopping centers que vêm sendo abertos no Brasil encaram uma 
dificuldade cada vez maior de atrair lojistas. Segundo um estudo feito pelo 
Ibope Inteligência, os vinte centros de compra abertos no ano passado operam 
com uma vacância média de 55% – ou seja, mais da metade das lojas estão 
vagas. 

A situação difícil já tinha sido registrada em pesquisas anteriores do 
Ibope. Os shoppings abertos entre 2013 e 2015, por exemplo, vinham 
operando com 45% das lojas vazias. “A situação se agravou para os shoppings 
novos”, afirmou Márcia Sola, diretora de Varejo e Shopping do Ibope 
Inteligência, que participou do 2.º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping, 
realizado pela Associação de Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), em 
Punta Del Este, no Uruguai. 

Em números absolutos, a ociosidade que há nos shoppings novos, 
abertos após 2013, é de 900 mil metros quadrados, o que corresponde a 7,6 
mil lojas vagas. Somada à desocupação que há nos shoppings consolidados, 
que abriram as portas até 2012, o número de lojas vazias no setor atinge 13,4 
mil ou 1,46 milhão de metros quadrado. Nas contas da especialista, essa área 
desocupada equivale a 49 shoppings “fantasmas” de 30 mil metros quadrados 
cada. 

Apesar do grande volume de lojas vazias, a pesquisa mostra que houve 
uma pequena queda, no último ano, na vacância entre os shoppings 
consolidados. Mas, segundo Márcia, ainda “não dá para dizer que o pior já 
passou”. No ano passado, a vacância, em número de lojas dos shoppings 
consolidados ficou em 8,5%, ante 9,1% em 2015, nas contas do Ibope. Mas, 
em área, o recuo foi maior: a ociosidade estava em 7,6% em 2015 e recuou 
para 5% em 2016. 

Saídas. A especialista explica que os shoppings mais antigos estão 
conseguindo trazer lojas âncoras ou redirecionar os espaços vazios para outra 
finalidade, como áreas de lazer, alimentação e serviços. Mas ainda estão com 
dificuldade de alugar para lojas menores, que foram as mais afetadas pela 
crise. 

Márcia observou que ocupar grandes áreas vazias com prestação de 
serviço, como Poupa Tempo, restaurantes, lazer e até eventos temporários tem 
sido uma alternativa. Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce), concorda. “Rever o mix de lojas é o segredo”, 
afirmou. 
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Um sinal nítido de que essa estratégia começa a dar resultados já 
aparece na receita. O faturamento dos shoppings em fevereiro caiu 0,9% na 
comparação com o mesmo mês de 2016. No entanto, enquanto a venda de 
produtos deu marcha à ré, a receita com lazer cresceu 8% e com serviços, 
2,5%. “Com a crise, houve uma aceleração na fatia dos serviços nos 
shoppings”, destacou Humai. Até pouco tempo atrás, a prestação de serviços e 
alimentação representava 8% do mix de lojas de shoppings. Hoje, é de 11%. 

Flexibilidade. Para reduzir a vacância, Humai disse que os lojistas estão 
mais flexíveis nos aluguéis e nas luvas, que é a comissão pelo ponto de venda. 
Apesar do esforço dos empreendedores de dar a volta por cima, Márcia, do 
Ibope, acha que o futuro do setor é “um pouco preocupante”, mesmo quando a 
economia retomar o crescimento. 

“Não tem mais ‘mosca azul’”, disse ela, fazendo referência a cidades que 
seriam mercados inexplorados pelo setor. Dos mais de 5 mil municípios 
existentes no País, todos os com mais de 300 mil habitantes têm shoppings. A 
alternativa, segundo ela, seria mudar os formatos, desenvolver shoppings de 
vizinhança, que têm muitas lojas de prestação de serviço. Na avaliação dela, o 
modelo de outlet é limitado, os shoppings de lazer não fecham a conta e os 
regionais não têm mais o mesmo poder atração do passado. 

