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1. Crédito e Financiamento 

Crédito com mais risco cresce na carteira do BNDES 

 
09 de Abril de 2017 

Fonte: O Estado de São Paulo - SP 
 
Para o banco de fomento, deterioração da qualidade das operações em um 
cenário de recessão como o atual é movimento "previsível" 
 

A crise econômica e a Lava Jato provocaram uma deterioração da 
carteira de crédito do BNDES nos últimos dois anos. Em 2014, 71% das 
operações financeiras do banco eram classificadas com nota "AA" ou "A", que 
significam um risco muito pequeno de calote. No ano passado, esse número 
caiu para 42%. Entre 2015 e 2016, as provisões para risco de crédito do banco 
subiram 524%, de R$ 1,468 bilhão para R$ 9,156 bilhões. 

A reavaliação da carteira foi feita após o banco verificar um aumento nos 
atrasos de pagamentos, principalmente depois da deflagração da Lava Jato, 
em 2014. No fim de 2016, quase 60% dos financiamentos, ou R$ 196,4 bilhões, 
tinham notas entre "B" e "H" - o que significa atrasos entre 15 dias a mais de 
180 dias. Dois anos antes, essa fatia era de 30%. 

Nos grandes bancos comerciais, privados ou estatais, essa relação é 
bem diferente. Entre os maiores nomes do setor, o Safra tem a melhor 
composição com 89,5% das operações "AA" e "A" e apenas 10,5% com B ou 
pior. Itaú e Santander têm mais de 70% das transações com as melhores 
notas, enquanto Caixa, Bradesco e Banco do Brasil operam na casa de 60% do 
crédito em "AA" e "A", segundo dados declarados ao Banco Central. 

O professor de finanças do Insper, Ricardo José de Almeida, diz que a 
deterioração da carteira do BNDES é esperada em um momento como o atual. 

"Alguns dos setores com grande exposição têm reduzida margem de 
lucro. Diante da recessão, é muito fácil cair no prejuízo, e o caixa aperta", diz. 

Almeida nota que, nessas situações, empresas passam a priorizar 
pagamentos. Nessa estratégia, financiamentos de bancos públicos e impostos 
costumam ir para o fim da lista de prioridades. "A cobrança de uma instituição 
como o BNDES é muito diferente da feita pelos bancos comerciais, que 
costumam ser implacáveis", diz. O professor explica que uma cobrança feita 
por um banco público ou pela Receita Federal gera menos risco ao patrimônio 
do que os débitos com empregados ou fornecedores, por exemplo. 

Conjuntura. Para o BNDES, a deterioração da qualidade das operações 
de crédito em um momento de recessão é "previsível" e não chega a causar 
surpresa. 

O banco, que financia investimentos de longo prazo, reconhece que 
houve "moderada queda da qualidade de classificação da carteira" e 
argumenta que o fenômeno reflete "a conjuntura da economia". A instituição 
argumenta ainda que "são considerados satisfatórios" créditos com nota entre 
"AA" e "C". 
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"No cenário de recessão econômica, é previsível a deterioração da 

situação financeira das empresas provocada por fatores como a queda do 
faturamento e margens de lucro ou o aumento da relação entre endividamento 
e geração de caixa", afirma a direção do banco, em nota enviada ao Estado. "A 
carteira do BNDES, por seu tamanho e abrangência, reflete a conjuntura da 
economia como um todo." A instituição explica que o ajuste e a reclassificação 
dos empréstimos são feitos permanentemente. 

Nesse processo, a inadimplência não é o único motivo que determina a 
nota de cada operação. "Esse rating é resultado da aplicação de vários critérios 
de uma metodologia que leva em consideração não apenas a adimplência, mas 
a avaliação acerca da saúde financeira da empresa tomadora e sua 
capacidade de pagamento", explica. 

O BNDES lembra que há situações em que o cliente cumpre os 
compromissos financeiros em dia, mas acaba tendo a classificação alterada 
para patamares entre "C" e "H" por outros motivos. A instituição ressalta ainda 
que, pelos critérios internos, "uma empresa com rating "C" continua habilitada a 
receber crédito do BNDES". O Banco Central também faz a ressalva de que um 
empréstimo só é denominado em "atraso" quando o pagamento está vencido 
há mais de 60 dias. Ou seja, a partir da nota "D". 

A instituição diz que prefere explorar todas as possibilidades de 
negociação antes de executar as garantias dos clientes. 

"Como um banco de desenvolvimento, o BNDES tem como principal 
objetivo viabilizar os projetos apoiados", justifica. 

