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1. Comércio 

IGP-DI desacelera em março 

 
06  de Abril de 2017 

Fonte: FGV IBRE 
 

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou -
0,38%, em março. A variação registrada em fevereiro foi de 0,06%. Em março 
de 2016, a variação foi de 0,43%. A taxa acumulada em 2017, até março, é de 
0,12%. Em 12 meses, o IGP-DI acumula alta de 4,41%. O IGP-DI de 
marçofoicalculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 31 do mês 
de referência. 

 O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou variação de -
0,78%, em março. Em fevereiro, a taxa foi de -0,12%. O índice relativo a Bens 
Finais apresentou variação de -0,04%. No mês anterior, a taxa de variação foi 
de -0,10%. O principal responsável por este movimento foi o subgrupo 
alimentos in natura, cuja taxa passou de 2,16% para 3,91%. O índice de Bens 
Finais (ex), que resulta da exclusão de alimentos in natura e combustíveis para 
o consumo, registrou variação de -0,20%, ante -0,16%, no mês anterior. 

 O índice do grupo Bens Intermediários apresentou taxa de variação de -
0,89%, ante 0,21%, no mês anterior. O principal responsável por este recuo foi 
o subgrupo materiais e componentes para a manufatura, cuja taxa de variação 
passou de 0,81% para -0,70%. O índice de Bens Intermediários (ex), calculado 
após a exclusão de combustíveis e lubrificantes para a produção, apresentou 
variação de -0,56%. No mês anterior, a variação foi de 0,62%. 

 No estágio das Matérias-Primas Brutas, a taxa de variação passou de -
0,51%, em fevereiro, para -1,51%, em março. Os destaques no sentido 
descendente foram: milho (em grão) (-4,82% para         -9,63%), laranja 
(9,66%para -1,97%) e mandioca (aipim) (-0,03%para -5,06%).Em sentido 
ascendente, vale mencionar: minério de ferro (1,56% para 3,41%), bovinos (-
2,67% para -0,71%) e aves (-2,73% para -0,50%). 

 O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,47%, 
em março, ante 0,31%, no mês anterior. Cinco das oito classes de despesa 
componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A 
contribuição de maior magnitude para o avanço da taxa do IPC partiu do grupo 
Alimentação (-0,16% para 0,71%). Nesta classe de despesa, vale mencionar o 
comportamento do item hortaliças e legumes, cuja taxa passou de 0,41% para 
5,45%. 

 Também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Habitação (0,51% para 1,10%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,51% para 
0,71%), Vestuário (-0,18% para 0,11%) e Despesas Diversas (0,31% para 
0,90%). Nestas classes de despesa, vale citar o comportamento dos itens: 
tarifa de eletricidade residencial (0,34% para 6,15%), artigos de higiene e 
cuidado pessoal (0,12% para 1,25%), calçados (0,05% para 0,51%) e cigarros 
(0,12% para 1,41%), respectivamente. 

 Em contrapartida, os grupos: Transportes (0,61% para -0,30%), 
Educação, Leitura e Recreação (0,68% para -0,11%) e Comunicação (0,09% 
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para -0,95%) apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. Nestas 
classes de despesa, vale mencionar o comportamento dos itens: 
gasolina(0,28% para -1,93%), passagem aérea (4,65% para -6,58%) e tarifa de 
telefone residencial (-0,22% para -3,55%), respectivamente. 

 O núcleo do IPC registrou taxa de 0,37%, ante 0,27%, apurada no mês 
anterior. Dos 85 itens componentes do IPC, 44 foram excluídos do cálculo do 
núcleo. Destes, 23 apresentaram taxas abaixo de 0,03%, linha de corte inferior, 
e 21 registraram variações acima de 0,80%, linha de corte superior. Em março, 
o índice de difusão, que mede a proporção de itens com taxa de variação 
positiva, foi de 57,40%, 1,18 (p.p.) abaixo do registrado no mês de fevereiro, 
quando o índice foi de 58,58%. 

 O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em março, 
taxa de variação de 0,16%, abaixo do resultado do mês anterior, de 0,65%. O 
índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou taxa de -0,04%. 
No mês anterior, este índice variou 0,50%. O índice que representa o custo da 
Mão de Obra registrou variação de 0,33%. No mês anterior, este índice variou 
0,78%. 
 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015B42D6B91458D3 
 

 
Voltar ao índice 
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2.  Comércio - Varejo 

Varejo pega carona nos saques do FGTS, mas impacto nas vendas é 
tímido 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Lojistas relatam aumento nas vendas de celulares, TV, móveis e material de 
construção quando saque foi liberado, mas movimento durou pouco; percepção 
é que FGTS será usado para pagar dívidas. 
 

De olho no dinheiro dos saques das contas inativas do FGTS, o 
comércio varejista investiu em publicidade e promoções para tentar fisgar os 
consumidores. Os primeiros indicadores apontam que o dinheiro trouxe uma 
leva alta nas vendas nos primeiros dias de saque, com destaque para o 
aumento da procura por produtos como celular, TV e móveis. O movimento, no 
entanto, durou pouco, segundo varejistas. 

O primeiro lote de saques das contas inativas do FGTS começou no dia 
10 de março, apenas para pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. O próximo 
lote - para nascidos em março, abril e maio - será liberado no próximo sábado 
(8). 

Para tentar fisgar o trabalhador que recebeu um dinheiro inesperado, 
diversas empresas fizeram anúncios direcionados ao saque do FGTS. O 
Bradesco, por exemplo, colocou publicade em pontos de ônibus e no vidro de 
táxis do Rio e de São Paulo. Gafisa anunciou no rádio. E Casas Bahia e Ponto 
Frio estamparam as lojas com comunicação direcionada para o público que vai 
sacar o fundo de garantia. 

Os dados sobre vendas do comércio em março só serão conhecidos a 
partir da segunda quinzena de abril. Mas a gigante Via Varejo, dona das redes 
Casas Bahia e Ponto Frio, afirma que "percebeu sim um aumento nas vendas", 
mas sem revelar números. "As categorias que tiveram mais compras em março 
são celulares, eletroeletrônico e móveis", informa o grupo. 

Procuradas pelo G1, Magazine Luiza, Carrefour, Extra e B2W, dona da 
Americanas.com e Submarino, não comentaram o impacto do FGTS nas 
vendas. 

