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1. Crédito e Financiamento 

Serasa libera consulta gratuita do consumidor à sua pontuação de crédito 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Ferramenta entra no ar nesta quarta-feira, 5; cálculo é usado em empréstimos, 
financiamentos e cartões de crédito 
 

A partir desta quarta-feira, 5, consumidores poderão consultar pela 
internet sua pontuação de crédito junto à Serasa. O dado é usado por bancos e 
outras financeiras para conceder financiamentos e empréstimos e também para 
determinar o limite de cartões de crédito. 

O chamado score de crédito é um cálculo estatístico que retorna 
determinada pontuação com base no comportamento de grupos de 
consumidores de mesma faixa etária. Nessa pontuação está implícita a 
possibilidade de o consumidor dar calote. 

Esse cálculo leva em conta o histórico de inadimplência do consumidor, 
seu relacionamento com empresas financeiras e dados cadastrais. Quanto 
mais alta é a pontuação, maior é a probabilidade do pagamento de contas em 
dia. No caso da Serasa, essa pontuação vai de 0 a 1.000 pontos.  

"Esta é uma grande vitória para o consumidor. A informação dará a ele 
poder, pois permite o controle do seu currículo financeiro", afirma em nota José 
Luiz Rossi, presidente da Serasa Experian. A consulta é feita por meio de 
cadastro no site da empresa. 

Outro birô de crédito, a Boa Vista SCPC também permite ao consumidor 
a consulta gratuita à sua pontuação, porém a resposta pode vir em até dois 
dias. Há sites que cobram até R$ 20 por essa consulta.  

Além disso, o Banco Central do Brasil também disponibiliza ao cidadão 
informações a respeito de sua situação no mercado de crédito. A consulta 
também é gratuita e deve ser solicitada em formulário pelo site do BC. 

Para melhorar o score de crédito, as empresas recomendam o 
pagamento de contas em dia e a utilização de serviços financeiros diversos, 
como movimentação de contas bancárias, empréstimos e investimentos. 

Para aumentar essa pontuação, há ainda o cadastro positivo. A adesão 
é gratuita e deve ser feita por iniciativa do consumidor nos sites desses birôs 
de crédito. Porém, como revelou reportagem do Estado, ainda há resistência 
em relação ao compartilhamento de informações entre grandes empresas. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,serasa-libera-consulta-gratuita-
do-consumidor-a-sua-pontuacao-de-credito,70001726690 
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Confiança do consumidor cai em março, mostra CNI 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

A recuperação do otimismo do consumidor identificada nos dois 
primeiros meses do ano não se sustenta em março, segundo dados da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

O INEC (Índice Nacional de Expectativa do Consumidor) para este mês 
registra 102 pontos, um recuo de 2,3% na comparação com fevereiro de 2017. 
Na comparação com março de 2016, contudo, o índice mostra crescimento de 
4,5%. Mesmo com esse aumento, o índice encontra-se 6,1% abaixo da sua 
média histórica.  

Entre os componentes do INEC, somente o índice de endividamento 
apresenta melhora na comparação mensal, ainda assim modesta, de 0,4%. 
Apesar dessa melhora, este índice também permanece em patamar 5,9% 
abaixo da série histórica. 

O restante dos componentes do INEC apresenta queda na comparação 
mensal, em especial o índice de expectativa de inflação, 6,9% menor. Este 
recuo indica maior preocupação do consumidor com a inflação (o percentual de 
entrevistados que esperam aumento nos preços cresceu). Com exceção do 
índice de compras de bens de maior valor, os demais seguem 
consideravelmente abaixo de suas respectivas médias históricas. Nessa 
comparação, o principal destaque é o índice de situação financeira, 13,9% 
abaixo da série histórica. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/confianca-do-
consumidor-cai-em-marco-mostra-cni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/confianca-do-consumidor-cai-em-marco-mostra-cni
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/confianca-do-consumidor-cai-em-marco-mostra-cni
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Vendas totais do varejo continuem a cair, mostra Mastercard 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Embora as vendas totais do varejo continuem a cair, há alguns sinais de 
melhora desde o início do ano, de acordo com o SpendingPulse, indicador de 
varejo da Mastercard. O relatório afirma que as vendas totais no varejo, exceto 
automóveis, materiais de construção e restaurantes, encolheram 2,3% em 
janeiro, em comparação ao mesmo período de 2016. Mesmo assim, houve 
alguns sinais de que os gastos estão aumentando: as vendas caíram 2,8% nos 
últimos três meses em relação ao mesmo período do ano passado, acima da 
queda de 4,6% ano a ano, registrada no quarto trimestre de 2016. 