Piora na carteira 
42% das operações financeiras do BNDES no ano passado tiveram 

notas "AA" ou "A", que indicam risco pequeno de calote; em 2014, as 
operações desse tipo respondiam por 71% do total. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37222680 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Setor de bens duráveis surpreende e cresce em 2016, mesmo em ano de crise 

 
07 de Abril de 2017 
Fonte: NOVAREJO 

 
O segmento sofreu por ser dependente de crédito. Mas estudo da GfK mostra que, ao 
contrário do que se pensava, as vendas de bens duráveis cresceram 
 

Com bom desempenho de telecom e portáteis, as vendas de bens duráveis 
crescem 1% em 2016. O crescimento surpreendeu, uma vez que o segmento é 
dependente de crédito, que ficou mais caro e mais escasso nos últimos dois anos. 

A informação é da GfK. No acumulado do ano, o faturamento destes serviços e 
produtos cresceu 14,6% sobre o ano anterior. 

Mesmo em meio a crise de 2016, fica claro a importância dada a produtos e 
serviços indispensáveis para um consumidor cada vez mais conectado. 

Eletroportáteis 
Segundo especialistas da GfK, os smartphones com tecnologia 4G foram a 

categoria de maior destaque. Sua participação no total das vendas de Telecom saltou 
de 42% em 2015 para 89% em 2016. 

Os eletroportáteis cresceram 3,9% nos últimos 3 meses de 2016 . O setor 
fecha o ano com que da 0,3% no faturamento.  As categorias de maior destaque foram 
os preparadores de alimentos e os ventiladores (42% de aumento). 

Linha marrom e branca 
Em 2016, as vendas da categoria de eletroportáteis caíram 7% em volume e 

cresceram 3% em valor. Os ventiladores, por exemplo, apesar de serem aparelhos 
sazonais, representaram 42% do faturamento total da categoria. 

Apresentou retração de 6% em faturamento em 2016. Os refrigeradores 
perderam espaço para as lavadoras de roupas.  A participação deles no total de 
vendas caiu de 38% em 2015 para 36% no ano seguinte. As lavadoras responderam 
por 29% das vendas de 2016, 9 pontos percentuais acima do ano anterior. 

Informática e fotos 
O faturamento em vendas do mercado de computadores de mesa, monitores e 

notebooks sofreram queda de 16,7% em 2016 em comparação com o ano anterior. 
O segmento de Impressoras e periféricos fechou o quarto trimestre de 2016 

com 13,8% de queda no faturamento, na comparação com o mesmo período de 2015. 
No acumulado do ano, a retração ficou na casa dos 11,8%. 

As câmeras digitais fecharam 2016 com forte retração, com faturamento em 
vendas 45,7% inferior ao registrado no ano anterior. 

 
 

http://www.portalnovarejo.com.br/2017/04/07/setor-de-bens-duraveis-surpreende-e-
cresce-em-2016/ 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Varejo quer fisgar recurso do FGTS, mas consumidor deve ter cautela 

 
10 de Abril de 2017 

Fonte: ISTOÉ 
 

O varejo pegou carona no calendário de saques das contas inativas do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e tem oferecido vantagens 
fora de época para tentar fisgar o consumidor. O principal atrativo é a volta da 
“parcelinha”, com o alongamento dos prazos de pagamento. Mas, para não 
fazer um mau negócio, educadores financeiros ressaltam que os trabalhadores 
não devem embarcar na euforia do FGTS a qualquer custo, para não 
comprometer planejamentos futuros. 

As condições de pagamento variam de acordo com cada lojista. Na rede 
Extra, os eletrodomésticos e smartphones poderão ser parcelados em até 20 
vezes sem juros no cartão da loja. A empresa explica que essas condições 
antes eram restritas a produtos específicos ou promoções de datas 
comemorativas. 

Até o mês de julho, quando ocorre a liberação do último lote das contas 
inativas, o Walmart oferece aos consumidores a possibilidade de parcelar em 
até 15 vezes as suas compras de produtos da linha branca, eletrodomésticos e 
telefonia. Nos demais meses do ano, o prazo máximo será de 10 meses. 

Para Nicola Tingas, consultor econômico da Associação Nacional das 
Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), a receita extra 
do FGTS é boa tanto para o consumidor – que ganha poder de barganha para 
tentar descontos maiores -, quanto para o lojista, que vê o risco de 
inadimplência cair. 

As prestações a longo prazo, no entanto, podem esconder um risco para 
os consumidores, já que os juros sempre estarão embutidos nas parcelas, 
alerta a planejadora financeira da Planejar, Diana Benfatti. Mesmo que a loja 
anuncie que pagamentos a prazo são isentos de taxas, “o valor do dinheiro no 
tempo sempre tá dentro do preço”. “O que existe é a falta de desconto. Se 
conseguir desconto maior que os juros que estaria pagando, vale a pena pagar 
à vista”, explica. 

A queda de 7% nas vendas nos últimos doze meses, segundo o IBGE, 
aliada a um cenário ainda incerto, faz com que os empresários do setor 
varejista não se sintam confortáveis para oferecer juros menores nas compras 
parceladas, avalia o diretor econômico da Associação Nacional dos Executivos 
de Finanças Miguel Oliveira. Para ele, as promoções anunciadas também são 
uma estratégia para liquidar os altos estoques. 