Funcionários de diferentes redes ouvidos pelo G1 confirmaram o 
aumento das vendas nos primeiros dias de liberação dos saques do FGTS. O 
efeito, no entanto, durou pouco e o movimento caiu desde a virada do mês. 

"Março foi um mês bom. A meta de vendas subiu e todos conseguiram 
bater, mas acho que já acabou o dinheiro do pessoal", disse o vendedor de 
uma loja da região de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, que reclamava 
do baixo movimento. 

Na loja ao lado, também vazia em pleno horário comercial, a avaliação 
dos vendedores era que o fim do sinal analógico de TV e a procura por 
televisores com sinal digital contribuiu mais para o aumento das vendas do que 
o dinheiro extra do FGTS. "Não peguei nenhum cliente dizendo que estava 
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comprando com o FGTS. Um falou que ira voltar quando sacasse, e até agora 
não voltou", contou o lojista. 

'Estamos na expectativa' 
Não são só as grandes redes que tentam "pegar carona" nos saques do 

FGTS. Pequenos lojistas, de lojas de material de construção à concessionárias 
e lojas de produto de beleza, também têm investido em publicidade direcionada 
a quem vai sacar o FGTS. 

A São Sebastião Material de Construção, da Região Metropolitana de 
Curitiba, apostou em anúncios na internet e em jornais para incentivar os 
consumidores a usar parte do dinheiro para reformar a casa. Mas por enquanto 
observou uma alta de apenas 2% nas vendas. 

"Ainda estamos na expectativa, porque ainda está fraco", afirma o dono 
da empresa, Ademílson Martins. "O investimento que fizemos ainda não valeu 
a pena. Mas a expectativa é boa, porque os clientes estão fazendo orçamento 
e estão dizendo que vão usar o FGTS", conta. 

Bancos tentam fisgar consumidor 
Os bancos também tentam fisgar os consumidores com a oferta de 

serviços que antecipam o valor do FGTS para aqueles que desejam sacar 
imediatamente o benefício. Trata-se, no entanto, de uma modalidade de 
empréstimo, com cobrança de juros, recomendada apenas para os 
contribuintes que estão realmente precisando com urgência do dinheiro. 

O Banco do Brasil informou que desde o dia 10 de março já foram 
contratados R$ 5,2 milhões na linha de crédito para antecipação de recursos de 
saque de contas inativas de FGTS. O valor é pequeno comparado ao da linha 
de antecipação de restituição de Imposto de Renda, que já somou R$ 155,5 
milhões. 

O Santander informou que a demanda pela linha de antecipação do 
FGTS no banco "está em linha com os demais financiamentos do tipo e um 
pouco acima do desempenho de Imposto de Renda". 

Abril será mês com mais saques 
Os lojistas apostam agora na 2ª fase de saques das contas do FGTS, 

que começa neste sábado (8) e terá o maior volume previsto de resgates. De 
todos os trabalhadores que podem retirar o benefício, 26% estão no lote de 
abril, segundo a Caixa Econômica Federal. Desde o dia 10 de março, R$ 5,9 
bilhões já foram sacados, segundo a Caixa. A previsão do governo é que o 
valor possa chegar a R$ 43 bilhões. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/varejo-pega-carona-nos-saques-do-fgts-
mas-impacto-nas-vendas-e-timido.ghtml 
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Vendas fracas do varejo retardam a retomada 
 

07 de Abril de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Entre dezembro e janeiro, só três atividades registraram elevação das vendas - 
hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; tecidos, vestuário 
e calçados; e veículos e motos, partes e peças. 
 

Aos resultados insatisfatórios do setor de serviços seguiu-se a 
divulgação, pelo IBGE, das vendas de janeiro do comércio varejista, reforçando 
a crença de que a recuperação econômica será lenta. 

Em relação a dezembro, houve queda de 0,7% nas vendas do varejo 
restrito em janeiro e de 0,2% no varejo ampliado, que inclui os dados da 
comercialização de veículos e materiais de construção. Um dos poucos 
indicadores positivos da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) está no fato de 
que as expectativas do mercado eram piores do que as efetivamente 
registradas. Mas não há motivos para comemorar. 

Entre dezembro e janeiro, só três atividades registraram elevação das 
vendas - hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; tecidos, 
vestuário e calçados; e veículos e motos, partes e peças. Já na comparação 
entre os meses de janeiro de 2016 e 2017, todas as atividades registraram 
números negativos, o mesmo ocorrendo nos últimos 12 meses, até janeiro, 
com os 12 meses anteriores. Caiu até o consumo de bens essenciais, como 
remédios. 

A queda dos volumes comercializados foi notada em 14 das 27 unidades 
da Federação entre dezembro e janeiro. Na comparação com janeiro de 2016, 
o volume de vendas caiu em 24 das 27 áreas pesquisadas. 

O primeiro bimestre se caracteriza pela concentração de gastos em 
matrículas e material escolar e tributos (IPTU e IPVA), razão pela qual, no 
período, sobram menos recursos para o consumo. Além disso, os 
consumidores parecem cautelosos com respeito à evolução dos seus 
rendimentos reais, apesar do recuo da inflação, que favorece a preservação do 
valor real dos salários. E será necessário esperar os dados de março do IBGE 
para avaliar efeitos positivos sobre o varejo da liberação de saques de contas 
inativas do FGTS. 

Uma vez confirmadas as expectativas de recuperação do varejo, serão 
três os fatores determinantes do ritmo de avanço: a melhora do poder de 
compra dos consumidores, o retorno de muitas pessoas ao mercado de 
trabalho e, afinal, o comportamento dos juros. 

Os consumidores dependem de crédito, mas evitam se endividar a custo 
alto para não comprometer o futuro. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37172431 
 
 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços - Bancos 

Bancos tentam viabilizar consignado do FGTS 

 
04 de Abril de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia 
adicional ao crédito consignado privado foi regulamentado pela Caixa Econômica 
Federal nesta semana sem atender a principal demanda dos bancos - o bloqueio dos 
10% do saldo do FGTS no momento em que o empréstimo é tomado. O setor, no 
entanto, não deu a batalha como perdida. 

Fonte a par das discussões afirma que a Caixa ainda está em fase de definição 
sobre como - e se - será possível fazer o controle das garantias e isso vem sendo 
discutido no âmbito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). "A linha é boa, 
mas ainda requer alguns pontos de esclarecimento que estão sendo discutidos no 
âmbito da Febraban", diz o interlocutor. As discussões abordam desafios tecnológicos 
e jurídicos. 