*a repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Lojistas de 
Shopping 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,novos-shopping-centers-operam-
com-mais-da-metade-das-lojas-vagas,70001725500 
 

 
Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Alimentação 

Anvisa proíbe venda de lote de azeite por excesso de iodo 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Lote da marca já havia sido proibido pela agência, no ano passado, por 
problemas de qualidade 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a distribuição 
e a venda do lote 16D18, válido até 04/2019, do azeite de oliva extra virgem da 
marca Olivenza. O lote do produto, fabricado pela empresa Olivenza Indústria 
de Alimentos Ltda, apresentou resultados "laboratoriais insatisfatórios e 
excesso de iodo". 

De acordo com o laudo de análise fiscal, emitido pelo Centro de 
Laboratório Regional de Santos IX (Instituto Adolpho Lutz), o lote em questão 
apresentou índices de refração e índices de iodo acima das faixas 
recomendadas. A determinação da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da 
União na última sexta-feira 

Em abril do ano passado, a Anvisa também proibiu a venda de um lote 
da marca de azeite após dois laudos de laboratórios diferentes identificarem 
problemas na qualidade e possibilidade de adulteração no alimento. 

Segundo a reguladora, dois laudos indicaram que o produto pode ter 
sofrido adulterações. Um desses documentos foi emitido pela Fundação 
Ezequiel Dias (Funed). O outro, pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL). A empresa não 
interpôs recurso ou requereu perícia de contraprova. As amostras foram 
colhidas durante fiscalização da Anvisa. 

De acordo com a Funed, o produto apresentou resultado insatisfatório 
em um ensaio, que revelou problemas na qualidade. Já o laudo emitido pelo 
IAL indica que o azeite possuía substâncias não características ao óleo padrão. 
 
 
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/anvisa-proibe-venda-
de-lote-de-azeite-por-excesso-de-iodo-21152072 

 

 
 

Voltar ao índice 
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5.  Serviços - Bancos 

Itaú, Bradesco, BB e Caixa tinham quase 80% do mercado de crédito ao fim de 
2016 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Para diretor do Banco Central, melhora do ambiente econômico pode estimular a 
entrada de novos concorrentes no sistema financeiro. 
 

Os quatro maiores conglomerados bancários - Itaú-Unibanco, Bradesco, Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal - detinham, no fim de 2016, 78,99% de todas as 
operações de crédito feitas por instituições financeiras no país e também 78,48% dos 
depósitos, segundo o relatório de estabilidade financeira divulgado nesta segunda-
feira pelo Banco Central. 

Um ano antes, no fim de 2015, os quatro bancos detinham, juntos, cerca de 
75% dos empréstimos e depósitos de todo o sistema financeiro. Com isso, subiu a 
concentração bancária no ano passado, de acordo com dados do BC. 

Em 2007, eles tinham 54,6% de todas operações de crédito, indicador que 
mostra que a concentração bancária era muito menor no país. 

Recentemente, o BC informou que, em fevereiro, a taxa média dos juros 
bancários atingiu 53,2% ao ano. Em alguns casos, como no do cheque especial e do 
cartão de crédito, a taxa passa de 300% ao ano. 

Com isso, o chamado "spread bancário" (diferença entre o que os bancos 
pagam pelos recursos e o que cobram de seus clientes) subiu em fevereiro para 42,5 
pontos percentuais - patamar elevado para padrões internacionais. 

Concorrência 
Segundo o diretor de Fiscalização da autoridade monetária, Anthero Meirelles, 

o aumento da concorrência no sistema financeiro é muito bem-vindo. Questionado se 
a instituição adotaria alguma medida para estimular a entrada de novos concorrentes, 
ele afirmou que o grande estímulo para isso é o crescimento do mercado e a melhora 
do ambiente econômico. 

"Eu acho que a queda do risco Brasil, endereçamento de questões estruturais, 
fiscais, recuperação da confiança, e uma política macroeconômica que gera confiança 
nos agentes, é o melhor caminho para estimular a eventual entrada de novos 
concorrentes", afirmou ele. 

Meirelles avaliou ainda que, com mais segurança jurídica e regulatória e 
"incertezas dissipadas", haverá um estímulo não só para a entrada de novos 
concorrentes, mas também para que os atuais participantes do mercado de crédito "se 
animem mais para concorrer". 

De acordo com o diretor, a segmentação promovida pelo governo no sistema 
financeiro, com a classificação em cinco grupos, é muito importante para a 
concorrência. 