Consultoria 
Para tentar alavancar suas vendas com o FGTS, a Casas Bahia 

espalhou nas fachadas das suas lojas banners que convidam os consumidores 
para tirar dúvidas sobre o benefício com consultores especializados. O jornal O 
Estado de S. Paulo visitou três lojas em São Paulo, localizadas na Praça 
Ramos de Azevedo, na Avenida Liberdade e no Largo do Bairro do Limão, para 
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saber como funcionava este atendimento. Em uma das lojas, o consultor se 
identificou como um funcionário da Caixa, tendo a função de pegar os dados 
pessoais do cliente para verificar se ele tinha ou não direito ao saque. 

Depois desse atendimento, o cliente recebia um voucher que prometia 
descontos exclusivos e era orientado a procurar os vendedores. A reportagem 
conversou com vários vendedores, tentando barganhar alguma vantagem tanto 
na compra à vista quanto no parcelamento. Todos os benefícios e ofertas 
anunciadas no canal do YouTube da rede e nos vouchers entregues dentro das 
lojas, entretanto, não existiam para além dos preços e prazos que a rede 
varejista já praticava anteriormente. 

Ao jornal O Estado de S. Paulo, a Via Varejo, empresa responsável pela 
administração da Casas Bahia e Ponto Frio, afirmou que não estabeleceu 
qualquer parceria com a Caixa para permitir que funcionários do banco 
atuassem dentro das suas lojas. Por meio de nota, a Caixa informa que não 
existem parcerias com varejistas para consultas ao saldo das contas inativas. 

O Procon alerta que os consumidores não devem fornecer seus dados 
pessoais para consultores dentro de lojas. Além disso, se o cliente receber 
alguma promoção com condições vantajosas e a oferta não for cumprida, ele 
deve reclamar. “A empresa pode ser acusada de realizar propaganda 
enganosa”, afirma Marta Aur, assessora técnica da diretoria de atendimento do 
Procon. 

Otimismo 
O comércio varejista do Estado de São Paulo pode ter um faturamento 

extra de até 2,5% neste ano com o dinheiro das contas inativas do FGTS. A 
projeção, realizada pela Federação do Comércio, Bens Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FecomércioSP), aponta que os recursos extras nas 
mãos dos consumidores têm potencial para alavancar as vendas do setor 
principalmente na capital, Grande São Paulo e em Campinas, totalizando até 
R$ 15 bilhões em receita. 

Para o economista da FecomércioSP, Fábio Pina, ainda que nem todo o 
dinheiro seja destinado ao consumo, o varejo pode se beneficiar no médio e 
longo prazos. Ao serem usados para quitar uma dívida ou em aplicações, tais 
recursos entram no mercado financeiro e elevam a capacidade bancária de 
conceder empréstimos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
 
http://istoe.com.br/varejo-quer-fisgar-recurso-do-fgts-mas-consumidor-deve-ter-
cautela/ 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Plano de saúde popular 

07 de Abril de 2017 
Fonte: Estadão 

 
A saúde pública brasileira vai mal. Será que os planos de saúde populares 
podem melhorar o quadro? 
 

O Ministério da Saúde encaminhou para a ANS analisar o chamado 
Plano de Saúde Popular. Fruto do trabalho de uma comissão composta pelos 
setores interessados no assunto, o Plano Popular chega com uma série de 
inovações em relação aos planos de saúde privados convencionais. 

A razão de ser destas mudanças é permitir que o Plano Popular custe 
significativamente mais barato, mas, como não existe almoço de graça, elas 
acabam fazendo com que ele seja menos abrangente do que os planos 
tradicionais. 

Por exemplo, se os planos de saúde têm prazo de 14 dias para garantir 
um determinado atendimento, como acontece hoje, a ideia é estender este 
prazo para 30 dias nos planos populares. Além disso surge a figura da segunda 
opinião obrigatória, antes da realização de determinados procedimentos mais 
complexos. 

As propostas enviadas para a ANS excluem em determinados produtos 
internação, urgências e exames de alta complexidade. Vale dizer, este plano 
seria um plano híbrido, já que para os atendimentos de alta complexidade o 
segurado continuaria utilizando a rede pública, cabendo ao plano privado 
custear os procedimentos mais simples. 

Outra mudança básica para a redução do preço é o aumento da 
coparticipação do segurado. Isso significa que o segurado paga parte dos 
procedimentos, enquanto a operadora paga o restante. Nos planos 
convencionais, esta coparticipação é baixa. A ideia adotada pelo Plano Popular 
é fazer com que o segurado pague mais, dividindo os custos com a operadora, 
possibilitando que assim o custo mensal do plano seja mais baixo. 

Há também a sugestão de flexibilização dos reajustes e a regionalização 
dos planos. Até agora, não se falou em preço, portanto, não é possível dizer se 
o Plano Popular trará ou não vantagens concretas para o cidadão de baixa 
renda, a quem ele se destina. 

