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1. Crédito e Financiamento 

Rejeição a pedidos de crédito não cresceu, mostra banco 

 
17 de Abril de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

A gestão de Maria Silvia Bastos Marques à frente do BNDES vinha 
sofrendo críticas de empresários e de integrantes do governo diante de 
estatísticas que apontam queda 35% nos desembolsos anuais do banco, ao 
mesmo tempo em que a instituição fechou o ano com R$ 129 bilhões "parados 
no caixa" - mesmo depois de devolver R$ 100 bilhões antecipadamente ao 
governo federal em dezembro. 

Apesar de haver casos conhecidos de empresas que tiveram crédito 
recusado - sem falar na interrupção de desembolsos de financiamentos já 
aprovados em linhas de exportação de serviços -, os dados internos do BNDES 
sobre o andamento dos pedidos de crédito não sancionam a tese de que a 
instituição estaria com uma postura pró-cíclica, no sentido a agravar ainda mais 
a crise atual. 

O argumento da cúpula do banco é que os desembolsos estão menores 
por falta de demanda dos empresários, que estão com capacidade ociosa e 
sem planos de investimento. 

Dados levantados pelo BNDES a pedido do Valor indicam que, do total 
dos pedidos que entraram em consulta em 2016, 25% foram rejeitados na 
etapa de enquadramento, índice que está em linha com a média de 24% 
observada desde 2009. 

Nessa fase do processo de concessão de crédito, o banco avalia se o 
pedido se enquadra em sua política operacional e também é feita a primeira 
avaliação da capacidade de crédito da potencial tomadora, além da análise 
cadastral - que verifica processos de irregularidades, como investigações sobre 
corrupção, por exemplo. 

Na etapa seguinte, em que os pedidos enquadrados passam pela 
análise de crédito, o banco informou que, em média, de novo, 25% do volume é 
cancelado, por rejeição do banco ou desistência da empresa. 

Segundo o BNDES, a taxa de cancelamentos de projetos enquadrados 
no ano passado manteve o mesmo comportamento das operações de anos 
anteriores. "Entre as operações não automáticas enquadradas em 2016 que 
passaram por todas as etapas até a decisão final da diretoria, 25% foram 
canceladas. Esse índice foi exatamente igual aos de 2014 e 2015. Em 2013, a 
taxa de cancelamento foi ligeiramente mais baixa: 21%", disse a instituição. 

A mudança na política operacional do banco, que de maneira geral 
reduziu a parcela dos investimentos que será financiada por juros subsidiados, 
pode reduzir a demanda de tomadores que venham a optar outras opções de 
funding no mercado de capitais. 

Mas além de esse ser um desejo declarado da nova gestão do BNDES - 
de que grandes empresas com acesso a crédito em condições de mercado se 
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financiem com recurso privado -, não teria dado tempo de essa nova política, 
lançada início de 2017, ter provocado a queda dos desembolsos dos últimos 
meses. 

Algo que de fato mudou, contudo, foi o fim do Programa de Sustentação 
do Investimento (PSI), que oferecia taxas de financiamento até mesmo abaixo 
da inflação, e que atraiu uma demanda que não talvez não existiria em 
condições normais. 

No ano passado, o BNDES liberou apenas R$ 4,8 bilhões em linhas do 
PSI, ante R$ 33 bilhões destinados em 2015 e outros R$ 76 bilhões em 2014. 

Assim, quando se olha o total de R$ 88 bilhões desembolsados pelo 
BNDES em 2016, ele fica 35% abaixo do repasse de 2015 e 53% inferior ao 
volume liberado em 2014. Quando se faz a conta excluindo os desembolsos do 
PSI, a queda é mais suave. Teria sido de 19% na comparação com 2015 e de 
25% com 2014. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37421596 
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Juros de operações de crédito caem pelo 4º mês seguido 

 
13 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Todas as linhas de crédito pesquisadas para consumidores e empresas 
registraram queda em março. Taxa passou para 8,07% ao mês 
 

Pelo quarto mês consecutivo, as taxas de juros cobradas nas operações 
de crédito caíram. Linhas destinadas para os consumidores e empresas 
registraram queda no mês. As informações são da Associação Nacional de 
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) e foram 
divulgadas nesta quinta-feira (13). 

De seis linhas pesquisadas para os consumidores e de três para as 
empresas, todas registraram queda. Para as famílias, a taxa de juros média 
geral apresentou uma redução de 0,03 ponto percentual no mês e de 0,85 
ponto percentual no ano. 

Com esse movimento observado nas operações para os consumidores, 
os juros médios passaram de 8,10% ao mês (154,63% ao ano) em fevereiro 
para 8,07% ao mês (153,78% ao ano) em março. Essa é ainda a menor taxa 
de juros desde junho de 2016. 

Segundo a Anefac, essa queda dos juros foi influenciada pelo recuo dos 
juros básicos da economia (Selic). Desde outubro do ano passado, o Banco 
Central mantém um processo de corte dessa taxa, que caiu de 14,25% ao ano 
para 11,25% ao ano. 