"Não necessariamente para que novas entidades estrangeiras entrem no 
Brasil, mas isso reduz o custo de observância e o custo regulatório", afirmou Anthero 
Meirelles. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/itau-bradesco-bb-e-caixa-tinham-quase-80-do-
mercado-de-credito-ao-fim-de-2016.ghtml 

Voltar ao índice 
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6.  Serviços - Seguros 

Produção de automóveis cresce e impulsiona seguros automotivos 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: Monitor Digital 
 

Dados publicados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
do ramo de seguros de automóveis acompanham uma retomada do setor. Em 
comparação a janeiro de 2016, houve um aumento de faturamento de seguros 
automotivos de 8%. Esse resultado é reflexo do crescimento da produção de 
veículos no país, de 28% nos meses de janeiro e fevereiro, de acordo com 
números da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea). “Os números são mais relevantes se considerarmos que o ramo de 
automóvel corresponde a 60% da produção de todo o mercado de seguros e 
ainda é o principal produto para os corretores de seguros”, explica Alexandre 
Camillo, presidente do Sincor-SP. “Os números dão consistência ao 
crescimento do setor de seguros”. 

Não só o ramo automotivo mostra uma evolução nos seguros. No 
primeiro mês do ano, outros segmentos tiveram uma evolução positiva, como 
seguro de pessoas, com uma variação acima de 10%. No total, todo setor de 
seguros cresceu 10%, também quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior. 

Essa avaliação é destaque da Carta de Conjuntura do Setor de Seguros 
de fevereiro, publicação mensal realizada pelo Sindicato dos Corretores de 
Seguros do Estado de São Paulo (Sincor-SP). “É claro que os dados de um 
mês ainda não são suficientes para definir uma tendência para o ano inteiro. 
Naturalmente, ainda não é possível fazer previsões mais substanciais em 
apenas um mês. De qualquer maneira, é uma notícia positiva. Vamos esperar 
que esse cenário permaneça”, diz Camillo. 

De acordo com o estudo, para alguns ramos típicos de seguros (por 
exemplo, automóvel, pessoas, residencial, empresarial etc.), mas ainda sem 
considerar as operações de saúde suplementar, a variação acumulada foi de 
mais 10% de janeiro de 2016 para janeiro de 2017. Como comparação, em 
todo ano de 2016, esse mesmo número foi de 2% e, em 2015, 5% também 
positivo. 

Pesquisa revela comportamento de jovens da “geração bumerangue” ao 
volante 

A Ford Europa promoveu uma pesquisa para saber como os jovens se 
comportam ao dirigir o carro dos pais, um projeto que faz parte do programa 
global de educação para a segurança no trânsito desenvolvido pela marca. O 
estudo mostrou que 39% admitem andar acima do limite de velocidade, 27% 
usam o smartphone para fazer ligações, enviar mensagens ou tirar selfies ao 
volante e cerca de 6% dirigem depois de beber. 

O resultado chama atenção não só porque os acidentes de trânsito são 
hoje a principal causa de mortalidade de jovens na Europa, mas também 
devido ao fenômeno social conhecido como “geração bumerangue”. Por 
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questões econômicas, quase metade dos jovens de 18 a 29 anos da região 
volta a morar na casa dos pais depois de terminar os estudos. A pesquisa 
envolveu 5 mil motoristas de 17 a 24 anos na França, Alemanha, Itália, 
Espanha e Reino Unido. 

No Brasil, os motoristas que mais se envolvem em acidentes de trânsito 
também estão na faixa de 18 a 34 anos. Por isso, em ambos os mercados, a 
Ford viu crescer a popularidade da chave MyKey, tecnologia que aumenta a 
tranquilidade dos pais ao emprestar o carro para jovens com pouca experiência 
de direção. O recurso, antes oferecido somente em modelos de luxo, como 
Fusion e Edge, hoje também é item de série do Focus e está disponível em 
versões do New Fiesta, EcoSport e Ranger no Brasil. 