O principal ponto em discussão é o desenvolvimento de sistema para tornar a 
linha operacional e rápida. A Caixa teria deixado claro que não tem condições de fazer 
esse bloqueio dos 10% do saldo agora porque o banco de dados do FGTS é muito 
grande e o desenvolvimento tecnológico não ocorreria de um dia para outro. 

"A gente entende isso, mas, por outro lado, queríamos ter essa garantia", diz 
outra fonte do setor. O bloqueio evitaria que o tomador usasse os recursos do fundo 
para comprar um imóvel - ou de acordo com os outros casos previstos em lei - antes 
que o empréstimo fosse totalmente pago, o que fragilizaria a garantia. 

Os bancos, no entanto, não abandonaram essa possibilidade e, segundo essa 
fonte, a Caixa estaria em fase de definição de como vai fazer o controle das garantias. 
Questionada, a Caixa se limitou a explicar as novas regras. 

Segundo o setor, a não retenção de 10% do saldo do FGTS assim que o 
empréstimo é fechado - assim como a liberação dos saldos inativos do fundo e até 
mesmo irregularidades nos depósitos por parte do empregador diante do cenário 
econômico ruim - pode tirar força do produto. O acesso à multa de 40% sobre o saldo 
do fundo em caso de demissão sem justa causa preocuparia menos porque o 
pagamento dela está nas mãos do empregador. 

Com uma taxa de inadimplência de 5% em dezembro, bem acima dos calotes 
registrados pelo consignado público (2,2%) e pelo INSS (1,9%), o consignado privado 
foi a única linha que diminuiu em todos os períodos analisados pelo Banco Central 
(mês, trimestre, ano e 12 meses). A queda mais significativa ocorre em 12 meses, com 
uma baixa de 6,3%. 

Com um estoque de R$ 18,4 bilhões, ou 6% do saldo total do segmento, o 
crédito consignado privado deve continuar apresentando crescimento mais tímido. 
Relatório do Bradesco, assinado pela economista Daniela Cunha de Lima, prevê alta 
de apenas 0,4% para o consignado privado neste ano, em razão de mais ajuste 
esperado para o mercado de trabalho. 

O grande destaque, segundo Daniela, fica por conta da linha de crédito 
consignado para aposentados e pensionistas do INSS, que, por questões 
demográficas, deverá apresentar desempenho superior ao do consignado para 
servidores públicos e ao do privado. A expectativa para a linha é de crescimento de 
12,3% em 2017. Para o consignado público, a projeção é de alta de 4,2%, puxada pela 
normalização esperada do pagamento dos servidores públicos. 
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Com um estoque de R$ 291,4 bilhões, o empréstimo com desconto em folha é 
a principal linha voltada à pessoa física, à frente do cartão de crédito. E, segundo 
especialistas, o consignado deve continuar crescendo como um todo, acima de outras 
linhas, mesmo em meio à recessão econômica e problemas fiscais enfrentados por 
Estados e municípios que, em alguns casos, atingiram o pagamento de salários aos 
servidores públicos. 

Desde 2011, ano em que dados mais completos são disponibilizados pelo BC, 
o consignado cresceu mais de 10 pontos percentuais, de 25% para 36,2% em 2017 da 
carteira total de pessoas físicas recursos livres. A força do movimento fica mais visível 
ao constatar que, no mesmo período, o crédito pessoal convencional manteve a 
participação na carteira total, ao redor de 12%. 

Edson Pascoal Cardozo, diretor de empréstimos e financiamento do Banco do 
Brasil (BB), afirma que o consignado vinha andando de lado em janeiro e fevereiro, 
mas mostra alguma reação em março, "o melhor mês até agora para o consignado 
INSS e o público", diz. Atrás apenas da Caixa, a carteira do BB cresceu 0,8% em 
março sobre fevereiro. Segundo dados do BC, a Caixa tem R$ 63,9 bilhões em 
consignado, e o BB, R$ 62,7 bilhões. 

Embora uma alta de 0,8% da carteira pareça modesta, Cardozo diz que o 
movimento é significativo. Ele explica que, além das novas contratações, como o 
prazo médio da carteira é superior a 60 meses, há também muitas amortizações 
sendo feitas, com origem em contratos bem maiores fechados em 2014 e 2015. "Na 
carteira nova, a gente verifica uma velocidade menor de contratação, mas que 
aumentou bastante a partir de março", diz. "Esperamos continuar crescendo com 
consistência." 

O consignado, que no início era oferecido principalmente pelos bancos médios, 
foi engolido pelos grandes em um movimento cujo ato mais emblemático foi a compra, 
pelo Itaú Unibanco, de toda a participação na parceria com o BMG, por R$ 1,46 bilhão 
em dezembro. 

Tradicionalmente forte nos bancos públicos, que detêm a folha de pagamento 
de muitos governos regionais, o consignado também ganha tração nos privados. O 
grupo, especialmente nos últimos dois anos, elegeu a linha como uma espécie de 
antídoto contra a alta da inadimplência, em uma estratégia, do ponto de vista de 
gestão de risco, bastante acertada. 

Os cinco maiores no segmento hoje - Caixa, BB, Itaú, Bradesco e Santander - 
têm juntos cerca de 80% do total em consignado. A participação dos privados, que em 
meados de 2014 era de 39% deste total, subiu para 43% em 2015 e hoje está ao redor 
de 44,5%. 

A despeito da fraqueza do mercado de trabalho, os bancos veem o consignado 
privado como um produto estratégico para a obtenção de folhas de pagamento de 
empresas privadas. E a garantia adicional recentemente regulamentada – o saldo de 
10% do FGTS e a multa de 40% sobre o saldo do fundo em caso de demissão sem 
justa causa - pode ajudar neste crescimento. 

O BB diz que está avaliando as novas regras e os ajustes operacionais 
necessários. "Há um mercado interessante no consignado privado que vale a pena 
olhar com carinho e a linha com FGTS como garantia vem ajudar", diz Cardozo. 

Para Eduardo Jurcevic, superintendente-executivo do Santander, dado que a 
questão da maior rotatividade do trabalho é crucial nas concessões do consignado 
privado uma garantia a mais na hora de fazer a rescisão. "Vamos começar os contatos 
e construir isso com as empresas." 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=3717302 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Construtoras investem em edifícios para públicos específicos 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Cada vez mais surgem empreendimentos voltados às necessidades de idosos, 
executivos e universitários 
 

Um produto montado sob medida, com infraestrutura adequada às 
necessidades daquele público, e no local exato que permita acesso aos serviços 
complementares demandados. Em linhas gerais, são estas as ideias que norteiam os 
projetos imobiliários voltados para nichos da população, especialmente de idosos e 
universitários.  