Expectativas para os juros 
Para os próximos meses, a expectativa da Anefac é de continuidade 

desses cortes. “Tendo em vista a melhora das expectativas quanto á redução 
da inflação bem como na melhora fiscal deveremos ter novas reduções da taxa 
básica de juros o que reduz o custo de captação dos bancos possibilitando 
novas reduções das taxas de juros nas operações de crédito”, informou a 
entidade por meio de nota. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/04/juros-de-operacoes-de-
credito-caem-pelo-4o-mes-seguido 
 
 

 
Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

2.  Comércio - Varejo 

As tendências do varejo para os próximos 5 anos 

 
15 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Maior consumo de produtos usados e fortalecimento do público com mais de 
60 anos são alguns dos movimentos esperados, diz pesquisa 
 

A mais longa e profunda recessão que se abateu sobre o País atingiu 
em cheio o varejo e mudou a forma de o brasileiro consumir. “Com a crise, 
parecia que o mundo ia acabar. Não acabou, mas se transformou”, disse 
Márcia Sola, diretora de Varejo e Shopping do Ibope Inteligência. 

No início do mês, a especialista apresentou a uma plateia de 
empresários do setor de comércio e serviços um estudo sobre a perspectiva do 
varejo para os próximos cinco anos. Durante o 2º Simpósio de Varejo e 
Shopping, realizado pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings 
(Alshop) em Punta Del Este, no Uruguai, Márcia apontou as cinco principais 
tendências de consumo que devem se consolidar no varejo até 2022. Algumas 
delas, já em curso, foram captadas por lojistas, que estão se adaptando às 
mudanças para conquistar novos mercados (veja exemplos abaixo). 

Na opinião do presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, grande parte dos 
lojistas não captou essas tendências porque, nos últimos tempos, esteve 
ocupada em enfrentar os desafios do dia a dia. Com dois anos seguidos de 
crise e queda nas vendas, Sahyoun explicou que os empresários do setor – 
sobretudo os pequenos, que são a maioria nos shoppings – tiveram de correr 
atrás de capital de giro para fechar as contas do mês. 

Em função dessa conjuntura complicada, os investimentos em novos 
segmentos foram deixados de lado pela maioria dos pequenos lojistas. No 
entanto, o presidente da Alshop acredita que há um potencial de mercado 
escondido nas tendências apontadas pelo estudo.  

“A crise mudou o comportamento do brasileiro na hora de ir às compras”, 
observou a diretora do Ibope Inteligência, apontando para o avanço do 
consumo de produtos reciclados ou usados. Quando a economia ia bem, 
lembrou a especialista, o consumo estava relacionado com artigos novos. Com 
a crise, o produto reciclado com cara de novo vem ganhando a cena, destacou. 
Enquanto o volume de vendas de mercadorias novas caiu 6,1% no ano 
passado, a maior retração da série iniciada em 2001, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vários sites e lojas físicas de 
produtos de segunda mão cresceram na faixa de dois dígitos. 

Além do aperto no bolso, a venda de itens reciclados foi impulsionada 
por uma nova visão de mundo, isto é, de um consumo mais consciente. 
“Reciclar é uma tendência que veio para ficar”, disse Márcia. 

Mais de 60. A segunda tendência identificada foi o avanço de 
consumidores com mais de 60 anos. Em 1997, essa faixa etária reunia 13 
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milhões de pessoas. Neste ano, 26 milhões; em cinco anos, serão 32 milhões 
de brasileiros com mais de 60 anos, segundo a especialista.  

Esse público já representa 14% da população, detém 22% da renda e é 
a faixa etária que mais vai crescer nos próximos 20 anos. “O varejo trata mal 
esse consumidor, que tem dinheiro e tempo para gastá-lo”, observou Márcia. 
Como até hoje o comércio e a indústria estiveram voltados para o público 
jovem, salvo raras exceções, não existem produtos adequados para os que 
têm mais de 60 anos. “Eles querem mais do que planos de saúde e cruzeiros 
de navio, querem ser desafiados.” 

No polo oposto, a diretora do Ibope Inteligência ressaltou o avanço do 
mercado infantil como outra tendência ainda pouco explorada no Brasil. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, um terço das vendas da Target, a maior rede de 
lojas de departamento do país, é de itens para crianças. 

Diferentemente do passado, as crianças são hoje o centro das famílias. 
“Elas influenciam a decisão de compra dos pais”, afirmou Márcia. Parte dessa 
mudança, segundo ela, se deve ao fato de o pai e a mãe trabalharem muitas 
horas por dia e se sentirem culpados pela ausência. 

Nicho. Uma tendência importante identificada pelo estudo são os nichos 
de mercado. Hoje, por exemplo, mais da metade dos brasileiros (53%) está 
acima do peso e 18% são considerados obesos – o que significa um universo 
34 milhões de pessoas. “O varejo não faz provavelmente nada com essa 
informação”, alertou a especialista. Por falta de produtos feitos sob medida para 
esses consumidores, muitos preferem comprar em sites internacionais. “O 
futuro é o mercado de nicho, o varejo especializado. O consumidor não quer 
nada adaptado.” 