A proposta encaminhada para a ANS tem três tipos diferentes de planos. 
Plano simplificado, que inclui atenção primária (atendimento não-

especializado), consultas com especialistas e exames de diagnóstico de baixa 
e média complexidade. Não inclui internação, terapias e exames de alta 
complexidade nem atendimento de urgência e emergência. 

Plano ambulatorial + hospitalar, que inclui atenção primária e atenção 
especializada de média e alta complexidade. Para ter acesso aos cuidados 
especializados, o paciente deve passar obrigatoriamente por uma avaliação 
prévia do médico da família ou da atenção primária. O sistema é semelhante 
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ao adotado pelo SUS, em que o atendimento com especialistas só é feito 
mediante encaminhamento de um serviço básico de saúde. 

Plano em regime misto de pagamento, em que o paciente tem acesso a 
serviços hospitalares, terapias de alta complexidade, medicina preventiva e 
atendimento ambulatorial mediante pagamento dos procedimentos com os 
valores previstos no contrato. 

Antes mesmo de ser analisado pela ANS, o plano de saúde popular tem 
defensores e detratores de peso. As operadoras em geral são favoráveis e 
afirmam que o plano abrirá o segmento para milhares de pessoas que 
atualmente não têm condições de pagarem um plano tradicional, mas podem ir 
um pouco além do SUS, o que desoneraria o sistema público e permitiria um 
atendimento de melhor qualidade, ainda que limitado, para elas. 

As opiniões contrárias temem, antes de tudo, a perda das conquistas 
introduzidas pela Lei dos Planos de Saúde Privados. É difícil explicar 
exatamente quais sejam, exceto o rigor que deveria estar presente desde 
sempre na fiscalização da atuação das operadoras. 

O fato concreto é que o Brasil adora legislar sobre o interesse dos 
outros, como se a população fosse composta por idiotas que não dão conta de 
suas vidas. 

É evidente que um produto como este deve ter regras claras para seu 
funcionamento, mas tentar impedir sua chegada ao mercado com argumentos 
do tipo “os exames vão demorar mais ou a cirurgia não será realizada 
imediatamente” é desconsiderar a realidade nacional, onde pacientes com 
doenças terminais têm o retorno da consulta marcado invariavelmente para 
quando, de acordo com os melhores prognósticos, já estarão mortos. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/blogs/antonio-penteado-mendonca/plano-de-
saude-popular/ 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Software e TI 

Setor de TI diz que pode perder 83 mil empregos em 3 anos com 
reoneração 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Empresas lançam campanha para governo deixar setor de fora da medida. 
 

As empresas de tecnologia da informação (TI) lançaram nesta sexta-
feira (7) uma frente para tentar convencer o governo federal a incluir o setor no 
grupo daqueles que ficarão de fora da reoneração da folha de pagamentos, 
anunciada na semana passada. 

As presidentes das maiores empresas do setor – Stefanini, TOTVS, BRQ 
e Resource – e a Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação) afirmam que 83 mil postos de 
trabalho podem ser perdidos nos próximos 3 anos se for mudado o modelo de 
tributação do setor. 

“As empresas terão que repassar esses custos para os preços e 
daremos um passo de 10 anos para trás em termos de mão de obra 
empregada”, alertou Sergio Paulo Gallindo, presidente da Brasscom, 
destacando que o setor emprega cerca de 1,5 milhão de trabalhadores, sendo 
mais 600 mil na área de software e serviços. 

Modelo de tributação 
O setor apresentou uma série de números para mostrar que a 

substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha por um 
percentual da receita bruta garantiu não só a criação de mais empregos 
formais nas empresas de TI, como também um aumento do rendimento médio 
e até uma maior arrecadação total para o governo. 

Segundo os cálculos da Brasscom, o modelo alternativo de tributação 
garantiu a criação de 95 novos postos de trabalho entre 2012 e 2015, além de 
um incremento de R$ 4,1 bilhões no valor arrecadado com impostos pelo setor. 

“Não é correto ficarmos de fora. Não conseguimos entender. Foi uma 
surpresa para todos”, disse Marco Stefanini, presidente da Stefanini. “Temos 
mais analistas do que motoristas e cobradores de ônibus. Se o critério 
realmente foi geração de postos de trabalho, deveríamos estar presentes”, 
afirmou Laércio Cosentino, presidente da Totvs. 

“No setor de TI, a desoneração da folha de pagamento não foi renúncia 
fiscal”, completou o presidente da BRQ, Benjamin Quadro. 

O setor defende não só a manutenção da opção de pagamento de 
alíquota de 4,5% sobre o faturamento bruto como também o fim da opção do 
modelo de contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento, de 
forma que todas as empresas do setor tenham a mesma carga de impostos. 