“O fato de os jovens voltarem para a casa da família, ou nunca terem 
saído de lá, pode levar a atritos com os pais, já que não são mais crianças”, 
explica Jim Graham, gerente do Programa de Educação para o Trânsito da 
Ford Europa. “Eles enxergam o carro da família como um passaporte para a 
liberdade, um meio para participar das atividades sociais. Mas, para a sua 
própria segurança e de outros usuários das ruas e estradas, é preciso ter 
certeza de que estão dirigindo de modo responsável, principalmente ao guiar 
um carro mais potente do que estão acostumados”. 
 
http://monitordigital.com.br/seg-noticias-producao-de-automoveis-cresce-e-
impulsiona-seguros-automotivos/ 
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7. Serviços – Turismo 

Mais de 56% dos turistas estrangeiros no Brasil em 2016 eram sul-
americanos 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
  
O país recebeu 6,6 milhões de estrangeiros, em recorde influenciado pela Rio 
2016 
 

Dos 6,6 milhões de estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado, 
56,7% eram sul-americanos, segundo dados do Anuário Estatístico do 
Ministério do Turismo, divulgados hoje (3). Em seguida, estavam europeus 
(24,4%) e norte-americanos (11,2%). 

Dos cinco países que mais enviaram turistas ao Brasil em 2016, apenas 
um não é da América do Sul:  os Estados Unidos, com 570 mil visitantes, que 
ficaram atrás apenas da Argentina, de onde vieram 2,3 milhões de viajantes. 
Em terceiro lugar, aparece o Paraguai, com 316,7 mil turistas no Brasil no ano 
passado, seguido pelo Chile (311,8 mil) e pelo Uruguai (284,1 mil). Os 
franceses foram os europeus que mais visitaram o Brasil em 2016, com 263,7 
mil turistas. 

De acordo com o Ministério do Turismo, os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016 levaram o número de turistas no Brasil ao recorde de 
6,6 milhões, marca que superou em 4,3% o total de 2015. 

“Os bons números só comprovam que estamos no caminho certo, mas 
queremos ainda mais. Estamos investindo fortemente na melhoria da 
infraestrutura turística e qualificação profissional para recebermos cada vez 
melhor esses turistas”, disse o ministro do Turismo, Marx Beltrão. Segundo 
Beltrão, a meta é colocar o Brasil em destaque como um dos grandes destinos 
mundiais. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/mais-de-56-dos-turistas-
estrangeiros-no-brasil-em-2016-eram-sul-americanos 
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8. Bem-Estar do Consumidor 

Mercado financeiro baixa estimativa de inflação para 2017 e vê juro menor 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Essa foi a quarta redução seguida da previsão de inflação para este ano, 
informou o Banco Central, que realizou pesquisa com o mercado financeiro 
 

Os analistas das instituições financeiras baixaram sua estimativa de 
inflação para este ano e passaram a estimar um corte maior da taxa básica de 
juros no decorrer de 2017. 

As previsões do mercado financeiro foram coletadas pelo Banco Central 
na semana passada e divulgadas nesta segunda-feira (3) por meio do relatório 
de mercado, também conhecido como Focus. Mais de cem instituições 
financeiras foram ouvidas. 

Para o comportamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) em 2017, a "inflação oficial" do país, o mercado baixou sua 
previsão de 4,12% para 4,10%. Foi a quarta redução seguida do indicador. 

Com isso, manteve a expectativa de que a inflação deste ano ficará 
abaixo da meta central, que é de 4,5%. A meta de inflação é fixada pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e deve ser perseguida pelo Banco 
Central, que para isso eleva ou reduz a taxa de juros (Selic). 

A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. Naquele 
momento, o país ainda sentia os efeitos da crise financeira internacional de 
forma mais intensa, que acabou se espalhando pelo mundo. 

Pelo sistema vigente no Brasil, a meta de inflação é considerada 
formalmente cumprida quando o IPCA fica dentro do intervalo de tolerância 
também fixado pelo CMN. Para 2017, esse intervalo é de 1,5 ponto percentual 
para baixo ou para cima do centro da meta. Assim, o BC terá cumprido a meta 
se o IPCA terminar este ano entre 3% e 6%. 

No ano passado, a inflação ficou acima da meta central, mas dentro do 
intervalo definido pelo CMN. Já em 2015, a meta foi descumprida pelo BC - 
naquele ano, a inflação superou a barreira dos 10%. 

Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação 
permaneceu estável em 4,50%. O índice está em linha com a meta de inflação 
do período (4,5%) e também abaixo do teto de 6% para o ano que vem. 

Produto Interno Bruto 
Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o mercado financeiro 

manteve sua estimativa de crescimento estável em 0,47%. 
O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, 

independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o 
comportamento da economia brasileira. 

Em 2016, o PIB brasileiro caiu pelo segundo ano seguido e confirmou a 
pior recessão da história do país, segundo dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Para 2018, os economistas das instituições financeiras mantiveram sua 
estimativa de expansão do PIB estável em 2,50%. 

Taxa de juros 
Na semana passada, o mercado financeiro baixou sua previsão para a 

taxa básica de juros da economia, a Selic, de 9% para 8,75% ao ano no 
fechamento de 2017 - ou seja, passou a projetar um corte maior de juros neste 
ano. Atualmente, a Selic está em 12,25% ao ano. 

Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas dos bancos 
para a taxa Selic continuou em 8,5% ao ano. Com isso, estimaram que o 
processo de corte dos juros terá continuidade no ano que vem. 

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter 
pressões inflacionárias. A instituição tem de calibrar os juros para atingir 
índices pré-determinados pelo sistema de metas de inflação brasileiro. 

As taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode 
contribuir para o controle dos preços. Entretanto, também prejudicam a 
economia e geram desemprego. 

Câmbio, balança e investimentos 
Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado 

financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2017 caiu de R$ 3,28 para R$ 3,25. 
Para o fechamento de 2018, a previsão dos economistas para o dólar ficou 
estável em R$ 3,40. 

A projeção do relatório Focus para o resultado da balança comercial 
(resultado do total de exportações menos as importações) em 2017 subiu de 
US$ 49,5 bilhões para US$ 50 bilhões de resultado positivo. Para o próximo 
ano, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit avançou de 
US$ 41,2 bilhões para US$ 41,9 bilhões. 

A projeção do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros 
diretos no Brasil em 2017 subiu de US$ 73,5 bilhões para US$ 75 bilhões. Para 
2018, a estimativa dos analistas avançou de US$ 74 bilhões para US$ 74,5 
bilhões. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/mercado-financeiro-baixa-estimativa-de-
inflacao-para-2017.ghtml 
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9. Logística – Transporte Ferroviário 

Malhas de trens e metrôs cresceram apenas 2,8% em 2016, diz 
ANPTrilhos 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
No período, foram apenas 21,7 km de linhas a mais que entraram em operação 
em todo o país 
 

Com apenas 11 Estados atendidos por transportes de passageiros sobre 
trilhos, o Brasil viu a sua malha de trens e metrôs crescer apenas 2,8% no ano 
passado. No período, foram apenas 21,7 quilômetros de linhas a mais que 
entraram em operação em todo o País. A expectativa era de 50 km. Entre 
janeiro e fevereiro deste ano, houve um acréscimo de 6,7 km. 

Os dados da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros 
sobre Trilhos (ANPTrilhos) apontam que, atualmente, há 1.034 quilômetros de 
linhas de transportes de passageiros em operação. São 14 empresas que 
prestam os serviços divididos entre metrôs, monotrilhos, trens urbanos e 
veículos leves sobre trilhos (VLTs). Essa rede soma 44 linhas, 4.500 carros e 
557 estações. 

A tímida expansão do ano passado deve-se, basicamente, aos projetos 
do metrô do Rio de Janeiro, com a extensão de linha 4, do VLT carioca e do 
metrô de Salvador, na Bahia. Para 2017, a projeção de crescimento é de 
apenas 29 km. Ao todo, 24 novas estações entraram em operação em 2016. 

"Ainda estamos muito atrasados em relação ao mundo. É uma taxa 
muito pequena quando comparada com redes de transporte que crescem em 
países continentais como a China, Índia ou Istambul," comentou Joubert Flores, 
presidente do Conselho da ANPTrilhos, durante evento realizado em Brasília. 