A quinta tendência revelada pelo estudo – o bom atendimento – pode 
parecer óbvia, mas não é para muitos varejistas. Com o avanço do comércio 
eletrônico e das redes sociais, quando o consumidor vai a uma loja física, ele já 
tem muitas informações sobre o produto que deseja comprar. Por conta disso, 
espera algo a mais, isto é, ter uma boa experiência de compra. “O vendedor é 
o embaixador da marca e poucos lojistas estão preparados”, finalizou a 
especialista. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,as-tendencias-do-varejo-para-os-
proximos-5-anos,70001739051 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3.  Serviços 

Setor de serviços mantém desempenho similar ao ano passado 

  
17 de Abril de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Sem melhoras significativas, o setor de serviços apresentou em fevereiro alta 
de 0,7% em volume de negócios, ante janeiro. No entanto, se comparado com o 
mesmo período do ano anterior, o indicador teve queda de 5,1%, acumulando queda 
de 4,3% em 2017. 

Na análise do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), se 
levarmos em conta o desempenho do primeiro bimestre da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE, o setor praticamente se encontra na mesma 
situação do início de 2016. "A gravidade do quadro não é, na média, muito diferente 
daquela vivida nos anos de 2015 e 2016 como um todo", apontou em nota o Iedi. 

De acordo com o instituto, o ano de 2017 não começa muito bem para os 
serviços, acompanhando o desempenho da indústria e do comércio varejista. "O único 
alento nos dados divulgados pelo IBGE é que nos últimos quatro meses tem havido 
resultados positivos na série com ajuste sazonal para o total do faturamento real do 
setor de serviços. As altas são pequenas, mas persistentes", informava a análise do 
Iedi. 

Com isso, o primeiro bimestre de 2017 acena com um retorno ao padrão de 
queda de meados de 2016, da ordem de -4,5%, depois de um último trimestre do ano 
passado especialmente ruim (-6%).  

De acordo com a pesquisa do IBGE, em fevereiro, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, as atividades que apresentaram maiores níveis de 
deterioração são os serviços profissionais, administrativos e complementares (-
10,2%), serviços prestados às famílias (-6%) e outros serviços (-7,2%). Para o Iedi, 
destes, o desempenho mais preocupante é o de serviços prestados às empresas, isto 
é, os profissionais, administrativos e complementares, que retornaram a seus piores 
momentos, com níveis de retração semelhantes àqueles do final de 2015 e início do 
ano de 2016.  

Já no caso de outros serviços, o Iedi destaca que a atividade já teve quedas 
mais intensas, mas ainda assim é preocupante, já que o segmento parece ter 
"descarrilhado" da trajetória de amenização de suas perdas que vinha ocorrendo ao 
longo da segunda metade de 2016. 

Se observados os sub-segmentos, as atividades que apresentaram maiores 
quedas foram os técnico-profissionais (-21,5%), transporte aéreo (-14,6%) e outros 
serviços prestados às família (- 13,7%). 

A receita nominal em fevereiro do setor de serviços registrou variação de 0,2% 
em relação a janeiro e, na comparação com mesmo mês do ano anterior, ficou em 
0,5%. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/setor-de-servicos-mantem-desempenho-similar-ao-ano-
passado-id618830.html 

 
 

 
Voltar ao índice  
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4.  Serviços - Bancos 

Promessa de facilidade, conta digital some de grandes bancos 

 

17 de Abril de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Seis anos após BC regulamentar a oferta de contas 100% online, serviços têm 
poucas opções sem taxas 
 

Vantajosas para quem foge de filas em agências bancárias e de longas 
esperas em serviços de callcenter, as contas 100% digitais estão cada vez 
mais difíceis de se encontrar – sobretudo nos grandes bancos. Neste mês, 
Bradesco e Itaú anunciaram que vão descontinuar suas contas digitais 
gratuitas, reduzindo ainda mais as opções para quem busca serviços bancários 
sem custo. Ainda que nada mude para os clientes que já usam essas contas 
nos dois bancos, não será possível fazer a migração para esse tipo de produto 
no caso de quem já é correntista. 

Por outro lado, o Banco do Brasil, que havia encerrado sua conta digital 
em outubro do ano passado, relançou a modalidade um mês depois, com o 
objetivo de concentrar esforços no segmento. O banco vetou, porém, a 
migração a clientes que já tenham conta na instituição. Também vem 
crescendo o número de clientes de bancos novatos, como Intermedium e 
Sofisa Direto. 

As contas digitais, regulamentadas pelo Banco Central na resolução 
3.919/2010, que vigora desde 2011, permitem movimentação exclusiva por 
canais de autoatendimento, como internet banking, aplicativo e caixa 
eletrônico. Esse tipo de conta é isenta de tarifas para transferências bancárias 
e consulta de extratos, além de também oferecer um cartão de débito. Caso o 
consumidor queira utilizar canais telefônicos ou ir até a agência, a operação 
será cobrada como um serviço à parte, segundo os pacotes de tarifas de cada 
banco. 