Acessibilidade, saúde e segurança, para a terceira idade, tecnologia e serviços 
no entorno, para os jovens, são só algumas das demandas atendidas pelos chamados 
empreendimentos de nicho. Os projetos para idosos ainda são poucos, mas o rápido 
envelhecimento da população associado a mudanças no comportamento das famílias 
deve estimular tanto demanda quanto a oferta destes imóveis. 

Para o professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV- EESP) Alberto Azjental, trabalhar demandas específicas pode ser bem 
interessante do ponto de vista de negócio. “Quando você atende a uma demanda 
ampla, como chamamos o público em geral, o produto é commoditizado, mas quando 
você segmenta com mais detalhe, olhando as necessidades específicas, é possível 
trabalhar o diferencial do produto e melhorar as margens”, explica Azjental.  

Nos dois casos, de imóveis pensados para idosos ou jovens, o professor 
lembra que é fator central de sucesso a localização do empreendimento. “Se de um 
lado idosos precisam de centros de convivência e hospitais próximos, jovens 
demandam tecnologia e proximidade com escolas, lavanderias ou centros comerciais. 
Os projetos exigem maior elaboração, não é uma panaceia que resolverá todas as 
demandas, mas pode ser um bom negócio para todos.” 

A incorporadora e construtora Vitacon, que tem foco em produtos compactos, 
já deu os primeiros passos para atender os dois nichos. “É fato que a expectativa de 
vida está crescendo e mudando nossa pirâmide etária. Somado a isso, na Vitacon 
vínhamos notando um aumento no número de clientes acima de 60 anos que 
comprava conosco”, comenta Alexandre Lafer Frankel, CEO da Vitacon, ao explicar a 
decisão de investir em produtos para idosos.  

“Além das adaptações na estrutura física dos imóveis, é extremamente 
relevante a localização”, comenta Frankel, citando o VN Apiacás, que fica ao lado do 
hospital Albert Einstein, em Perdizes, zona oeste da capital paulista. O 
empreendimento é todo funcional, conta com 64 unidades de um dormitório com 
portas com vãos maiores, barras de apoio nos banheiros, piso antiderrapante nas 
áreas molhadas, altura das tomadas medianas, além de botão de alarme dentro de 
cada unidade, caso o morador passe mal ou tenha algum problema. O projeto inclui 
um sistema de pay-per-use para serviços como cuidadores, fisioterapeutas e 
profissionais especializados. O prazo para conclusão das obras é 2019.  

Alunos e professores. Para estudantes, a iniciativa da Vitacon ocorre em 
parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) na Vila Mariana, 
zona sul da capital. Será um edifício de dormitórios para alunos e professores, com um 
investimento de R$ 120 milhões na construção de 325 unidades, de 15 m² ou 20 m², 
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para uma pessoa, ou compartilhada de 25 m² ou 32 m². As mensalidades serão entre 
R$ 1 mil e R$ 2,5 mil. Os apartamentos serão 100% mobiliados. Haverá, ainda, a 
oferta de carros e bicicletas para compartilhamento e uma academia. No último andar, 
um lounge com isolamento acústico para eventos e festas.  

“Os estudantes demandam uma solução específica. Eles devem estar focados 
em aprender e empreender, o que inclui tanto a terceirização da moradia quanto dos 
afazeres domésticos”, comenta o CEO. 

Outra incorporadora que começou a atender às demandas específicas dos 
idosos foi a Tecnisa, com a iniciativa do Jardim das Perdizes. “Lançamos o 
empreendimento com 104 m² de área privativa imaginando um público de jovens 
casais, mas nos deparamos com uma demanda forte de pessoas com mais idade, 
acima de 55 anos”, lembra a gerente de Projetos da Tecnisa, Gisele de Luca. 

“Decidimos contratar uma equipe multidisciplinar de profissionais de 
gerontologia e arquitetos especializados que passou a nos assessorar, analisando 
desde o uso de ambientes de lazer, até as especificações técnicas. Tem muito projeto 
para jovem, crianças, mas quase nada para a terceira idade.”  

O programa, chamado de Consciência Gerontológica, é responsável pela 
infraestrutura. Há pisos podotáteis, piscina adaptada para usuários de cadeiras de 
roda e com escadas fixas de alvenaria, barreiras visuais em portas e painéis de vidro, 
cadeiras com braços nos salões de festas para ajudar o levantar. “Adotamos 
mudanças para o idoso, mas melhorou para todos, é o que chamamos de uma 
arquitetura inclusiva.”  

Iniciativas. Grazzieli Gomes Rocha, sócia-diretora do escritório de arquitetura 
Aflalo Gasperini, participou da elaboração de uma das primeiras iniciativas de projetos 
habitacionais voltados para idosos, o Vila Dignidade, do governo do estado São Paulo, 
de 2010. “A ideia era aproveitar os espaços que sobravam nos conjuntos habitacionais 
e estruturar residências para a terceira idade, em formatos de vilas, com uma praça 
central e com todas as unidades adaptadas”, lembra Grazzieli. O primeiro Vila 
Dignidade foi construído em Avaré. Hoje, são 17 Vilas em cidades como Botucatu, 
Limeira e Mogi Mirim.  

O escritório Aflalo Gasperini é responsável por outro projeto de nicho, o FL 
4300, na Avenida Faria Lima, voltado a executivos que passam períodos curtos na 
capital a trabalho ou estudo. O prédio residencial fica num complexo que inclui outros 
dois, de escritórios e empresas. “Inserimos as áreas de lazer na cobertura e 
garantimos um térreo livre semi público se conectando mais com a cidade”, comenta 
Grazzieli, afirmando que hoje 30% é moradia permanente e a restante temporária. São 
imóveis de um dormitório e com toda a infraestrutura de serviços. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,construtoras-investem-em-
edificios-para-publicos-especificos,70001729722 
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5.  Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde individuais e familiares devem ficar até 19% mais caros 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
  
Percentual de dois dígitos é defendido pelas operadoras para cobrir inflação 
médica; ANS não confirma, mas admite que alta de custos dos serviços 
ultrapassa os índices de carestia 
 

Os consumidores podem se preparar para um aumento de dois dígitos 
nos planos de saúde individuais e familiares este ano. A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), órgão que autoriza o reajuste, não confirmou a alta 
de 14% ventilada esta semana. No entanto, especialistas do setor estimam 
que, para acompanhar a elevação dos preços médicos, a correção nos valores 
dos planos pode chegar a 19%. Bem acima, portanto, da inflação oficial. O 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 2016, foi de 6,29%. Para 
2017, a estimativa do Banco Central é de 3,6% e a do mercado, de 4,10%. 