Sobre o desempenho das regiões brasileiras, o Sudeste (1,3%) teve 
desempenho acima da média, enquanto Norte(–3,3%), Nordeste (–4,0%), Sul 
(–4,5%) e Centro-Oeste (3,3%) ficaram abaixo do registrado pelo varejo, na 
comparação com o mesmo período do ano anterior. 

Enquanto as vendas totais ainda encontram um ambiente instável, o e-
commerce não só continua a ter destaque como também teve o mais 
expressivo crescimento desde fevereiro de 2014, expandindo 26,7% em 
comparação a fevereiro do ano passado, sendo este o oitavo mês consecutivo 
de ganhos no setor. Considerando os últimos três meses, as vendas do canal 
cresceram 19,3% comparadas ao ano passado, e acima dos indicadores do 
quarto trimestre de 2016. 

Em fevereiro, cinco setores tiveram desempenho acima da média nas 
vendas totais: supermercados, produtos farmacêuticos, materiais de 
construção, combustíveis e artigos de uso pessoal e doméstico. Por outro lado, 
móveis e eletrônicos, vestuário e também restaurantes, o mais recente setor 
incluso no indicador, ficaram atrás das vendas totais. Entre os setores de 
vendas online, eletrônicos e móveis tiveram forte desempenho, enquanto 
vestuário, hobbies & livraria e produtos farmacêuticos ficaram abaixo do 
crescimento do e-commerce. 

“O ambiente econômico permanece desafiador, mostrando um 
panorama de desemprego crescente o que, consequentemente, impacta 
negativamente a massa salarial. Mesmo com esse cenário, é importante 
pontuar que a confiança do consumidor teve um importante crescimento em 
fevereiro, comparada a janeiro de 2017”, afirma Kamalesh Rao, Diretor de 
Pesquisa Econômica da Mastercard Advisors. “Nesse cenário, há a 
probabilidade de haver uma retomada gradual do varejo durante os próximos 
meses”, acrescenta Rao. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-totais-do-
varejo-continuem-a-cair-mostra-mastercard 
 
 

 
Voltar ao índice 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-totais-do-varejo-continuem-a-cair-mostra-mastercard
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-totais-do-varejo-continuem-a-cair-mostra-mastercard
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3.  Comércio - Varejo 

Estoques conservadores sugerem cautela de varejistas de vestuário para 
coleção outono/inverno 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Redes de varejo trabalharam seus estoques com a mesma estimativa de venda 
do ano passado. 
 

A economia ainda frágil no Brasil e incertezas relacionadas à intensidade 
do clima frio neste ano colocaram freios na formação de estoques de varejistas 
de vestuário, apesar de alguns sinais de recuperação nas vendas em março, 
afirmaram agentes do setor. 

De acordo com o diretor-executivo da Associação Brasileira do Varejo 
Têxtil (ABVTEX), Edmundo Lima, as grandes redes de varejo trabalharam seus 
estoques com a mesma estimativa de venda do ano passado, "talvez um pouco 
menos, pois 2016 teve um inverno atípico (...) As empresas estão super 
cautelosas". 

A entidade tem entre as associadas grandes grupos como Lojas Renner, 
C&A, Marisa Lojas e Guararapes Confecções, dona da rede Riachuelo. 

As vendas da coleção outono/inverno, que tem produtos de maior valor 
agregado, demoraram para deslanchar no ano passado, com temperaturas 
ainda elevadas em abril, mas frentes frias mais intensas em junho aumentaram 
a demanda pelo produtos e ajudaram nos resultados de várias companhias no 
segundo trimestre. 

Já março deste ano, quando a maior parte das grandes varejistas 
colocou nas prateleiras a nova coleção de outono/inverno, mostrou números 
um pouco melhores de vendas do que um ano antes, disse Lima, evitando 
mencionar números. O lançamento de coleções é um indicador importante 
sobre a aceitação dos produtos pelos consumidores nos meses seguintes. 

Lima, porém, ponderou que o movimento do mês passado ainda não 
significa que os dados foram de todo positivos uma vez que o consumidor 
ainda está contendo seus gastos. 