“A tendência é essas contas desaparecerem dos grandes bancos”, 
afirma Ione Amorim, economista do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). 
Na sua avaliação, os bancos promoveram a abertura das contas digitais 
gratuitas como forma de atrair o consumidor para o ambiente virtual, além de 
incentivar o esvaziamento das agências, o que reduz custos. “Agora, o 
movimento é o inverso: os bancos já atingiram esse propósito e promoveram 
essa migração, por isso vêm parando de oferecer essas contas.” 

Diretor da consultoria Capgemini, Daniel Rocha considera irreversível o 
uso das contas digitais, mas agora com custos. “Os bancos caminham para 
oferecer esses serviços com tarifa diferenciada”, diz. 

O Bradesco justifica o fim de sua conta exclusivamente eletrônica em 
função de “novas frentes de soluções digitais que estão sendo desenvolvidas”. 
Em reportagem do Estado de agosto do ano passado, fontes afirmaram que o 
banco preparava ainda para o fim de 2016 o lançamento de uma marca que 
deve concentrar todos os seus serviços digitais, a Next. O banco não comenta 
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o assunto. Já o Itaú diz que “pesquisas internas apontaram a necessidade de 
simplificar sua prateleira de pacotes”. 

No caminho inverso, o banco Intermedium tem planos para oferecer uma 
conta digital gratuita também para o cliente pessoa jurídica a partir do segundo 
semestre. Atualmente, os serviços para a pessoa física são pagamentos, 
transferências entre bancos, depósitos e cartão com funções débito e crédito. A 
taxa de juros no rotativo é de 5% ao mês. Nos maiores concorrentes, a média 
está em 15% ao mês. Já o Original cobra uma taxa de R$ 9,90 por mês no 
primeiro ano pelo pacote básico. 

No Neon, é grátis apenas a primeira transferência do mês para outro 
banco. As demais funções são gratuitas. Sofisa Direto também oferece esses 
serviços, salvo cartões. À reportagem, o banco disse que lançará em breve um 
cartão de débito. No Santander, é possível abrir uma conta por aplicativo, mas 
as tarifas variam de acordo com os pacotes de serviços. A Caixa não tem 
contas digitais. 

Irregularidades. Ao optar por uma conta digital, o consumidor precisa 
estar atento para irregularidades ou tentativas de venda casada, alerta a 
economista do Idec Ione Amorim. “Pode haver pressão do funcionário do banco 
para empurrar, junto com a conta, um seguro ou mesmo um cartão de crédito, 
que vai ter anuidade”, diz. Essa prática, explica ela, configura venda casada. 

Conta bancária grátis existe? A conta de serviços essenciais foi 
regulamentada pelo Banco Central em 2008, e consta na resolução vigente, nº 
3.919/2010. Todo banco deve oferecer a clientes a opção de uma conta 
corrente que inclui até quatro saques em caixa ou terminal de autoatendimento, 
duas transferências entre contas no mesmo banco e dez folhas de cheque por 
mês, além de consultas ilimitadas por meio eletrônico. 

Na modalidade poupança, os serviços essenciais são dois saques, duas 
transferências para contas de depósito de mesma titularidade e dois extratos 
dos 30 dias anteriores. Consultas pela web também são ilimitadas. 

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) recomenda atenção à 
tentativa de venda casada, vedada pelo artigo 39 do Código de Defesa do 
Consumidor. Caso se depare com alguma prática o consumidor deve fazer uma 
reclamação no SAC do banco. Sem acordo, é possível recorrer ao BC, Procon 
ou prestar uma queixa em www.consumidor.gov.br. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,promessa-de-facilidade-
conta-digital-some-de-grandes-bancos,70001740605 
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5.  Serviços – Cartão de Crédito 

Após nova regra, juros do rotativo caem mais de 40% no começo de abril 

 
13 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Taxa média dos principais emissores do País recuou para 283,5% ao ano, 
segundo a Abecs. Nova regra do rotativo entrou em vigor no dia 3 de abril. 
 

A taxa média de juros cobrada na linha do rotativo do cartão de crédito 
teve queda de 41,7% nos primeiros dias de abril, em comparação com o 
mesmo período de março, chegando a 283,5% ao ano (11,8% ao mês), 
segundo levantamento da Abecs, que representa as principais instituições 
emissoras de cartões no país. 

A associação passou a divulgar as taxas médias praticadas pelo setor no 
mês passado. 

MAIS: Solução para substituir rotativo do cartão de crédito ainda custa 
caro 

Os dados levam em consideração apenas os três primeiros dias úteis do 
mês – de 3 a 5 de abril –, quando entrou em vigor a nova regra de uso do 
crédito rotativo, pela qual o cliente só pode usar o rotativo até a fatura seguinte 
(cerca de 30 dias). Após esse período, ele deve quitar o valor que ficou em 
aberto ou parcelar o saldo devedor com juros menores. 