Conforme a ANS, o reajuste anual por variação de custos dos planos de 
saúde individuais e familiares é aplicado na data de aniversário do contrato. 
Para o período compreendido entre maio de 2017 e abril de 2018, a correção 
“ainda está em estudo”, informou, em nota. Para o mesmo período do ano 
passado, a agência autorizou aumento de 13,57%. 

Diferenças 
A ANS alertou, contudo, que há uma diferença entre o reajuste dos 

planos de saúde e os índices gerais de preço. “A inflação medida por esses 
índices representa a variação média de preços de diversos produtos e serviços 
que compõem  a cesta de consumo das famílias. No caso dos planos de 
saúde, é contabilizado,  além dos valores dos serviços médicos, o aumento da 
frequência de utilização desses serviços”, afirmou. “Além disso, novas 
tecnologias são incorporadas, o que impacta nos reajustes”, emendou. 

O diretor da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), 
Pedro Ramos, disse que o setor espera uma correção média de 19%. “Isso é o 
mínimo para ajustar os planos. Nos últimos 10 anos, não houve recomposição 
da inflação médica. No ano passado, foi de 19%, e o governo autorizou 
13,53%”, destacou. Ramos explicou que os índices do custo de vida e de 
preços médicos são distantes entre si em todos os países. 

Conforme a Abramge, o envelhecimento da população, a incorporação 
de novas tecnologias, além de desperdícios e fraudes, são os principais 
motivos da escalada dos custos médico-hospitalares. Os reajustes concedidos 
pela ANS não acompanharam a disparada, justificou Ramos. “As operadoras 
absorvem o deficit”, destacou. A redução da margem de lucro levou muitas 
empresas à insolvência. 

Os planos de autogestão, sem fins lucrativos, também sofrem impacto 
do encarecimento da saúde, porque a sinistralidade (utilização) influencia nos 
custos. A taxa geral de sinistros é de 85,6%, porém, segundo a União Nacional 
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das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), nos convênios autogeridos 
salta para 94,8%. “Buscar soluções para isso é essencial, já que a modalidade 
de autogestão tem o melhor custo-benefício. Não temos reajustes muito altos, 
já que não visamos o lucro, no entanto, nossa carteira de idosos é a maior do 
setor e só aumenta, o que eleva a sinistralidade”, avaliou o vice-presidente da 
Unidas, João Paulo dos Reis Neto. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/04/07/internas
_economia,586721/por-que-planos-de-saude-individuais-e-familiares-vao-ficar-
mais-caros.shtml 
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6.  Serviços – Turismo 

Cresce apoio à transformação da Embratur em agência de promoção turística 

06 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Fator Brasil 

  
Entidades do setor de viagens, turismo e eventos corporativos consideram que a 
mudança seja essencial para o desenvolvimento do turismo. 
 

O apoio à transformação da Embratur em agência ganhou mais força no dia 4 
de abril (terça-feira). Lideranças do setor turístico de todo o Brasil, em reunião 
extraordinária do Conselho Executivo de Viagens e Eventos Corporativos (CEVEC) da 
Fecomércio São Paulo manifestaram apoio incondicional às mudanças que a Embratur 
(Instituto Brasileiro de Turismo), juntamente com o Ministério do Turismo, tenta 
promover no turismo e no cenário econômico brasileiro. 

O presidente Vinicius Lummertz reforçou a importância da transformação da 
Embratur em agência e a contribuição que esta medida trará para o aumento 
significativo do fluxo de visitantes internacionais. “Nós teremos mais agilidade e 
autonomia na promoção do turismo internacional e, para a minha satisfação, os 
executivos do CEVEC entendem e apoiam a alternativa. Esse movimento é 
fundamental para desenvolver o turismo como força econômica”, explicou Lummertz. 

A reunião foi conduzida pela presidente do Conselho, Viviânne Martins que, por 
sua vez, priorizou a união do setor em prol do desenvolvimento. “Com a união do setor 
privado com um setor público ágil e com recursos adequados, poderemos nos colocar 
no mercado internacional na proporção que o turismo brasileiro exige. Por isso, 
apoiamos esta mudança”, comentou. 

“Já temos a decisão política do governo para fazer a mudança. Faltam 
detalhes, mas o governo está sensibilizado e entende que só desta forma teremos 
condições de enfrentar a concorrência com os demais países do mundo”, concluiu 
Lummertz. 

O O Conselho Executivo de Viagens e Eventos Corporativos (CEVEC ) tem 
como missão gerar inteligência de mercado, buscando a transversalidade e a 
sustentabilidade do setor de viagens, turismo e eventos corporativos. O Conselho é 
composto por um comitê executivo, um conselho consultivo e grupos de trabalho 
temáticos – formados por profissionais representativos do setor. 

A Fecomércio já expressou apoio às mudanças estruturais da Embratur e 
acredita que a ação irá transformar o turismo como vetor de economia criativa e 
propulsor do desenvolvimento econômico e social. Leia mais aqui. 

Compromissos na capital paulista — Lummertz se reuniu com o CEVEC 
durante a WTM Latin America, que acontece até o dia 6 de abril (quinta-feira). O 
presidente da Embratur aproveita o evento também para articular ações com parceiros 
estratégicos do Instituto e reforçar o relacionamento com o trade nacional e 
internacional. Ele segue agenda de compromissos na WTM nesta quarta. | 
www.embratur.gov.br 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=340211 
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7.  Comércio Eletrônico 

Cliente ainda é o maior desafio da moda no e-commerce 

 
06 de Abril de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Entra ano, sai ano, o cliente ainda é o maior desafio dos lojistas que 
trabalham com moda e-commerce – ainda que diversos outros fatores, como 
logística, fraudes e operação omnichannel, contribuam para o mix de 
problemas a resolver em 2017. 

Esse foi o resultado do painel de moda do Cruzeiro E-Commerce Brasil 
2017, que ocorreu no último domingo (2). Para Ana Jardim, coordenadora de 
UX da Passarela, e Hernane Souza, da OQVestir, o varejista precisa se 
reinventar para acompanhar o ritmo dos consumidores. “Se não consigo bater 
o concorrente pelo preço, preciso encontrar outros caminhos”, exemplificou 
Ana. 