Em valores, os produtos de proteção contra o frio (suéter, casaco, 
jaqueta, blusa etc) representam em torno de 18 a 20% do mix comercializado 
no ano no varejo, de acordo com o diretor do IEMI-Inteligência de Mercado, 
Marcelo Prado. Segundo ele, os "meses de frio" (estação outono/inverno) 
movimentam de 35 a 38% dos valores comercializados pelo varejo em geral no 
ano. 

Frio não ajuda 
O clima também deve ajudar menos nas vendas da coleção 

outono/inverno deste ano ante 2016, disse o meteorologista Celso Oliveira, da 
Somar Meteorologia. "Teremos quedas significativas (de temperatura), 
especialmente no outono e em julho... mas não ondas de frio frequentes e frio 
duradouro como em 2016." 
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A configuração diferenciada dos estoques da coleção outono/inverno é 
mais um componente que endossa a precaução dos varejistas, umas vez que a 
temporada conta com uma participação muito maior de itens importados em 
algumas categorias, chegando a cerca de 80%. Esse percentual maior exige 
mais antecedência e maior volume de encomendas, dizem especialistas do 
setor. 

Segundo o diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando Pimentel, o setor têxtil sentiu neste ano 
cautela dos varejistas para evitarem estoques excessivos. Isso ocorreu depois 
do desempenho de 2016, que levou algumas empresas a buscarem a 
produção local para suprirem demanda mais forte dos consumidores pelas 
roupas de frio no final da estação. 

A expectativa era de que esse movimento de reposição via fabricação 
nacional se repetisse em 2017, mas isso não deve ocorrer. "As grandes 
varejistas deixaram a indústria com poucos pedidos", disse Fernando Pimentel. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/estoques-conservadores-
sugerem-cautela-de-varejistas-de-vestuario-para-colecao-outonoinverno.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Alimentação 

Inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos é de 4,24% em 
12 meses 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
 

Em todo o país, o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), 
que mede a inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos, ficou 
em 0,56% em março. A taxa é superior ao 0,07% de fevereiro. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-C1 acumula taxas de 1,18% no ano e 
4,24% em 12 meses. 

A taxa do IPC-C1 em março ficou abaixo do Índice de Preços ao 
Consumidor – Brasil (IPC-BR), que mede a inflação para todas as faixas de 
renda e que ficou em 0,47% naquele mês. No acumulado de 12 meses, no 
entanto, a taxa do IPC-C1 ficou abaixo dos 4,55% do IPC-BR. 

Preços de alimentos sobem 
O avanço do IPC-C1 entre fevereiro e março foi impulsionado por 

acréscimos nas taxas de cinco das oito classes de despesa que compõem o 
índice, com destaque para alimentação, que passou de uma deflação (queda 
de preços) de 0,45% para uma inflação de 0,60%, e para habitação, cuja taxa 
cresceu de 0,27% para 1,22%. 

Também tiveram alta na taxa do IPC-C1, as classes de despesa saúde e 
cuidados pessoais (de 0,32% para 0,61%), vestuário (de -0,37% para 0,11%) e 
despesas diversas (de 0,36% para 1,01%). 

Três classes de despesa tiveram queda na taxa: transportes (de 0,72% 
para -0,15%), comunicação (de -0,02% para -1,53%) e educação, leitura e 
recreação (de 0,67% para -0,19%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/inflacao-para-
familias-com-renda-ate-25-salarios-minimos-e-de-424-em-12 

 

 
 

Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Mobilidade Urbana 

Câmara aprova projeto que cria regras para aplicativos de transporte 
como Uber 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje (4) o Projeto de Lei 
5587/16, que trata da regulamentação de serviços de transporte remunerado 
individual por meio de aplicativos, como o Uber e o Cabify. O texto, que agora 
segue para o Senado, determina uma série de exigências para que esse tipo 
de serviço possa funcionar, incluindo uma autorização prévia das prefeituras. 

O parecer, aprovado em votação simbólica, alterou o texto do deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP). Em seu lugar, os deputados aprovaram o substitutivo 
do deputado Daniel Coelho (PSDB-PE). “Sabemos que algumas cidades 
brasileiras já criaram legislação local que conseguiu dar uma convivência 
pacífica entre serviço de táxis e aplicativos, caso de Brasília. O debate precisa 
focar no usuário e na possibilidade de escolha, e na geração de emprego”, 
disse Daniel Coelho. 