Segundo a Brasscom, a introdução da opção de escolha do modelo de 
contribuição no final de 2015 não foi positiva nem para o setor nem para o 

http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-anuncia-alta-de-tributos-e-corta-r-421-bilhoes-em-gastos.ghtml
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governo, pois resultou na perde de cerca de 13 mil empregos em 2016 e na 
queda da arrecadação no ano passado. 

Entenda a reoneração da folha 
No final de março, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles anunciou a 

reoneração da folha de pagamentos para a maioria dos setores da economia 
como uma das medidas do pacote para cobrir o rombo fiscal de R$ 58 bilhões 
para cumprir a meta de 2017 no Orçamento. 

Apenas 4 setores foram deixados de fora: transporte rodoviário coletivo 
de passageiros (ônibus urbano ou interurbano); transporte metroviário e 
ferroviário de passageiros (metrô e trem); construção civil e obras de 
infraestrutura; comunicação, radio e televisão, prestação de serviços de 
informação, edição e edição integrada à impressão. 

Na ocasião, Meirelles disse que o benefício foi mantido a esses setores 
porque, no caso deles, o governo considera que a desoneração "faz efeito". 

A reoneração começa a valer apenas em julho, pois precisa cumprir a 
chamada "noventena", que conta a partir do anúncio. Por isso, a previsão do 
governo é que a arrecadação com essa medida será restrita apenas aos meses 
de agosto a dezembro. 

Apesar de ter eliminado a possibilidade de a maior parte dos setores da 
economia poder contar com tributação menor na folha de pagamentos, o 
ministro Meirelles não considerou que houve aumento de impostos. 

A desoneração da folha de pagamentos começou em agosto de 2011, 
em um pacote de bondades lançado pela então presidente Dilma Rousseff. O 
objetivo era estimular a geração de empregos no país e melhorar a 
competitividade das empresas brasileiras. 

Entre 2012 e 2016, a renúncia fiscal com a desoneração foi de R$ 77,9 
bilhões, segundo dados da Receita Federal. Atualmente, cerca de 40 mil 
empresas de mais de 50 setores da economia se beneficiam do programa. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/setor-de-ti-diz-que-pode-perder-83-mil-
empregos-em-3-anos-com-reoneracao-da-folha.ghtml 

 

 
Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-anuncia-alta-de-tributos-e-corta-r-421-bilhoes-em-gastos.ghtml
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6. Bem-Estar do Consumidor 

IPCA fica em 0,25% em março 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: IBGE 
 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março variou 
0,25% e ficou abaixo dos 0,33% de fevereiro em 0,08 ponto percentual (p.p.). Desde 
2012, quando se situou em 0,21%, não há registro de IPCA mais baixo para os meses 
de março. 

Com este resultado, o primeiro trimestre do ano acumula 0,96%, percentual 
bem inferior aos 2,62% de igual período de 2016. Constitui-se no menor resultado de 
primeiro trimestre desde o início do Plano Real, em 1994. No acumulado dos últimos 
12 meses, o índice desceu ainda mais, foi para 4,57%, menos do que os 4,76% dos 12 
meses imediatamente anteriores. Em março de 2016 o IPCA foi 0,43%. 

Clique aqui para acessar a publicação completa. 
Com impacto de 0,15 p.p., a maior parte do índice de março ficou na conta da 

energia elétrica, que subiu 4,43% e levou o grupo habitação a atingir 1,18%, a mais 
elevada variação de grupo. O resultado do item energia elétrica reflete a cobrança da 
bandeira tarifária amarela no valor de R$ 2,00 a cada 100 kwh consumidos, aliada a 
aumentos ou reduções nas parcelas do PIS/COFINS, dependendo da região 
pesquisada. 

No Rio de Janeiro, houve, ainda, a partir de 15 de março, reajuste de 9,81% 
nas tarifas de uma das concessionárias e redução de 5,19% em outra. Em Goiânia, 
ocorreu, também, reajuste de 35,03% na parcela da conta referente à Contribuição 
para Iluminação Pública – CIP. O menor resultado registrado no item energia elétrica 
foi 1,53% na região metropolitana de Belém, enquanto o maior, de 6,74%, ficou com o 
Rio de Janeiro. 

Além da energia elétrica (4,43%), as despesas com habitação (1,18%) ficaram 
mais elevadas diante do aumento de 1,13% no preço do botijão de gás, tendo em vista 
reflexos do reajuste médio de 9,80% ao nível das refinarias, concedido pela Petrobrás 
para vigorar a partir do dia 21 de março. 

Educação (0,95%), embora com a segunda maior variação de grupo, mostrou 
recuo significativo em relação à alta de 5,04% do mês anterior, já que ficou no IPCA 
de fevereiro a forte pressão dos reajustes anuais habitualmente aplicados sobre o 
valor das mensalidades do ano anterior. Regionalmente, Fortaleza sobressai nos 
resultados, com 5,34%. 