No caso da Passarela, existem três principais: ser a primeira opção do 
cliente, encontrar novas formas de chegar aos internautas e otimizar recursos. 

Para se posicionar como primeira opção do cliente, Ana conta que o e-
commerce tem apostado em estratégias que ajudam a melhorar o NPS (Net 
Promoter Score), além de trabalhar mais detalhadamente com detratores, 
consumidores neutros e evangelizadores. “Daí, saíram milhares de projetos 
diferentes”, disse. 

Além disso, os antigos programas de fidelização foram abandonados 
para dar lugar a projetos substitutos para reter clientes, e a marca vem 
tentando ser “menos fria” e impessoal no contato com os internautas. 

Outra aposta da Passarela na jornada por “encontrar novos caminhos” é 
focar no público mais jovem – hoje, o perfil de quem compra na loja virtual varia 
entre 25 e 40 anos, diz Ana. Para isso, ela aproveitou a onda dos “youtubers” e 
decidiu trabalhar com influenciadores digitais, que traduzem um pouco da 
“nova cara da Passarela”, como diz um dos seus vídeos no YouTube da 
empresa. 

“Estamos arriscando também uma tática omnichannel: vamos lançar, no 
próximo mês, showroom, onde o cliente poderá comprar 100% online. Além 
disso acreditamos muito no inbound marketing e no conteúdo”, compartilhou. 

Otimização de recursos 
Além da gestão de talentos (a Passarela treina o profissional para que 

ele desenvolva sua carreira dentro da empresa) e da busca por conhecer 
melhor a equipe, a ideia é otimizar processos e mudar a cultura da empresa. 
“Criamos metas e temos um acompanhamento transparente delas”, afirmou. 
“Também queremos fazer mais ações de co-branding. Todos estamos 
passando por dificuldade, mas não custa se juntar e trabalhar em parcerias, 
todos saem ganhando”, concluiu. 

Os resultados, segundo Ana são muito motivadores: o NPS está 
aumentando e a Passarela já está posicionada entre as dez lojas virtuais mais 
recomendadas nas pesquisas do Ibope. 
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OQVestir 
Já na OQVestir, que se juntou recentemente à Shop Together para criar 

o grupo Icomm, os desafios com o cliente se concentram na logística. A 
empresa já faz entregas same-day delivery para São Paulo – apesar de ter 
operação em Extrema, em Minas Gerais – e pretender ampliar a modalidade 
para todo o país. “Mesmo distantes conseguimos manter a eficiência logística”, 
comentou. 

Isso significa, obviamente, desenvolver técnicas cada vez mais apuradas 
de reversa – preferencialmente simultânea, de acordo com Hernane Souza, 
gerente de logística da loja. Além disso, Hernane cita o processo de ganhar 
escala, sem perder a qualidade no serviço, como um dos desafios a serem 
superados. 

O site também está focando seus esforços em oferecer experiências na 
hora da entrega. “Parece simples, mas quando a gente foca na embalagem, o 
consumidor se sente valorizado. A gente entende que o único contato físico 
que existe com o cliente, no nosso caso, é a embalagem”, resumiu. 

Segundo Souza, os resultados vieram em doses cavalares. E positivas. 
“Os esforços em todas as áreas da empresa levam o cliente a recomendar 
fortemente o OQVestir”, disse. “Hoje, a taxa de recompra é altíssima, 80% da 
receita vem de vendas recorrentes e o nosso NPS ficou acima de 86”, concluiu. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/cliente-ainda-e-o-maior-desafio-
da-moda-no-e-commerce/ 
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8.  Infraestrutura 

Desembolsos do BNDES para o setor de infraestrutura somam R$ 412 
bilhões em três anos 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: Portal Fator Brasil 
 

Mantendo a tradição de reunir as principais autoridades e especialistas 
no setor, a Intermodal South America, o maior evento de logística, transporte 
de cargas e comércio exterior da América Latina, em seu segundo dia de 
evento, contou com a participação do engenheiro de transportes do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Edson Dalto. 
Representando o banco estatal, Dalto divulgou o balanço dos investimentos 
feitos no setor de infraestrutura nos últimos três anos, que somaram R$ 412 
bilhões. 

De acordo com o executivo, o BNDES desembolsou, somente em 2014, 
R$ 188 bilhões, enquanto 2015 registrou R$ 136 bilhões de aportes e 2016 
alcançou a marca de R$ 88 bilhões. “O BNDES continuará apoiando o setor de 
infraestrutura nacional, pois o considera um segmento importante para o país. 
O banco seguirá atuando diretamente como âncora no financiamento ao setor, 
contribuindo para a estruturação do concessionamento de ativos, 
capitaneamento e formação de um mercado de títulos, promovendo a atração 
de investimentos externos, entre outras iniciativas”, salientou. 

Dalto ressalta ainda que, do total de R$ 412 bilhões investidos em 
infraestrutura nos últimos três anos, R$ 23 bilhões foram aplicados somente no 
segmento logístico. “Foram R$ 11,4 bilhões em 2014, R$ 8,3 bilhões em 2015 
e R$ 3,3 bilhões em 2016. No ano passado, especificamente, 39% do valor foi 
investido em rodovias, 30% em ferrovias e 15% em portos e terminais”, 
acrescentou. 

O engenheiro do BNDES complementa dizendo que naturalmente houve 
uma queda nos aportes nesse período, devido ao cenário recessivo que o país 
enfrentou. “De qualquer forma, o banco estatal permaneceu apoiando o setor e 
seguirá investindo nos próximos anos”, concluiu. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=340339 
 
 

 
Voltar ao índice  



 

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.” 

 

9. Mercado Imobiliário 

Construção quer nova regra para distratos 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Governo propõe multa de 100% do sinal desembolsado pelo comprador mais 
20% das parcelas pagas 
 

Num cenário de crédito restrito e caro, aliado ao aumento do 
desemprego, ficou mais difícil para o brasileiro encarar as prestações de um 
financiamento imobiliário. Com o avanço da desistência de imóveis comprados 
na planta, os chamados distratos, o setor da construção passou a pressionar o 
governo para criar uma nova regulamentação para a prática. O assunto é 
debatido desde o ano passado, mas ainda não houve acordo entre 
empresários e consumidores sobre a base de cálculo para a aplicação das 
multas. 