Entretanto, os deputados aprovaram por 276 votos favoráveis, 182 
contra e cinco abstenções, um destaque que retirou do texto apresentado a 
expressão "privado", logo após "transporte remunerado individual". Com isso, 
os serviços só serão legalizados se receberem uma autorização das 
prefeituras, como já acontece com os táxis. A mudança foi festejada por 
taxistas que acompanharam a votação das galerias na Casa. "O intuito de 
quem fez a emenda é acabar com o transporte privado. O texto passa a ser um 
'frankenstein', por que ele foi construído para ser um transporte privado", disse 
Coelho. 

De acordo com o relator do substitutivo em plenário, na prática, a 
emenda determina que o serviço por aplicativos não poderá funcionar enquanto 
não houver regulamentação municipal. "A atividade de natureza privada foi 
suprimida e aí fica público. Você inverte e coloca a responsabilidade de o poder 
público autorizar. O serviço público é inerente à regulamentação", apontou 
Coelho. 

Zarattini criticou as alterações do substitutivo de Coelho e disse que a 
modalidade ficará sem uma regulamentação adequada. Um dos principais 
pontos defendidos pelo petista era a limitação da quantidade de veículos. Ele 
ainda tentou apresentar uma emenda com esse teor, mas o destaque não foi 
aceito pela Mesa Diretora por ter sido apresentado fora do prazo. Segundo 
Zarattini, a não limitação geraria uma sobrecarga de motoristas e uma 
precarização da renda. “O nosso objetivo com este projeto é garantir que uma 
modalidade de transporte que já se disseminou pelo país tenha algum tipo de 
regulamentação. Não é possível que se tenha um serviço de tal amplitude 
sendo que a autoridade municipal não pode fazer essa regulamentação”, disse. 

De acordo com a proposta, passa a ser responsabilidade dos municípios 
e do Distrito Federal a regulamentação desse tipo de serviço. Eles também 
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ficarão responsáveis pela fiscalização, a cobrança dos tributos e a emissão de 
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) de prestação do 
serviço. Será exercida contratação de seguro de acidentes pessoais de 
passageiros e do DPVAT para o veículo. 

Pelo texto, o motorista terá que se inscrever no INSS como contribuinte 
individual. A proposta exige que o serviço deverá ser prestado por motoristas 
com habilitação tipo “B” ou superior “que contenha a informação de que exerce 
atividade remunerada exercido”. Os profissionais também deverão estar 
cadastrados nas empresas de aplicativos ou na plataforma de comunicação. 

O deputado Zarattini propôs uma emenda, aprovada por 215 votos a 
favor, 163 contra e quatro abstenções, que limita a idade máxima para os 
veículos e determina a necessidade de autorização específica emitida pelo 
poder público municipal quanto ao local da prestação do serviço, além de 
certificado de registro de veículo em seu nome e placa vermelha. 

Uber 
Em nota, a Uber defendeu que o projeto de lei "propõe uma lei 

retrógrada que não regula a Uber no Brasil, mas tenta transformá-la em táxi, 
proibindo então este modelo de mobilidade". A empresa disse que aposta na 
continuidade do debate, agora no Senado. "O PL segue agora para o Senado 
Federal, onde o debate sobre a tecnologia deve continuar, garantindo que seja 
ouvida a voz de milhões de pessoas no Brasil que desejam ter seu direito de 
escolha assegurado". 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-04/camara-aprova-projeto-
de-lei-que-cria-regras-para-aplicativos-de-transporte 
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6.  Serviços – Turismo 

Embratur deixa de ser autarquia e passa a ser agência de promoção 

 
04 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Para Ministério do Turismo, mudança permite captação de recursos 
estrangeiros para o órgão e favorece a economia do País 
 

O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) deixa de ser uma autarquia 
e passa a ser uma agência de promoção. A mudança, segundo o presidente do 
instituto, Vinicius Lummertz, irá posicionar o turismo como opção primordial 
para ajudar a tirar a economia do País da crise. O anúncio foi feito nesta terça-
feira (4) durante a WTM Latin America. 

“As mudanças no setor que estão para ser anunciadas pelo governo, 
antes de envia-las ao Congresso, são fundamentais para alavancar o turismo 
brasileiro. É importante quebrar as barreiras não só para trazer visitantes, mas 
para atrair mais investimentos”, declarou Lummertz. 