A restrição foi criada para coibir o uso do rotativo e obrigar os bancos a 
oferecer uma solução de parcelamento para o cartão de crédito com juros mais 
baratos. A taxa de juro do rotativo encerrou 2016 em 484,6% ao ano, segundo 
dados do Banco Central, que considera a média de todas as instituições 
financeiras. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/apos-nova-regra-juros-do-
rotativo-caem-mais-de-40-no-comeco-de-abril.ghtml 
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6.  Serviços – Turismo 

80% dos brasileiros acreditam que o turismo é imenso potencial a ser 
melhor explorado no país 

  
12 de Abril de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Pesquisa encomendada pelo MTur reforça a percepção de que os atrativos do 
país são bem avaliados, mas que há margem para crescimento econômico 
 

O Brasil tem um enorme potencial a ser explorado no setor do turismo, 
mas deve aproveitar melhor seu patrimônio. Esse é um dos achados de uma 
pesquisa nacional realizada para o Ministério do Turismo para medir a 
percepção da população em relação aos investimentos e impressões do 
público sobre o setor. Foram ouvidas 2002 pessoas com mais de 16 anos em 
todas as regiões do país, em capitais e cidades do interior, entre 17 e 23 de 
março de 2017. 

De acordo com a pesquisa, oito em cada dez brasileiros acreditam que o 
potencial turístico de nosso país é de médio para muito alto, mas 59,8% 
entendem que esse potencial não é aproveitado de forma adequada. Ainda 
assim, 79,7% apontam que gostariam de passar as próximas férias em 
destinos nacionais. 

Na opinião da população brasileira, os principais benefícios do turismo 
são a impulsão da economia e dos negócios (59%) e a geração de empregos 
(27,4%).  Entre as ações para dar fôlego ao setor, numa avaliação estimulada, 
a criação de novos portos para cruzeiros marítimos, a exploração de parques 
nacionais pela iniciativa privada e o incentivo para a vinda de Grandes Parques 
de Diversões estão entre as medidas mais apoiadas. 

“Esses dados só reforçam a necessidade de investirmos nesse setor 
para alavancar a economia brasileira e a importância do pacote de medidas 
Brasil + Turismo, que lançamos nesta terça-feira”, afirmou o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão.  As medidas anunciadas vão alavancar a economia 
nacional por meio do turismo, com soluções técnicas para gargalos históricos, 
foco no aumento do número de viajantes nacionais e estrangeiros e ações para 
melhorar destinos nacionais e gerar emprego e renda. 

A sondagem identifica, ainda, que há um grande apoio da população ao 
investimento na promoção de destinos turísticos para os brasileiros (nota 8,4 
numa escala de zero a 10) e na promoção de destinos para estrangeiros (7,8 
em 10). Sobre os hábitos cotidianos, quase metade (49%) afirmou costumar 
viajar a turismo pelo Brasil ao menos uma vez por ano. 

A conectividade aérea, um dos pontos abordados no Brasil Mais 
Turismo, tem amplo respaldo popular: mais de 73% dos entrevistados aprovam 
o aumento do número de companhias aéreas em operação no Brasil e dois 
terços defendem a abertura do mercado nacional a empresas estrangeiras. 

De acordo com o estudo, 47% dos brasileiros avaliam as condições de 
turismo no país como ótimas ou boas. Para 37,6%, as condições são regulares 
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e 11,4% acreditam que são ruins ou péssimas. A percepção de 42% é de que o 
turismo aumentou no Brasil nos últimos anos, contra 28% que avaliam que 
diminuiu. Outros 24% acreditam que ficou igual. 

O meio de transporte mais “querido” reflete uma divisão: 33,1% preferem 
viajar de ônibus, contra 33% que citam o avião e 32,6% que responderam 
“carro”. Se a preferência é dividida, o costume ainda é hegemônico com o 
carro: 39,5% adotam o automóvel em seus deslocamentos, contra 38% que 
usam o ônibus e 20% embarcam em viagens aéreas. A hospedagem é 
majoritariamente (48%) em hotéis, resorts e pousadas. Pouco mais de 1/3 
(35%) costumam ficar na casa de parentes e 13,2% na casa de amigos. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7689-oito-em-cada-
dez-brasileiros-acreditam-que-o-turismo-%C3%A9-imenso-potencial-a-ser-
melhor-explorado-no-pa%C3%ADs.html 
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7. Bem-Estar do Consumidor 

IGP-10 desacelera em abril 

 
17 de Abril de 2017 
Fonte: Portal IBRE 

 
O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) variou -0,76%, em abril. A taxa 

apurada em março foi de 0,05%. Em abril de 2016, a variação foi de 0,40%. A 
taxa acumulada em 2017, até abril, é de 0,30%. Em 12 meses, o IGP-10 
registrou alta de 3,89%. O IGP-10 é calculado com base nos preços coletados 
entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. 

 O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou -1,29%, em abril. 
Em março, a variação foi de -0,12%. Os Bens Finais registraram taxa de 
variação de 0,21%, em abril, ante -0,13%, em março. O principal responsável 
por este movimento foi o subgrupo alimentos processados, cuja taxa passou de 
-1,15% para       -0,65%. O índice relativo a Bens Finais (ex), calculado sem os 
subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, registrou 
variação de -0,07%. No mês anterior, a taxa de variação foi de -0,31%. 