Já o grupo alimentação e bebidas mostrou aceleração para 0,34% em março, 
ao passo que, em fevereiro, havia apresentado queda de 0,45%. Produtos importantes 
na mesa do consumidor, como o leite longa vida (2,60%), o café moído (1,89%) e o 
pão francês (0,91%), ficaram mais caros. 

Por outro lado, alimentos como o feijão-preto (-9,11%), o feijão-carioca (-
5,59%) e o feijão-mulatinho (-4,50%) ficaram mais baratos de um mês para o outro. 

A respeito das quedas, observa-se que quatro dos nove grupos de produtos e 
serviços recuaram de fevereiro para março: transportes (-0,86%), comunicação (-
0,63%), artigos de residência (-0,29%) e vestuário (-0,12%). Neles, o destaque foi a 
gasolina, do grupo transportes, cujo preço do litro ficou, em média, 2,21% mais barato. 
Excetuando apenas a região de Recife, onde houve aumento de 0,71%, os preços 
caíram em todas as regiões pesquisadas, chegando a atingir -4,01% na região 
metropolitana de Curitiba. Quanto ao litro do etanol, a queda foi de 5,10%, com Recife 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultinpc.shtm
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apresentando, também, aumento de preço, 1,71%. Nas demais regiões a queda ficou 
entre -6,46% em São Paulo e -0,78% em Campo Grande. A passagem aérea também 
se destacou por apresentar queda de 9,63%. 

Em comunicação (-0,63%), o resultado se deve à redução nas tarifas das 
ligações de fixo para móvel a partir do dia 25 de fevereiro, levando o item telefone fixo 
a -2,24%. 

Quanto aos grupos saúde e cuidados pessoais (0,69%) e despesas pessoais 
(0,52%), sobressaem, no primeiro, os itens plano de saúde (1,07%) e higiene pessoal 
(0,71%). No segundo, o item cigarro, cuja variação de 1,68% reflete reajustes 
ocorridos em determinadas marcas e regiões a partir dos dias 26 e 27 de fevereiro. 

Na ótica dos índices regionais, o mais elevado foi o da região metropolitana de 
Fortaleza (0,66%), onde o item cursos regulares teve alta de 8,26%. O menor índice 
foi o da região metropolitana de Belo Horizonte (-0,04%), influenciado pela queda de 
2,27% nos combustíveis. 

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com 
rendimento monetário de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e 
abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo 
Grande e de Brasília. Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços 
coletados no período de 25 de fevereiro a 29 de março de 2017 (referência) com os 
preços vigentes no período de 31 de janeiro a 24 de fevereiro de 2017 (base). 

INPC varia 0,32% em março 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) variou 0,32% em março e 

ficou acima da taxa de 0,24% de fevereiro em 0,08 p.p. No acumulado dos últimos 12 
meses, o índice desceu para 4,57%, ficando abaixo dos 4,69% registrados nos 12 
meses imediatamente anteriores. Em março de 2016, o INPC registrou 0,44%. 

Os produtos alimentícios tiveram alta de 0,32% em março, enquanto no mês 
anterior registraram queda de 0,53%. O agrupamento dos não alimentícios ficou com 
variação de 0,32%, abaixo da taxa de 0,59% de fevereiro. 

Quanto aos índices regionais, o mais elevado foi o da região metropolitana de 
Fortaleza (0,64%), onde o item cursos regulares mostrou alta de 8,84%. O menor 
índice foi o da região metropolitana de Belo Horizonte (0,08%), influenciado pela 
queda de 2,25% nos combustíveis. 

O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com 
rendimento monetário de um a cinco salários mínimos, sendo o chefe assalariado. 
Abrange dez regiões metropolitanas, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande 
e de Brasília. Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados 
no período de 25 de fevereiro a 29 de março de 2017 (referência) com os preços 
vigentes no período de 31 de janeiro a 24 de fevereiro de 2017 (base). 
 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3407&busca=
1 
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7. Comércio Eletrônico 

Pesquisa revela avanço da adesão ao e-commerce por pessoas acima de 
50 anos 

 
07 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
Uma pesquisa realizada pelo Zoom, site e app comparador de preços e 

produtos, em parceria com a Consumoteca, com 4 mil pessoas, para traçar o 
perfil dos e-consumidores, revela o aumento da participação das pessoas 
acima de 50 anos ao e-commerce. Embora a faixa etária dos clientes online 
seja bem diversificada, a fatia representada pelas pessoas dessa idade 
concentrou 18% dos entrevistados. 

O público nessa faixa etária está cada vez mais conectado. Um estudo 
recente do Instituto Locomotiva revelou que o número de pessoas acima de 60 
anos conectadas à internet aumentou 940% nos últimos oito anos, o que 
equivale a 4,8 milhões de novos internautas. 

“Diante disso, há um avanço da participação dessa parcela da 
sociedade, que agora veem a internet como um facilitador para diversas 
finalidades, o que inclui pesquisar e comprar online”, analisou Thiago Flores, 
diretor executivo do Zoom. 