Durante o evento, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, afirmou que o 
governo estuda, agora, como será a participação do poder público no projeto. 
“A mudança é um pleito antigo e, entre as vantagens previstas, está a 
possibilidade de o Instituto receber mais apoio da iniciativa privada”. 

Ainda de acordo com Beltrão, além da pauta de mudanças na Embratur, 
na próxima terça-feira (11) será anunciado um pacote de medidas do governo 
visando a facilitação de vistos para alguns países, como Austrália, Estados 
Unidos, Japão e Canadá. 

O presidente da Embratur também comentou a necessidade de 
internacionalização da economia e do turismo do Brasil. “O Brasil precisa 
internacionalizar a economia e, consequentemente, o turismo. Somos o País 
dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que menos tem comércio 
internacional. Precisamos reverter isso e ficar na meta de chegarmos a 12 
milhões de turistas em 2022”, disse. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/04/embratur-deixa-de-ser-autarquia-e-
passa-a-ser-agencia-de-promocao 
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Empresas se voltam para uso de assistentes pessoais no atendimento, 
indica relatório 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

O surgimento de assistentes pessoais como Siri, da Apple, Alexa, da 
Amazon, e Allo, do Google, mostrou às pessoas que a interação com máquinas 
pode ser mais humanizada do que se pensava. Agora, empresas estão 
investigando como incorporar essa tecnologia – a chamada interface de 
usuário conversacional – para usar no atendimento a clientes. É o que aponta a 
última edição do Technology Radar, relatório semestral da consultoria global de 
tecnologia ThoughtWorks que fornece uma avaliação das tendências que estão 
moldando o futuro dos negócios. 

“Interfaces de usuário conversacionais e com linguagem natural têm um 
grande potencial de impactar negócios no mundo todo”, afirmou Alexey Villas 
Bôas, diretor de tecnologia da ThoughtWorks Brasil. “Mais que apenas voz e 
texto, vemos no futuro máquinas interagindo por meio de gestos, toques e 
expressões faciais, tornando cada vez mais sutil a diferença entre experiência 
física e digital.” 

A evolução na forma como pessoas se comunicam com máquinas 
significa novas formas de empresas interagirem com seus consumidores, 
segundo Bôas. “O segredo é usar essa tecnologia para criar um diferencial de 
negócio que seja realmente útil ao consumidor”, diz Camilla Crispim, consultora 
sênior da ThoughtWorks e assistente técnica da CTO da organização, Rebecca 
Parsons. “Não basta ter por ter ou por que é novidade, é preciso entender 
como agregar valor ao core business da empresa e não esquecer a experiência 
do usuário, fundamental para adoção de novas tecnologias.” 

Além de atendimento, a nova edição do Technology Radar também 
abordou “inteligência como serviço”, “experiência do desenvolvimento como 
novo diferencial”, “a ascensão das plataformas” e “phyton onipresente”. Para 
ver o relatório completo, clique aqui. 

Direcionado a uma ampla gama de pessoas interessadas – de CTOs a 
pessoas que desenvolvem softwares –, o Radar é fruto das discussões do 
Conselho Consultivo de Tecnologia da ThoughtWorks, que se reúne 
regularmente para discutir a estratégia global de tecnologia para a empresa e 
as tendências tecnológicas que impactam significativamente a indústria e seus 
clientes. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/empresas-assistentes-pessoais-
atendimento/ 
 
 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

8. Emprego 

Desemprego continua a deprimir o setor de serviços 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: ECONOMIA E NEGÓCIOS 
 

O setor de serviços, que tem um peso de cerca de 70% no Produto 
Interno Bruto (PIB), continua patinando, em contraste com os primeiros sinais 
positivos observados na indústria e no movimento comercial. O volume de 
serviços caiu 2,2% em janeiro deste ano em relação a dezembro, segundo 
dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

É o pior resultado para o mês da série histórica iniciada em 2012. 
Janeiro é tradicionalmente um mês de férias, com fraco movimento na 

área de serviços em geral, com exceção de atividades turísticas. 
Mesmo nesse segmento, porém, a PMS revela um recuo de 11% no 

mês, sempre em relação a dezembro. 
No conjunto de serviços, em comparação com janeiro de 2006, a queda 

foi de 7,3%, já descontada a inflação. 
A queda se deve basicamente ao desemprego e ao elevado 

endividamento das famílias, obrigadas a limitar seus gastos ao estritamente 
essencial. 