Atualmente, quando o comprador desiste da compra antes da entrega 
das chaves, obtém de volta, em média, de 85% a 90% do que já pagou, com 
correção monetária e em parcela única – sendo que o comprador paga à 
construtora de 20% a 30% do valor do imóvel até a entrega, para então 
financiar o restante. 

A proposta do governo federal é que, nos casos de desistência da 
compra, a incorporadora poderá reter como multa o sinal pago pelo comprador 
mais 20% das parcelas desembolsadas – desde que o montante não supere 
10% do valor do imóvel. 

Apesar de desagradar aos consumidores, que perderiam mais dinheiro 
ao desistir da compra, esse porcentual ainda é mais brando do que o pleiteado 
pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), que 
solicitou multa de 12% do valor do contrato ou 25% do valor pago – o que for 
maior –, além da taxa de corretagem, por volta 6% do valor do contrato. Mas 
essa proposta encontrou resistência na Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça. 

Impasse. A justificativa das construtoras para a urgência da 
regulamentação é que, com as vendas fracas e os cancelamentos em níveis 
altos, as empresas ficam sem garantias suficientes e têm mais dificuldade para 
tomar crédito dos bancos, o que provoca atrasos nas obras. 

Em 2016, foram distratados 44,2 mil imóveis. As rescisões são 
referentes a imóveis de safras diferentes, mas, para efeito de comparação, o 
montante, apesar de 7% inferior ao total de distratos em 2015, representa 43% 
das unidades vendidas no ano passado. Em 2014, as desistências 
representavam 34,5% do total de vendas. Os dados são de levantamento da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com Abrainc, 
que representa as 20 maiores empresas do setor. 

“Essa proposta do governo não nos interessa, não dá para discutir”, 
afirma Luiz Antônio França, presidente da Abrainc. “Várias empresas médias 
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Brasil afora estão com empreendimentos parados por causa de dinheiro. Sem 
vendas como garantia, os bancos pararam de emprestar e elas não 
conseguiram continuar.” 

Já para o advogado especialista no segmento imobiliário Marcelo Tapai, 
as propostas são abusivas. “Já existem súmulas do STJ sobre esse assunto. 
Há parâmetros, as leis já são suficientes”, afirma. “As incorporadoras estão 
fazendo um barulho para tentar legalizar uma conduta que hoje é ilegal”, diz. 

Ele afirma que, pela Lei das Incorporações, a incorporadora é a 
responsável pelo custeio da obra. “Ela não pode contar só com as promessas 
de compra e venda para concluir o negócio. Além do mais, o risco de comprar 
na planta é sempre do cliente.” 

Um dos argumentos do setor da construção é que os distratos são 
desencadeados sobretudo por investidores que compraram imóveis 
vislumbrando uma valorização e, com a crise do mercado, recuaram temendo 
perder dinheiro. Tapai discorda: “Ninguém deixa de comprar um imóvel porque 
não quer mais, sabendo que vai perder pelo menos 10% do que pagou”, diz. 
“As pessoas deixam de concluir o negócio por absoluta falta de recursos, como 
o desemprego.” 

Foi o caso de Luciano dos Santos, de 43 anos. Ele, que mora com a 
mulher e os dois filhos em uma casa própria em Guarulhos, comprou um 
apartamento na planta em setembro de 2014, a fim de ter mais segurança. O 
valor era de R$ 680 mil, sendo que ele pagaria por volta de 25% para a 
construtora até a entrega das chaves, em novembro deste ano. 

Após pagar as parcelas por quase um ano, Luciano foi desligado de uma 
empresa automobilística, onde trabalhava como gerente de vendas “Veio a 
crise e eu um fui dos ‘felizardos’”, brinca. “Continuei pagando as parcelas de 
R$ 5 mil, porque naquele momento a crise não estava tão profunda e depois de 
um mês já arrumei um novo emprego, ainda que com salário 25% menor”, 
conta. 

Mas um ano depois a cena se repete: Luciano é demitido novamente. “Aí 
não dava mais para segurar”, conta. No entanto, ao contatar a construtora para 
fazer o distrato, ele foi informado que poderia recuperar apenas 30% do que 
tinha desembolsado, sendo que já havia pagado mais de R$ 100 mil. “Isso fora 
a taxa de corretagem, o que nem estava no contrato”, diz. “Tentei conversar 
amigavelmente, mas não houve acordo. O jeito foi ir para a Justiça”, diz. O 
caso tramita desde junho. “Se mudar a regra, vai ser pior ainda. Um absurdo.” 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,construcao-quer-nova-regra-
para-distratos,70001729720 
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Cenário é de reação no segundo semestre 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Setor espera retomada com a melhora na confiança do País e a maior 
facilidade para concessão de créditos 
 

A forte recessão econômica, com a volta do desemprego e a elevação 
dos juros, teve um efeito desastroso no crédito imobiliário. Em dois anos, o 
volume de empréstimos e financiamento concedidos para a construção e 
compra de imóveis com recursos da poupança registrou uma queda acumulada 
de 83%. Mas, apesar das estatísticas negativas, a ligeira melhora na confiança 
do País nos últimos meses trouxe um pouco mais de ânimo para o setor – que 
espera leve reação a partir do segundo semestre. 

Nos dois primeiros meses do ano, no entanto, o resultado não foi 
animador. Em janeiro e fevereiro, os valores financiados ficaram 7% abaixo dos 
registrados em igual período do ano passado e o número de unidades, 10%, 
segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip). “Em geral, o cenário é de otimismo, mas isso ainda não se 
refletiu, na economia real, em vendas maiores”, afirmou o presidente da 
entidade, Gilberto Duarte de Abreu. 

Essa também é a percepção da agência de classificação de risco Fitch 
Ratings, em relatório sobre as incorporadoras brasileiras. Para a agência, o 
setor deverá continuar pressionado pelas condições macroeconômicas 
instáveis, com o endividamento das famílias, desemprego e taxas de juros 
altas. “Os desembolsos de crédito imobiliário podem apresentar ligeira 
evolução em 2017 frente à fraca base de 2016. Iniciativas como a redução das 
taxas de juros e elevação do teto de financiamento com recursos do FGTS 
podem apoiar a lenta recuperação”, diz a agência. 

Pelo menos uma dessas sugestões deverá ser seguida pelo Banco 
Central (BC), que vem sinalizando aceleração no corte dos juros. Hoje a Selic 
está em 12,25% ao ano, mas a expectativa do mercado é a de que o Banco 
Central intensifique os cortes nos próximos meses para ajudar na retomada da 
economia. Para a reunião deste mês, por exemplo, já há quem aposte numa 
queda de 1 ponto porcentual, para 11,25% ao ano. 