As atuais linhas de passageiros transportam 9,85 milhões de 
passageiros por dia em todo o País. Mais de 70% dessas viagens são a 
trabalho. Com a queda da economia, disse Flores, as linhas de São Paulo e 
Rio viram suas movimentações caírem pela primeira vez. "O que aconteceu 
agora é reflexo da crise econômica. Essa percepção está sendo sentida pela 
primeira vez nessas cidades. É a tradução da perda de empregos." 

Os dados apontam que há uma forte demanda reprimida. O Brasil tem 
hoje 19 projetos contratados ou em execução para transporte de passageiros. 
Há 27 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, volume que 
justifica a instalação de transportes de passageiros, mas somente 13 delas têm 
trilhos para a população. 

Estudos da Confederação Nacional do Transporte (CNT) listaram uma 
carteira de 25 projetos prioritários para atender a uma demanda reprimida do 
setor. Esses empreendimentos somam um total de 850 km. Segundo a diretoria 
da ANPTrilhos, teria de dobrar o ritmo atual das obras, durante os próximos 20 
anos, para que se atenda somente a demanda reprimida que já existe. 
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Diariamente, a rede atual tira da rua cerca de 1,1 milhão de carros e 16 
mil ônibus, além de gerar uma economia de aproximadamente R$ 22 bilhões, 
em termos de redução de menos acidente, menos combustível, emissão e 
tempo de viagem. O setor emprega hoje 40.355 pessoas, com previsão de 
chegar a 60 mil pessoas em 2020. 

Na semana passada, conforme reportagem do jornal O Estado de S. 
Paulo, o governo federal firmou apoio para dois projetos "intercidades", 
previstos para ligar São Paulo - Americana e Brasília - Goiânia. Os acordos 
com os governos estaduais preveem que as atuais faixas de domínio das 
linhas de carga sejam liberadas para a construção de linhas de passageiros. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/malhas-de-trens-e-metros-cresceram-apenas-
2,8--em-2016,-diz-anptrilhos-id616194.html 
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10.  Empreendedorismo 

Empreendedores usam inteligência artificial para personalizar e-
commerce 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Focada em pequenos e médios sites, Prognoos promete aumentar a conversão 
de vendas 
 

Utilizar as novas tecnologias para melhorar o desempenho de pequenos 
e médios e-commerces. Essa é a ideia da Prognoos, que aplica inteligência 
artificial para tornar os sites personalizados para cada cliente que os acessa, 
tornando maior a chance de conversão em vendas. 

A ideia surgiu numa experiência profissional dos fundadores. "Montei 
uma equipe de big data pelo Hotel Urbano [agência de viagens online] e nessa 
equipe eu conheci os meus atuais parceiros", diz Raul Magno, um dos sócios. 

O conceito de big data envolve o recolhimento, armazenagem e 
tratamento de uma grande quantidade de informações que os usuários deixam 
na internet. Esses "rastros" são utilizados para a análise de dados.  

Os três fundadores se inspiram na gigante norte-americana Amazon. 
"Eles têm personalização para que você perceba que aquele site te conhece", 
afirma Magno. É justamente esse tipo de serviço que a Prognoos oferece para 
seus clientes, focando no micro e pequeno e-commerce. 

De acordo com Magno, esses pequenos empreendedores, que são 
maioria na internet, não têm acesso ao recurso do big data e às melhorias que 
sua loja virtual pode ter. Com o serviço da startup, os sites ficam 
personalizados para cada usuário. 

"Cada pessoa vê a homepage de uma forma", explica Magno. Quanto 
mais o usuário acessa o site, mais dados são coletados e, consequentemente, 
melhor fica sua experiência de consumo. As compras serão recomendadas 
com mais precisão, por exemplo. 

Para este ano, a startup quer ampliar sua base de clientes e receber 
investimento. Atualmente a Prognoos conta com cerca de dez clientes, como o 
site de consultoria financeira Empiricus. 

Premiação 
Com um ano e meio de atuação, a Prognoos venceu um prêmio 

internacional e vai passar por uma aceleração de negócios na Wayra, onde, 
além de mentorias, poderá receber US$ 50 mil em investimento. Em dezembro, 
a startup foi campeã na terceira edição da batalha global de startups que 
utilizam inteligência artificial como principal tecnologia em suas soluções. 

