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1. Comércio 

50% das lojas têm estoque inadequado 

 
25 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 

O contingente de varejistas da região metropolitana de São Paulo que 
consideram inadequado o nível de estoques de suas lojas subiu levemente em 
abril (50,6%) na comparação com março (50,4%) segundo dados divulgados 
pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP). 

A influência principal veio do aumento de 0,8 ponto porcentual dos 
comerciantes que avaliam que o estoque está abaixo do adequado, de 13,7% 
para 14,5%. Contudo, a proporção dos empresários que vê seu estoque acima 
do adequado ainda é maior, de 36,1%, embora tenha caído ante março 
(36,7%). 

Desse modo, o índice de Estoques (IE) caiu para 98,7 pontos neste mês, 
de 98,9 pontos em março. A marca dos cem pontos é o limite entre 
inadequação (abaixo de cem pontos) e adequação (acima de cem pontos), 
explica a FecomercioSP. Em abril de 2016, o IE marcara 85,6 pontos. 

De acordo com a assessoria econômica da federação, era esperado que 
passado o Natal e a temporada de liquidações de início de ano, além da 
provável retomada gradativa da atividade econômica, o excesso de 
mercadorias nas prateleiras fosse se ajustando. "O aguardado equilíbrio no 
nível de estoques do comércio varejista de São Paulo, após as promoções do 
primeiro trimestre do ano, ainda não aconteceu e o ajuste segue em ritmo 
lento", avalia a assessoria em nota. 

Cautela 
Em seu comunicado ao mercado, a FecomercioSP acrescenta que, com 

o "clima" mais favorável da economia atualmente, o momento é de 
acompanhar de perto o desempenho do varejo, mas sem exagerar no 
otimismo. "Os empresários de ramos sazonais (como moda e vestuário) devem 
fazer novas encomendas aos poucos, e ao mesmo tempo acelerar as 
promoções do final da estação de calor e férias", completa. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/50--das-lojas-tem-estoque-inadequado---
id620510.html 

 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio – Atacado 

Setor atacadista tem faturamento estável em 2016 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O faturamento do setor atacadista ficou praticamente estável no ano 
passado, com crescimento de 0,6%, segundo balanço divulgado hoje (17) pela 
Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad). Com isso, as 
empresas do ramo fecharam o ano com R$ 250,5 bilhões em receitas. 

A entidade considerou o resultado satisfatório, tendo em vista o cenário 
de forte recessão enfrentado pela economia brasileira. No ano passado, o 
Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no 
país) registrou queda de 3,6%. 

Segundo a associação, em março, o faturamento do setor teve alta de 
16,5% em relação a fevereiro, em um movimento comum para a época do ano. 
Em comparação com março de 2016, houve queda de 2,33% nas receitas do 
setor no mês passado. No acumulado de janeiro a março, a retração é de 
6,15% em relação ao mesmo período do último ano. 

“Os números mostram ainda um cenário bastante prejudicado por conta 
do desemprego. Mas temos razões para crer que a tendência de queda esteja 
chegando ao fim”, ressaltou o presidente da Abad, Emerson Destro. Para 
Destro, as famílias parecem ter se aproximado de um limite no corte de gastos 
com produtos básicos de consumo. 

A expectativa da entidade é que o setor tenha alta de 1% no faturamento 
em 2017. Os empresários do ramo de atacado de autosserviço, também 
conhecido como atacarejo, são os mais otimistas. Essas lojas oferecem preços 
menores e quantidades maiores de produtos aos consumidores finais, 
apresentando-se como uma alternativa de economia. Neste ramo, 88,2% 
esperam neste ano um resultado melhor do que em 2016. 

No atacado de balcão, que revende para comerciantes varejistas, 57,1% 
dos empresários acreditam que terão crescimento no faturamento em 2017 e 
42,9% esperam resultado semelhante ao do ano passado. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/setor-atacadista-tem-
faturamento-praticamente-estavel-em-2016 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Varejistas gastam 53% do budget do AdWords com Google Shopping 

 
24 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
Os anúncios do Google Shoping capturaram 53% do budget dos 

varejistas pela primeira vez, de acordo com uma pesquisa nova da Sidecar. 
No Relatório de Benchmark do Google Shopping de 2017 que examina 

os dados de mais de 19 bilhões de seções de usuários nos sites de e-
commerce em 2016, mostrou que no último ano foi o ponto crítico para os 
anúncios de compra versus anúncios de texto. 