“O uso de comparadores de preços e produtos, por exemplo, permite a 
esse público ter acesso a uma imensidão de ofertas para pesquisar e encontrar 
o produto que desejam, enquanto em lojas físicas ficam restritos a pesquisas 
apenas em locais próximos”, afirmou. “Se as primeiras experiências de 
compras forem positivas, a pessoa se tornará com certeza um e-consumidor e 
não terá mais receio de usar a internet para esta e outras finalidades. É o que 
temos visto acontecer e o que explica o aumento da fatia desse público no e-
commerce”, comentou. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-e-commerce-pessoas-
50-anos/ 
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8. Emprego 

Mercado de trabalho sinaliza tendência de melhora gradual 

 
07 de Abril de 2017 

Fonte: FGV IBRE 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação Getulio 
Vargas avançou 4,6 pontos em março, atingindo 100,5 pontos, considerando-
se dados ajustados sazonalmente. Após o terceiro avanço consecutivo, o 
indicador acumula 10,5 pontos de alta no ano, sinalizando uma continuidade na 
tendência de melhora gradual do mercado de trabalho no que tange ao saldo 
entre a quantidade de novas vagas e de desligamentos. 

Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) apresentou queda 
suave, ao variar -0,1 ponto em relação ao mês de fevereiro, atingindo 100,6 
pontos. Após um período de relativa estabilidade, o indicador voltara a subir no 
final do ano passado e agora começa a ceder lentamente, num movimento de 
aparente acomodação. 

“Apesar das melhoras do Índice Antecedente de Emprego (IAEmp), o 
Índice Coincidente de Desemprego (ICD) permanece em nível bastante 
elevado e não apresenta tendência significativa de redução nos últimos meses. 
Desta forma, os indicadores do mercado de trabalham mostram que situação 
presente do mercado de trabalho continua difícil a despeito das expectativas de 
retomada das contratações nos próximos meses”, afirma Fernando de Holanda 
Barbosa Filho, Economista da FGV/IBRE. 

Destaques do IAEmp e ICD 
Os componentes que mais contribuíram para a alta do IAEmp em março 

foram os indicadores que medem o ímpeto de contratações nos três meses 
seguintes, na Sondagem da Indústria de Transformação, e a expectativa com 
relação à facilidade de se conseguir emprego nos seis meses seguintes, da 
Sondagem do Consumidor, com variações de 9,5 e 9,0 pontos, 
respectivamente. 

A classe que mais contribuiu para a suave queda do ICD foi a do grupo 
de consumidores que auferem renda familiar mensal entre R$ 4.800,00 e R$ 
9.600,00, cujo Indicador de percepção de dificuldade de se conseguir emprego 
recuou 0,4 ponto. 
 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015B480090DE7097 
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9. Franquias 

Mundo Verde diversifica atuação para crescer 

 
10 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 
Para se manter entre as maiores empresas de produtos orgânicos e naturais, 
plano é abrir lojas em aeroportos, além dobrar atenção ao principal público da 
varejista: mulheres com mais de 30 anos 
 

Especialista no mercado de alimentação saudável, a rede Mundo Verde 
pretende inaugurar 61 lojas em 2017. Com estratégia remodelada, o objetivo é 
fortalecer a marca com estabelecimentos espalhados pelos seis aeroportos 
privatizados do País, além de focar em produtos para o principal público da 
empresa: mulheres com mais de 30 anos.  

Com investimento de R$ 500 mil, a porta de entrada da empresa em 
terminais aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRUAirport). 
Diferente das outras lojas da companhia, há espaço de café alocado no 
estabelecimento, o que permite que os itens comercializados sejam 
consumidos diretamente no local.  

Segundo o CEO do Mundo Verde, Charles Martins, a expectativa da 
empresa é estar presente em pelo menos outros dois aeroportos até o final de 
2017. "A gente vê que cada vez mais os aeroportos têm grandes shoppings, e 
as pessoas estão consumindo cada vez mais dentro deles. Então, decidimos 
levar uma opção mais saudável para quem vai viajar", explica. 

Com a constante crescente na procura por produtos naturais e 
orgânicos, o Mundo Verde chegou a marca de 400 operações funcionando no 
Brasil, e não quer parar por aí: a meta é chegar a mil lojas nos próximos cinco 
anos. Questionado sobre as principais localidades onde os clientes estão mais 
preocupados com uma alimentação saudável, o executivo foi taxativo: "No 
geral, as pessoas se preocupam mais com a saúde nas regiões onde têm 
praia", afirma. 

Recentemente, um balanço divulgado pela Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) registrou que os segmentos de franquias especializadas em 
"Saúde, Beleza e Bem-Estar" e "Alimentação" estão entre os setores que mais 
crescem no Brasil. Resiliente em tempos de crise, o Mundo Livre é um exemplo 
desta tendência: a empresa registrou um faturamento de R$ 530 milhões em 
2016. Para este ano, a estimativa é elevar a receita em 10%, chegando a R$ 
580 milhões. 