Resultado de uma parceria entre a Telefônica e a BigML, empresa norte-
americana de inteligência virtual, a competição tem como curiosidade o fato de 
que os empreendedores são avaliados por uma máquina e não por executivos, 
como acontece normalmente. 
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Esse aparelho não precisa de instruções de uma pessoa, já que o 
algoritmo utilizado faz com que a máquina tenha inteligência própria, ou seja, 
de acordo com os dados que recebe, ela consegue reunir as informações e 
criar padrões. 

Depois de analisar as startups, a máquina dá uma nota de 0 a 100. O 
resultado sinaliza se a equipe é boa e se a empresa nascente terá sucesso. 
Qualquer número acima de 80 já indica que a ideia vai ter sucesso. 

Segundo Magno, os fundadores tiveram de responder perguntas como: 
Quantos rounds de investimento a startup já teve? Quantos MBAs a equipe 
possui? No caso, ambas as respostas foram dois. Posteriormente a Prognoos 
foi a mais bem avaliada pela tecnologia, com nota de 92,33. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/empreendedores-usam-inteligencia-artificial-
para-personalizar-e-commerce-id613073.html 
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11. Curtas 

IPC-S sobe em seis capitais entre fevereiro e março 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), 
aumentou em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), entre fevereiro e março. A maior alta foi observada no Rio de Janeiro: 0,48 
ponto percentual, ao crescer de 0,27% em fevereiro para 0,75% em março. 

Outras cinco capitais com alta na taxa foram Recife (0,35 ponto percentual, 
indo de 0,19% para 0,54%), Belo Horizonte (0,27 ponto percentual, ao passar de 
0,22% para 0,49%), Brasília (0,22 ponto percentual, ao passar de 0,16% para 0,38%), 
São Paulo (0,09 ponto percentual, de 0,22% para 0,31%) e Porto Alegre (0,07 ponto 
percentual, de 0,45% para 0,52%). 

A única capital com queda na taxa entre fevereiro e março foi Salvador, onde a 
inflação recuou 0,31 ponto percentual, caindo de 0,64% para 0,33%. 
 

Cerca de 1,3 milhão de empresas precisam se adaptar à nova versão da NF-e 

 
03 de Abril de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Cerca de 1,3 milhão de empresas emissoras de Notas Fiscais eletrônicas (NF-
e) no Brasil terão que se adaptar à nova versão do documento fiscal. Desde que a NF-
e foi instituída no país em 2005, já foram autorizadas aproximadamente 16 bilhões de 
notas fiscais eletrônicas. 

A partir de 1º de junho, a versão 4.00 da NF-e entra em vigor no ambiente de 
homologação, onde são feitos os testes. A partir de 1º de agosto, ela passa a valer no 
ambiente de produção. Dia 6 de novembro, será desativada a versão 3.10 da NF-e, e 
as empresas que não migrarem para a 4.00 não conseguirão mais emitir a nota 
eletrônica. 

Essa mudança de versão do documento fiscal eletrônico exige adaptações 
rápidas dos usuários na busca por soluções mais completas, que façam a emissão 
dos documentos eletrônicos e ainda agreguem outros benefícios aos negócios, como 
funcionalidades de controle e gestão. 

"Uma ferramenta mais completa garante a emissão correta dos documentos 
fiscais, sem problemas com o Fisco, e ainda soma outras vantagens para o dia a dia 
dos empreendedores, proporcionando uma visão mais ampla da empresa e um 
planejamento mais eficiente", afirma a consultora de negócios do sistema myrp, Karine 
Gresser. 

Ela enfatiza que as empresas precisam se antecipar a esses prazos para não 
ter falhas na emissão. “É importante procurar uma solução especializada, que faça 
essas atualizações de versão sempre de forma automática, de acordo com a 
legislação, e ainda ofereça recursos que facilitem a gestão dos empreendedores”, 
acrescenta Gresser. 
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12. Feiras 

 
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 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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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 SCRAPBOOKING SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Rua Samaritá, 230 - Casa Verde 
Cidade: São Paulo - SP 
 
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 
 
05/04/2017 até 09/04/2017 – EXPOLESTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Unicentro 
Cidade: Governador Valadares - MG 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