Os dados sugerem que, depois das festas de fim de ano, que fizeram o 
setor crescer 0,7% em dezembro, os recursos disponíveis das famílias mal 
deram para pagar os impostos que vencem em janeiro e para cobrir despesas 
com matrículas e materiais escolares. 

Os serviços prestados às famílias encolheram 3,6% e o segmento mais 
atingido foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que 
registrou recuo de nada menos de 14,5%. Esse acentuado declínio pode ser 
atribuído ao fato de que, ao iniciar-se o ano, muitos novos contratos estavam 
ainda em negociação. 

Com a colheita de uma safra agrícola recorde, era de esperar que o 
segmento de transportes tivesse um desempenho melhor. O que se verifica, no 
entanto, é que esse setor, incluindo serviços auxiliares e correio, teve queda de 
1,1%. A única área com desempenho positivo foi a de serviços de informação e 
comunicação, com aumento de 5,5%. 

O IBGE atualizou a metodologia da PMS, de modo a adaptá-la às novas 
tendências de consumo. Mas os cálculos feitos a partir do início da pesquisa, 
que tomou 2011 como ano-base, e os baseados na nova metodologia, tendo 
2014 como ano-base, pouco diferem e não alteram o quadro de retração nessa 
área. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37101408 
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9.  Mercado Imobiliário 

Preço médio do m² para venda no Brasil tem 3ª queda seguida no 1T17, 
aponta DMI-VivaReal 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

O preço nominal médio do m² para venda no Brasil atingiu o valor de R$ 
4.800,00 no primeiro trimestre de 2017, tendo desvalorização nominal de 1% 
em comparação com o mesmo período de 2016 (R$ 4.848,00). A média dos 
três primeiros meses do ano retornou ao mesmo patamar que apresentava no 
último trimestre de 2015 (R$ 4.800,00), sendo a terceira queda seguida do 
valor. Em relação ao último trimestre de 2016 (R$ 4.846,00), a desvalorização 
também foi de 1%. O levantamento foi realizado pelo VivaReal 
(www.vivareal.com.br). 

O DMI-VivaReal (Dados do Mercado Imobiliário) contempla uma amostra 
de 30 cidades em diferentes regiões do País e considera mais de 2 milhões de 
imóveis usados disponíveis para compra ou aluguel. Clique aqui para acessar a 
íntegra da pesquisa relativa ao primeiro trimestre de 2017. 

Em relação ao último trimestre de 2016, apenas 5 cidades apresentaram 
desvalorização da média do preço nominal de venda no primeiro trimestre de 
2017: Natal (-3,42%), Brasília (-1,63%), São Paulo (-0,87%), Niterói (-0,67%) e 
São Bernardo do Campo (-0,12%). 

O Índice DMI-VivaReal também listou as principais cidades brasileiras 
que estão com os valores de venda acima da média nacional (R$ 4.800,00/m²). 
Brasília lidera a lista com o valor do m² mais caro ao atingir R$ 8.111,00 e é 
seguida por Rio de Janeiro (R$ 7.310,00), São Paulo (R$ 6.825,00), Recife (R$ 
6.207,00), Vitória (R$ 5.755,00), Porto Alegre (5.217,00), Salvador (R$ 
5.143,00), Santos (R$ 5.091,00) e Florianópolis (R$ 5.077,00). 

Procura por imóveis de até 100 m² é maior que a oferta 
O índice DMI-VivaReal também acompanha a demanda de venda por 

imóveis. No primeiro trimestre deste ano, 48% dos consumidores procuram por 
imóveis de 51 até 100 m² e a oferta relativa para esse tipo de moradia é de 
42%. Já as residências entre 101 a 150m² representam 19% da oferta relativa 
e 18% dos consumidores buscam por essa metragem. No que diz respeito ao 
número de dormitórios, 42% procuram imóveis de dois dormitórios e 41% estão 
em busca de três quartos, enquanto a oferta relativa é de 35% e 43%, 
respectivamente. 