 O índice do grupo Bens Intermediários registrou variação de -0,81%. No 
mês anterior, a taxa havia sido de -0,16%. Quatro dos cinco subgrupos 
apresentaram recuo na taxa de variação, com destaque para materiais e 
componentes para a manufatura, cuja taxa de variação passou de 0,33% para -
0,64%. O índice de Bens Intermediários (ex),obtido após a exclusão do 
subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, registrou variação de -
0,57%. No mês anterior, este índice registrou variação de 0,33%. 

 O índice do grupo Matérias-Primas Brutas registrou variação de -3,49%. 
Em março, a taxa foi de -0,07%. Contribuíram para a desaceleração do grupo 
os itens: minério de ferro (4,25% para -0,66%), soja (em grão)  (-4,54% para -
8,23%) e milho (em grão) (-4,39% para -12,33%).Em sentido inverso, 
destacaram-se os itens: cacau (-11,39% para 6,33%), trigo (em grão) (-1,74% 
para 0,04%) e pedras calcárias (0,52% para 3,25%). 

 O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,42%, 
em abril, ante 0,32%, em março. Quatro das oito classes de despesa 
componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação, com 
destaque para o grupo Alimentação (0,11% para 0,92%). Nesta classe de 
despesa, vale mencionar o comportamento do item hortaliças e legumes 
(1,66% para 10,99%). 

 Também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação os 
grupos: Saúde e Cuidados Pessoais (0,50% para 0,84%), Educação, Leitura e 
Recreação (0,01% para 0,22%) e Despesas Diversas (0,56% para 0,64%). 
Nestas classes de despesa, vale citar o comportamento dos itens: artigos de 
higiene e cuidado pessoal (0,03% para 1,41%), passagem aérea (-14,60% para 
6,52%) e cartório (1,32% para 1,44%), respectivamente. 

 Em contrapartida, apresentaram decréscimo em suas taxas de variação 
os grupos: Transportes (0,38% para     -0,42%), Vestuário (0,05% para -
0,27%), Comunicação (-0,29% para -0,55%) e Habitação (0,64% para 0,60%). 
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Nestas classes de despesa, vale citar o comportamento dos itens: gasolina 
(0,02% para -2,03%), roupas (-0,06% para -0,50%), tarifa de telefone 
residencial (-1,42% para -2,29%) e tarifa de água e esgoto residencial (1,10% 
para 0,22%), respectivamente. 

 O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em abril, 
taxa de variação de -0,02%, ante 0,59%, no mês anterior. O índice relativo a 
Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de  -0,04%. No mês 
anterior, a taxa havia sido de 0,35%. O índice que representa o custo da Mão 
de Obra não registrou variação. No mês anterior, este índice variou 0,79%. 
 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015B7B8A27C858E8 
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8. Infraestrutura 

Investimentos no transporte brasileiro continuarão em queda 

 
13 de Abril de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
 
 Boletim Economia em Foco analisa impactos do contingenciamento e do fim 
da desoneração para o transporte 
 

As medidas adotadas pelo governo federal para cumprir a meta fiscal 
estabelecida para 2017 afetarão diretamente o setor transportador, avalia a 
CNT (Confederação Nacional do Transporte) no boletim Economia em Foco 
divulgado nesta quinta-feira (13). Segundo a análise, os investimentos em 
infraestrutura devem seguir em queda, ao mesmo tempo em que diversas 
empresas serão impactadas com o fim da desoneração da folha de pagamento. 

No contingenciamento de R$ 42,1 bilhões no orçamento, anunciado pelo 
Ministério da Fazenda, está o corte de R$ 6,05 bilhões que beneficiariam 
diretamente a infraestrutura de transporte brasileira. Do montante, R$ 3,73 
bilhões referem-se a projetos inscritos no PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) e R$ 2,32 bilhões correspondem às despesas discricionárias do 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 

“Contudo é importante notar que o valor contingenciado com potencial 
de afetar as intervenções em infraestrutura de transporte pode ser ainda maior, 
uma vez que não leva em consideração os possíveis cortes nos programas de 
mobilidade urbana, que são gerenciados pelo Ministério das Cidades, e nos de 
controle de tráfego aéreo, que ficam a cargo do Ministério da Defesa”, destaca, 
ainda, o Economia em Foco.  

Para a CNT, “a situação é crítica para o setor transportador que, nos 
últimos anos, tem observado constantes quedas no volume de recursos 
destinados a investimentos em infraestrutura”. 
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/investimentos-transporte-brasileiro-
continuarao-queda-economia-em-foco-cnt 
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9. Mercado Imobiliário 

Em alta, fundos imobiliários são opção para dar o pontapé na renda variável 

 
17 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Com queda dos juros, FIIs são alternativa para diversificar carteira; analisar 
composição do fundo é chave 
 

Em 2016, os fundos imobiliários se valorizaram 32,3%, chegando a dar retorno 
de quase 10% só em março daquele ano. O surpreendente desempenho fez crescer 
as expectativas de que, em 2017, poderiam repetir o feito, principalmente diante do 
cenário de queda dos juros, que motiva o investidor a sair da zona de conforto. No 
entanto, analistas divergem sobre as perspectivas de retorno para este ano e 
aconselham o investidor a olhar para outros fatores além da Selic na hora de optar por 
esse investimento. 