Mulheres 
Segundo o Mundo Verde, 75% de seus consumidores são mulheres 

acima dos 30 anos de idade. Pensando nisso, a rede anunciou o lançamento 
da linha de produtos Elixir, marca destinada aos cuidados da saúde e da 
estética do público feminino. 

Dividida em seis tipos de produtos, o objetivo da nova marca é retardar o 
processo de envelhecimento das mulheres. "Decidimos ter uma linha de 
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produtos especialmente dedicada a atender às necessidades de beleza e 
saúde desse público, levando em consideração suas preocupações, e 
utilizando ingredientes de alta qualidade", explica a gerente de nutrição e 
desenvolvimento de produtos do Mundo Verde, Flávia Morais. 
 
 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox 
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10. Mercado Imobiliário 

'Inflação do aluguel' tem retração na 1ª prévia de abril 

 
10 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
No ano, o indicador acumula baixa de -0,01% e, em 12 meses, alta de 3,74%. 
 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), também chamado de 
"inflação do aluguel", porque é usado para reajustar a maioria dos contratos 
imobiliários, registrou forte desaceleração, ao passar de 0,25% na primeira 
prévia de março para -0,74% na mesma semana de abril, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). 

No ano, o indicador acumula baixa de -0,01% e, em 12 meses, alta de 
3,74%. 

Usado no cálculo do IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), 
que avalia os preços no atacado, registrou variação de -1,21%, ante 0,23% no 
mesmo período de março. 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), também usado no cálculo mas 
com peso menor, que calcula os preços no varejo, apresentou taxa de variação 
de 0,3%, ante 0,17% no mesmo período do mês anterior. 

Com o menor peso entre os subíndices, o Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) registrou variação de -0,14%. No mês anterior, o índice 
apresentou variação de 0,54%. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/inflacao-do-aluguel-tem-
retracao-na-1-previa-de-abril.ghtml 
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11. Curtas 

IGP-M na 1ª prévia de abril cai 0,74% ante +0,25% na 1ª prévia de março, 
diz FGV 

10 de Abril de 2017 
Fonte: R7 

 
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) recuou 0,74% na primeira 

prévia de abril, após um aumento de 0,25% na primeira prévia de março. A 
informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 10, pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula ligeira queda de 
0,01% no ano e elevação de 3,74% em 12 meses. 

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem 
a primeira prévia do IGP-M de abril. O IPA-M, que representa os preços no 
atacado, caiu 1,21%, ante uma alta de 0,23% na primeira prévia de março. O 
IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou elevação de 0,30%, 
depois da alta de 0,17% registrada na mesma prévia do mês anterior. Já o 
INCC-M, que mensura o custo da construção, teve retração de 0,14% na prévia 
de abril, ante um avanço de 0,54% na mesma leitura de março. 

A taxa de variação referente aos preços dos bens finais foi de 0,27% em 
abril, após aumento de 0,03% no mês anterior. Por sua vez, os preços dos 
bens intermediários caíram 0,79% no mês passado, em comparação o ligeiro 
recuo de 0,02% em março. Já os preços das matérias-primas brutas 
registraram retração de 3,32% ante elevação de 0,71% na mesma base de 
comparação. 

O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel. O período de 
coleta de preços para cálculo do índice foi entre os dias 21 e 31 do mês 
passado. No dado fechado do mês de março, o IGP-M subiu 0,01%. 
 

Movimento em shopping tem leve alta 

 
10 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 

O fluxo de pessoas nos shoppings registrou leve alta de 0,6% em março 
na comparação com o mesmo mês do ano anterior. É o primeiro resultado 
positivo em nove meses e pode indicar o início de um ciclo mais positivo para o 
setor. Os dados são Ibope Inteligência e da Mais Fluxo. Na análise por região, 
os resultados mostram grandes diferenças: Recife tem uma variação positiva 
elevada (6,4%) e mantém tendência positiva; Rio de Janeiro, por outro lado, 
continua registrando resultado negativo. Segundo a análise os malls voltados 
para as classe AB sentiram menos a retração. 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  20 

“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.” 

 

 

12. Feiras 

 
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 
 
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 
 
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 
 
18/04/2017 até 20/04/2017 – MERCOSUPER 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expotrade Convention Center 
Cidade: Pinhais - PR 
 
20/04/2017 até 23/04/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 - EDIÇÃO 
RIOCENTRO 
Setor: Multisetores 
Local: Riocentro  
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
21/04/2017 até 24/04/2017 – HAIR BRASIL 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/04/2017 até 23/04/2017 – ARNOLD CLASSIC SOUTH AMERICA 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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25/04/2017 até 25/04/2017 – ZOOTECNIA DE PRECISÃO 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE AVES E 
SUÍNOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TRAVELWEEK 
Setor: Turismo 
Local: Fundação Bienal de São Paulo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – AVESUI AMÉRICA LATINA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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