Em faixa de preço, 38% das pessoas procuram por imóveis de R$ 171 a 
R$ 350 mil e a oferta desses imóveis é de apenas 28%. Apesar da demanda 
por imóveis acima de 1 milhão ser de apenas 8%, a oferta é de 19%. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/preco-medio-do-m-
para-venda-no-brasil-tem-3-queda-seguida-no-1t17-aponta-dmi-vivareal 
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10.  Logística – Portos e Navegação 

Governo prepara decreto para aumentar autonomia de autoridades 
portuárias 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, 
disse hoje (4) que o governo está elaborando um decreto que dará mais 
autonomia às autoridades portuárias. “Nós queremos voltar a ter uma 
autoridade portuária autônoma, descentralizada, com o poder que lhe foi 
retirado na última Lei dos Portos”, disse ele, após participar da abertura da 
Intermodal South America, um dos principais eventos de logística da América 
Latina. 

O novo marco regulatório deverá ainda reduzir os entrazves burocráticos 
e facilitar os investimentos privados. “Vamos lançar o decreto com aquilo que é 
consenso. Tem muita coisa que é consenso e que vai ajudar a desburocratizar, 
a dar mais velocidade [aos portos, como] na questão da possibilidade dos 
arrendatários fazerem investimentos que seriam públicos”, exemplificou. 

Há ainda a previsão do decreto reduzir os prazos de tramitação dos 
processos, tanto no próprio ministério, como na Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). 

Concessões 
Quintella destacou ainda que o governo se prepara para leiloar quatro 

novos terminais portuários, um de celulose e um de veículos no Paraná, um de 
celulose no Maranhão e um de carga geral no Amapá. São esperados 
investimentos de R$ 400 milhões nas quatro unidades. 

No último dia 23, foram concedidos à iniciativa privada dois terminais de 
cargas líquidas em Santarém, no Pará. O Consórcio Porto Santarém pagou um 
total de R$ 68,2 milhões para explorar por 25 anos as duas estruturas. 

Ambos são terminais de madeira usados para o abastecimento de 
combustível na região. O consórcio deverá fazer investimentos de R$ 29,8 
milhões para ampliação dos tanques de abastecimento de gasolina, etanol e 
diesel. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/governo-prepara-decreto-
para-aumentar-autonomia-de-autoridades-portuarias 
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11.  Logística – Transporte Ferroviário 

Transporte sobre trilhos deve ganhar 245 quilômetros de malha em cinco 
anos 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
 
Apesar de a crise ter desacelerado ritmo das obras, 29 quilômetros devem ficar 
prontos ainda em 2017 
 

A rede de transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil deve ganhar 
mais 245 quilômetros de malha nos próximos cinco anos. Desses, 29 
quilômetros são para 2017 (veja, abaixo, a relação completa dos projetos). As 
projeções contemplam projetos já contratados ou já em execução que incluem 
VLTs (Veículo Leve sobre Trilhos), monotrilhos, trens e metrôs. A estimativa é 
da ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros 
sobre Trilhos) e integra o Balanço do Setor Metroferroviário 2016, divulgado 
nessa segunda-feira (3). Caso se confirmem, até 2022 o Brasil terá quase 
1.280 quilômetros de linhas.  

A crise econômica, contudo, tem representado uma dificuldade. Em 
2016, era esperada uma expansão recorde da malha, com 50,2 novos 
quilômetros. Mas a limitação orçamentária do poder público fez o ritmo das 
obras desacelerar e 21,7 quilômetros ficaram prontos no ano passado – 
trechos da Linha 2 do metrô de Salvador (BA), do VLT Carioca (RJ) e da Linha 
4 do metrô do Rio de Janeiro.  

No primeiro bimestre deste ano, houve mais um avanço, com 6,7 
quilômetros inaugurados no VLT Carioca (RJ) e no VLT da Baixada Santista 
(SP).   

A expansão é vista com otimismo, apesar de estar aquém do que o 
Brasil precisa. O estudo Transporte e Desenvolvimento: Transporte 
Metroferroviário de Passageiros, desenvolvido pela CNT (Confederação 
Nacional do Transporte), aponta que são necessários mais 850 quilômetros 
para modernizar o transporte urbano nas grandes cidades, o que demandaria 
cerca de R$ 167,13 bilhões. De acordo com a Confederação Nacional do 
Transporte, pelo caráter estruturante, confiabilidade e grande capacidade de 
transporte, os sistemas sobre trilhos permitem a melhoria da acessibilidade, da 
mobilidade e da qualidade de vida nos centros urbanos. 