Os fundos imobiliários (FII) são investimentos de renda variável e funcionam 
como ações, mas, em vez de empresas, o aporte é em imóveis. Dentro do fundo, cada 
investidor tem uma cota correspondente ao montante aplicado, que rende um valor 
mensal. Como investir em imóveis já é comum ao brasileiro, dentro do volátil universo 
de renda variável, ele acaba sendo um investimento mais “amigável”. 

Para os que cogitam imóveis como forma de investimento, optar por um fundo 
imobiliário pode ser vantajoso, já que dispensa a saga por longos financiamentos ou a 
necessidade de juntar uma enorme quantia de dinheiro (veja mais diferenças no box 
ao lado). 

Geralmente, uma cota de um fundo imobiliário não passa de R$ 4,5 mil, 
podendo ser adquirida por muito menos. 

Além de ser uma alternativa à renda fixa e garantir uma remuneração mensal 
ao investidor, outro atrativo dos FII é a isenção de taxa de imposto de renda no valor 
do rendimento. As vendas das cotas com lucro, porém, são taxadas em 20%. Há ainda 
a taxa de administração do fundo, que pode ou não ser cobrada pela corretora. 

Com mais uma queda na semana passada da taxa básica de juros (Selic), hoje 
em 11,25% ao ano, os fundos ganham atratividade frente às aplicações tradicionais de 
renda fixa. A busca por retornos maiores incentiva os investidores a tomar mais riscos, 
o que contribui para aquecer o mercado. Outro chamariz foi a crise do setor imobiliário, 
que agora ensaia sinais de retomada, mas trouxe a oportunidade de negociar imóveis 
vazios a preços mais baratos.  

Lucas Stefanini, analista da corretora Guide, explica que, até 2015, havia uma 
oferta muito alta de imóveis, o que gerava uma briga por locatários, não por fundos. 
Mas, com desaceleração nas entregas de empreendimentos, espera-se para o ano 
que vem um equilíbrio entre oferta e demanda de espaços. Diante desse cenário de 
ajuste de preço, o investidor ainda pode se aproveitar de uma cotação menor do que o 
valor patrimonial. 

Até o dia 12 de abril, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) – 
indicador do desempenho médio das cotações dos fundos na Bolsa – avançou no ano 
8,61%. Boa parte dessa alta foi uma resposta à confirmação da queda já esperada da 
Selic. Mas, segundo o professor da Fecap Arthur Vieira, daqui para frente, só a queda 
de juros “não será um combustível, porque já está precificada”. Vieira aponta que o 
rumo da Selic só daria um fôlego a esse produto se os cortes forem além do esperado, 
e que os ganhos virão da melhora do mercado.  
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Pontapé. Apesar da ressalva, Vieira acredita que o fundo imobiliário funciona 
como um primeiro passo na renda variável. “Com a queda da taxa de juros, as 
pessoas vão ter de aprender a tomar risco. Nesse sentido, é um passo menos volátil”. 
Vieira pondera, porém, que o investidor deve antes ter um “colchão” na renda fixa, em 
produtos com liquidez – como a reserva de emergência, cuja recomendação é de três 
a seis meses do custo de vida – para se proteger de algum evento inesperado. 

A indicação de fundos imobiliários, porém, não é unanimidade. Roberto Indech, 
da corretora Rico, tem ressalvas ao produto. Ele acredita que essa aplicação só é 
adequada para um perfil bastante específico de investidor: que precisa de uma renda 
mensal ou busca diversificar bem a carteira. Indech acredita que, para fugir da renda 
fixa com um pouco mais de risco, existem investimentos mais vantajosos, como, na 
avaliação dele, os fundos multimercado – aplicação híbrida que mistura em um mesmo 
pacote renda fixa, ações ou moedas. 

Uma outra questão que deve ser levada em conta é a liquidez. Os fundos 
imobiliários funcionam como “condomínios fechados”, divididos em cotas que, depois 
de adquiridas, não podem simplesmente ser resgatadas. Para negociar suas cotas, o 
investidor deve usar do mercado secundário – as cotas são negociadas em pregão da 
Bolsa. Assim, para “sair do condomínio”, ele precisa encontrar um comprador para a 
sua cota, e pode não haver interessados.  

Vitor Hernadez, educador financeiro e idealizador do site Jornada do 
Dinheiro,</IP></CS> também alerta para o prazo de entrada no investimento. Com um 
novo ambiente econômico, a rentabilidade geral do mercado tende a ser menor, já que 
os preços dos fundos tendem a aumentar – embora o ganho real deva permanecer.  

Tipo de imóveis. Para dar os primeiros passos nesse mercado, analisar o perfil 
dos imóveis do fundo é essencial, apontam especialistas. Hernadez aconselha que o 
investidor, em primeiro lugar, investigue com atenção quais tipos de imóveis compõem 
a carteira para não tomar a decisão errada, bem como a localização e a qualidade dos 
espaços.  

Stefanini, da Guide, afirma que muito da melhora no cenário veio dos imóveis 
corporativos. Outros fundos vantajosos, segundo ele, são os galpões logísticos, por 
causa da demanda das empresas por esse tipo de espaço, e os shoppings, que 
podem se aquecer mediante uma retomada do consumo.  