Outro aspecto positivo, afirma o presidente da Abecip, é que, ao 
contrário do que ocorreu nos últimos dois anos, hoje os bancos estão mais 
abertos à concessão de crédito para a compra da casa própria. “As instituições 
não estão mais tão exigentes como antes. Estão voltando ao nível pré-crise, 
pois estão olhando para um Brasil lá na frente”, afirma Abreu. O problema é 
que, desta vez, quem não tem procurado crédito é o consumidor. 

Exemplo disso é que no Bradesco a contratação de empréstimos nos 
três primeiros meses de 2017 ficou abaixo da previsão. O banco esperava 
conceder R$ 1,4 bilhão para os clientes pessoa física e só conseguiu R$ 1,2 
bilhão; para as empresas a situação foi igual. A projeção era financiar R$ 700 
milhões e liberou R$ 600 milhões.  
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“Ficamos decepcionados, mas mantemos a expectativa de emprestar R$ 
11 bilhões para o setor neste ano – volume 5% superior ao de 2016 (cuja base 
é baixa”, afirma o superintendente executivo de crédito imobiliário do Bradesco, 
Romero Albuquerque. 

Para a Fitch, a retomada do crédito, mesmo com a melhora de algumas 
condicionantes, não é imediata. “Há um intervalo médio de seis meses entre a 
melhora na disponibilidade de crédito e o reflexo positivo na demanda por 
imóveis, o que limitará a recuperação de vendas em 2017”, destaca a agência 
em seu relatório. 

O superintendente de Negócios Imobiliários do Santander, Fabrízio 
Ianelli, corrobora essa tese. Ele destaca que, embora o cenário seja diferente 
do ocorrido em 2016, as mudanças na demanda não foram significativas nos 
primeiros meses deste ano. “Apesar de os bancos estarem menos exigentes, 
isso não se transformou em novas contratações”, afirma o executivo. “Por outro 
lado, dá mais ânimo para o mercado.” 

Ele afirma que o aumento dos distratos ainda é um problema que 
influencia na concessão de crédito novo. Mas, na avaliação do executivo do 
Santander, a partir do ano que vem, quando começam as entregas de imóveis 
vendidos em 2015, esse indicador deve cair. “Isso porque quem comprou 
imóvel nesse período já estava ciente da situação do País.” 

Essa também é a previsão da Fitch Ratings. Neste ano, segundo a 
agência, os números continuarão sendo pressionados pelas entregas de 
imóveis vendidos antes da deterioração econômica, que soma algo em torno 
de R$ 17 bilhões. 

O vice-presidente de Imobiliário do Sindicato da Construção (Sinduscon-
SP), Odair Senra, diz que o setor está sendo muito afetado pelos distratos, pois 
fere os princípios do negócio. Mas ele acredita que a partir do segundo 
semestre as perspectivas tendem a melhorar. 

“Trabalhamos com a expectativa de novos lançamentos no segundo 
semestre e a preparação das empresa para compra de terrenos. Quem tem 
projetos no Plano Diretor anterior vai lançar ou vai perder, pois os alvarás 
caducam”, diz ele.  

Ianelli, do Santander, diz que o banco está se preparando para esse 
movimento. “Acreditamos num novo ciclo de crescimento do segmento, mas 
não teremos aqueles rompantes que vimos no passado recente. Não haverá 
aquela pujança. Será um crescimento sem exageros.” 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cenario-e-de-reacao-no-segundo-
semestre,70001729699 
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10.  Curtas 

Consumidor deixa de pagar tributos e entra no cartão por gastos 
essenciais 

07 de Abril de 2017 
Fonte: Estadão 

  
O consumidor comprometeu, em fevereiro, mais de 100% de sua renda 

com gastos essenciais como moradia, contas residenciais e mercado, apontou 
estudo do GuiaBolso, aplicativo de finanças pessoais. Para fechar o mês, 
deixou de lado ou atrasou o pagamento de tributos, cujo peso no total das 
contas caiu de 1,8% em fevereiro de 2016 para 0,6%. O gasto com juro de 
cartão de crédito, por outro lado, subiu para 1,1% em fevereiro, ante 0,4% há 
um ano, em mais uma indicação das dificuldades dos brasileiros para honrarem 
seus compromissos. 
 

Clientes de telefonia, internet e TV a cabo pagaram R$ 64 bi em tributos 
em 2016 

 
06 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
O total pago em tributos no setor de telecomunicações no ano passado somou 
R$ 64 milhões, segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações 
(Telebrasil). O montante é 6% maior do que o registrado em 2015. 
 

Entre os tributos, o que tem o maior impacto nas contas de serviços de 
telecomunicações é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), recolhido pelos governos estaduais. No ano passado, foram 
arrecadados R$ 34 bilhões em ICMS, o equivalente a 8,4% de tudo o que os 
estados arrecadam com esse imposto. 

Em 2016, os tributos representaram 47% da receita líquida nas contas 
dos serviços de telefonia fixa, celular banda larga e TV por assinatura, contra 
43% do ano anterior. 

Para a Telebrasil, a desoneração tributária, especialmente do ICMS, 
poderá contribuir para a massificação do acesso aos serviços de 
telecomunicações, principalmente em banda larga. “Com menos impostos, os 
serviços ficariam mais acessíveis ao cidadão e às microempresas, permitindo a 
inclusão social mais rápida de mais brasileiros e, com isso, aumentando o 
potencial da produção e a melhor distribuição da riqueza nacional”, diz a 
entidade. 
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11. Feiras 

 
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 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 
 
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 
 
06/04/2017 até 16/04/2017 – FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
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06/04/2017 até 09/04/2017 – EXPOMATELÂNDIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições David Menoncin 
Cidade: Matelândia – PR 
 
06/04/2017 até 16/04/2017 – FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: FENAC CENTRO DE EVENTOS E NEGÓCIOS 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
07/04/2017 até 09/04/2017 – BRASÍLIA EXPO FRANQUIAS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade 
Cidade: BRASILIA – DF 
 
09/04/2017 até 12/04/2017 – PARECIS SUPERAGRO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Odenir Ortolan 
Cidade: Campo Novo do Parecis – MT 
 
14/04/2017 até 23/04/2017 – FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasilia - DF 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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