Porém, a capacidade de investimento do poder público está limitada. 
Para o presidente do conselho da ANPTrilhos, Joubert Flores, o desafio é 
oferecer condições para que investidores privados assumam os projetos. “A 
gente tem uma baixa capacidade momentânea dos estados de continuarem 
com as expansões e um marco regulatório que não dá garantia para o 
investidor privado ter confiança de fazer esses investimentos”, analisa. Por 
isso, defende a importância de se ter “um sistema de regulação firme e 
profissional e de garantias que reduzam os riscos do investidor”. 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  18 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

 
Demanda cai pela primeira vez; mas deve voltar a crescer 
Além de atrasar a realização de obras de VLTs, trens e metrôs, a crise 

econômica causou outro efeito: como o desemprego cresceu, a procura por 
esse tipo de transporte caiu. A redução, na média, foi pequena – 0,2% em 
comparação com 2015 -, mas chama a atenção porque é a primeira registrada 
desde 2010, quando a ANPTrilhos começou a levantar esses dados. Foram 
transportados 2,91 bilhões de passageiros (o número contabiliza viagens 
individuais realizadas pelos usuários do transporte), totalizando 9,85 milhões 
de passageiros/dia. Em 2015, foram 2,92 bilhões.  

Para se ter uma ideia, nos cinco anos anteriores, conforme o estudo da 
CNT, a demanda aumentou 37,4%. Por essa razão, Joubert Flores lembra que 
a expansão das redes de transporte não pode parar. “Nos nossos sistemas, de 
70% a 80% das viagens ocorrem em função do trabalho. Quando você diminui 
o emprego, diminui o interesse de viagem. Mas isso não é para sempre. A 
gente espera que a economia retome e temos de estar preparados para 
atender à demanda que virá”, diz. Ele esclarece que, como esse tipo de projeto 
requer planejamento de longo prazo, tem de permanecer na agenda das 
políticas de mobilidade do poder público. Isso porque, quando a economia 
voltar a crescer, a tendência é que isso impacte diretamente os sistemas de 
transporte. 

 Mais trilhos, menos carros 
Conforme o balanço da ANPTrilhos, os sistemas de transporte sobre 

trilhos tiram, diariamente, cerca de 1,1 milhão de carros das ruas onde eles 
estão implantados. O cálculo considera a capacidade de transporte (que chega 
a 60 mil passageiros por hora por sentido, enquanto os carros transportam 1,8 
passageiro na mesma base de comparação). O resultado disso é menos 
acidentes, menos congestionamentos e menos poluição. A estimativa é que o 
metrô emita quase 60% menos gases causadores do efeito estufa que os 
automóveis.   
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/transporte-trilhos-ganhar-245-
quilometros-cinco-anos 
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12.  Curtas 

Preços dos ovos de Páscoa podem variar até 106,57%, diz Procon-SP 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: R7 
 

Os ovos de Páscoa já tomam conta de supermercados brasileiros, mas, 
como de costume, o consumidor deve ficar atento aos preços, aos pesos e 
também à qualidade dos produtos oferecidos. O alerta é do Procon-SP. 
Pesquisa da entidade divulgada nesta terça-feira, dia 4, mostrou que, entre os 
ovos de Páscoa, a maior variação foi de 106,57% no produto ao leite de 150g 
da Arcor, com preços que estão entre R$ 15,97 a R$ 32,99. As informações 
são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 

Base de clientes da banda larga fixa continua crescendo no país 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O serviço de banda larga fixa recebeu 69,74 mil novos assinantes em 
fevereiro e registrou um aumento de 0,26% em relação ao mês anterior. Nos 
últimos doze meses, a banda larga fixa teve adição de 1,23 milhão de clientes 
(4,81%), e o número total de usuários do serviço no país chegou a 26,86 
milhões, segundo dados divulgados hoje (4) pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 

De janeiro para fevereiro deste ano, os maiores crescimentos 
percentuais registrados foram no Espírito Santo com um aumento de 2,11%, no 
Rio Grande do Norte com 1,92% a mais, e no Piauí com crescimento de 1,71%. 
As maiores quedas foram observadas no Rio de Janeiro, com redução de 
0,84% no número de usuários; no Amazonas, com queda de 0,47%; e no Rio 
Grande do Sul, com decréscimo de 0,38%. 

Nos últimos doze meses, todos os estados apresentaram crescimento. 
Os maiores percentuais foram registrados no Maranhão e no Rio Grande do 
Norte, ambos com aumento de 11,98% na base de clientes. 
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13. 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



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