Já uma categoria de fundos que deve diminuir seus rendimentos é a de 
recebíveis, como o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), ou papéis com lastro 
imobiliário, como a Letra de Crédito Imobiliário 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,em-alta-fundos-imobiliarios-sao-
opcao-para-dar-o-pontape-na-renda-variavelcw-39,70001740571 
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10.  Empreendedorismo 

Plano de saúde para cães e gatos tem faturamento de R$ 200 mil em 2016 

 
16 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Dois empresários de São Paulo trouxeram a ideia de uma viagem à Europa. 
O plano tem dois tipos de pacote, que atendem de emergências a vacinas. 
 

O plano tem dois tipos de pacote, que atendem de emergências a 
vacinas. 

A população de cães e gatos tem crescido no Brasil. De olho nesse 
mercado, dois empresários em São Paulo resolveram investir em um plano de 
saúde para pets. 

Durante um ano, Luiz Genova e Leonardo Raphaelli estudaram o 
negócio, que conheceram na Europa. Eles não tiverem dúvida em trazer a ideia 
para cá. “Vendemos 20 mil planos ano passado, é um mercado de 74 milhões 
de pets, e tem muito para crescer nos próximos anos”, acredita Luiz. 

Os donos não poupam recursos quando o assunto é o bem-estar do seu 
pet. O plano tem duas opções. O básico sai por R$39,90 e cobre atendimento 
emergencial e hotel. O outro custa R$ 89,90 ao mês e cobre também consultas, 
partos e vacinas. 

Luiz e o Leonardo ainda estão de olho em outro filão de negócio: os 
planos empresariais. “Tem seguro de carro, de vida, de viagem. Podemos 
entrar como benefício para clientes desses planos. Você contrata seguro de 
viagem e se durante a viagem seu pet tiver problemas, estamos aqui para 
ajudar”, explica Leonardo. 

O diferencial do plano é que o associado pode escolher uma clínica 
credenciada ou uma que ele já conheça. “A nossa empresa teve faturamento 
de R$ 200 mil em 2016, sendo 20 mil planos, entre individuais e coletivos. A 
expectativa para 2017 é fechar com 100 mil planos entre individuais e 
coletivos”. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/04/plano-de-saude-para-caes-e-gatos-tem-faturamento-
de-r-200-mil-em-2016.html 
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11. Curtas 

Inflação pelo IPC-S registra queda na segunda semana do mês 

 
17 de Abril de 2017 
Fonte: Portal IBRE 

 
O IPC-S de 15 de abril de 2017 apresentou variação de 0,44%, 0,05 ponto 

percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação. 
Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice 

apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do 
grupo Habitação (0,78% para 0,36%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 3,69% 
para 0,75%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Vestuário (-0,20% para -0,64%)e Despesas Diversas (0,77% para 0,54%). Nestas 
classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: roupas (-0,42% para -
0,80%) e serviço religioso e funerário (2,11% para 1,32%), respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Transportes (-0,39% para -0,21%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,79% para 0,94%), Educação, Leitura e Recreação (0,10% para 
0,37%), Alimentação (1,03% para 1,06%) e Comunicação (-0,65% para   -0,39%) 
apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as 
maiores contribuições partiram dos itens: gasolina (-2,21% para -1,79%), 
medicamentos em geral (0,34% para 0,84%), passagem aérea (5,24% para 9,87%), 
hortaliças e legumes (11,44% para 15,69%) e tarifa de telefone residencial (-2,55% 
para  -1,68%), respectivamente. 

Materiais e serviços da construção ficam mais baratos no IGP-10 de abril, diz 
FGV 

 
17 de Abril de 2017 

Fonte: Istoé Dinheiro 
 

Os serviços e materiais usados na construção civil ficaram mais baratos em 
abril, dentro do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), divulgado na manhã desta 
segunda-feira, dia 17, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice Nacional de 
Custo da Construção (INCC-10) registrou recuo de 0,02% no mês, após o avanço de 
0,59% em março. 

Já o índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve uma queda de 
0,04% em abril, ante uma elevação de 0,35% no mês anterior. O índice que 
representa o custo da Mão de Obra ficou estável (0,00%), depois do aumento de 
0,79% em março. 

Pressionaram a inflação do setor de construção em abril os gastos maiores 
com elevador (1,38%), ferragens para esquadrias (1,21%), metais para instalações 
hidráulicas (0,72%), portas e janelas de madeira (1,90%) e taxas de serviços e 
licenciamentos (0,76%). 

Na direção oposta, ajudaram na contenção do indicador os itens vergalhões e 
arames de aço ao carbono (-3,32%), cimento Portland comum (-1,19%), tubos e 
conexões de PVC (-0,89%), aluguel de máquinas e equipamentos (-0,72%) e projetos 
(-0,36%). 
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12. Feiras 

 
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 
 
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 
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25/04/2017 até 27/04/2017 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – AVESUI AMÉRICA LATINA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 29/04/2017 – AUTOMEC 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TECNOTÊXTIL BRASIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/04/2017 até 27/04/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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