No passado, os anúncios de texto estiveram no topo da prioridade do 
Google, mas agora os anúncios de compra são a preferência dos varejistas 
para vender produtos no site. No total, o Google Shopping foi responsável por 
16,1% das vendas no e-commerce em 2016. A porcentagem representa um 
grande salto desde 2015, quando o Google Shopping liderava apenas 9% do 
total de vendas nos sites. O total foi um aumento de 79% em relação ao ano 
anterior. 

Varejistas também estão usando o Google Shopping para converter os 
consumidores mobile. Em 2016, os dispositivos móveis foram responsáveis por 
29% do total da receita do Google Shopping, um acréscimo de 17% em 2015. 
Outros 59% e 12% de receita vieram do desktop e do tablet, respectivamente. 
Os varejistas estão melhorando o ROI do mobile dos anúncios no Google 
Shopping – e a conversão desses anúncios teve um aumento de 1,62% em 
2015 para 1,77% em 2016. 

Um resultado surpreendente do estudo é em relação ao custo por clique 
(CPC) que tem caído em quase todas as verticais estudadas. Este resultado 
pode parecer contra-intuitivo à primeira vista porque o Google lançou os 
formatos de anúncio de compra e a competividade dentro do canal diminuiu, de 
acordo com Mike Perekupka, senior statistical analyst da Sidecar. 

Parece que os varejistas estão mais confortáveis em buscar cliques em 
seus anúncios do Google Shopping no celular em 2016, incentivados pelo 
aumento das taxas de conversão de celulares. Como os cliques no mobile 
geralmente custam menos do que os cliques da área de trabalho, o CPC médio 
geral diminuiu”, disse ao FierceRetail. 

Outra descoberta surpreendente foi que o tablet ultrapassou o desktop 
em termos de crescimento anual nos cliques do Google Shopping e ROAS. 
Perekupka diz que isso provavelmente está vinculado ao ajuste de lance do 
Google AdWords para tablets introduzido em 2016. “Seus ganhos de 
desempenho surpreendentes sugerem que mais varejistas devem levar o tablet 
a sério”, disse ele. 

O relatório também analisou os hábitos de pesquisa dos consumidores e 
descobriu que quanto mais específica a consulta, maior a intenção do 
pesquisador de comprar um produto. E houve uma grande diferença entre os 
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itens de marca e os itens sem marca – os cliques das pesquisas de marca 
resultaram em ROI 16% maior que as pesquisas sem marca. 

 
Olhando para o futuro, o Google continuará a lançar novos recursos para 

sustentar o rápido crescimento do canal de compras. 
“É possível que o Shopping se expanda para a plataforma de pesquisa 

de voz nascente do Google em breve”, disse Andre Golsorkhi, fundador e CEO 
da Sidecar, à FierceRetail. 

Como resultado, os varejistas estão se tornando melhores em refinar a 
otimização para campanhas de Google Shopping nos dispositivos: desktop, 
mobile e tablet. De acordo com Golsorkhi, o próximo desafio dos varejistas será 
gerenciar a audiência no Shopping. 

“Com o acréscimo do Customer Match e RLSAs para compras, o Google 
está caminhando em direção a uma competição direta com o Facebook por 
público-alvo. Os varejistas terão como objetivo capitalizar a mudança, 
desenvolvendo uma estratégia mais completa para a jornada do cliente – uma 
que una os comportamentos dos consumidores com todos os componentes 
dos anúncios do Google Shopping”, acrescentou. 
 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/varejistas-gastam-53-do-budget-
do-adwords-com-google-shopping/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

BNDES vai mudar política de investimento 

 

 25  de Abril de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Banco quer crescer no segmento de debêntures, antiga demanda de 
investidores institucionais 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
está concluindo uma reformulação em sua atuação no mercado de capitais. A 
meta é lançar até junho uma nova política para definir a compra de 
participações acionárias ou investimentos em títulos de dívida corporativa, 
também conhecidos como debêntures. A instituição promete uma presença 
mais atuante nesse segundo segmento, disse ao ‘Estado’ a diretora de 
Mercado de Capitais do BNDES, Eliane Lustosa. 

Segundo a executiva, um dos objetivos é dar mais liquidez ao mercado 
secundário de debêntures, uma antiga demanda dos investidores institucionais 
(como grandes fundos de pensão brasileiros e grandes investidores 
estrangeiros). Eliane adiantou que o banco lança hoje a chamada pública para 
selecionar o gestor de um fundo de até R$ 200 milhões de “venture debt”, para 
oferecer financiamento a pequenas empresas inovadoras. Um fundo de 
recebíveis também está nos planos para o segundo semestre, com foco em 
médias empresas. 

A BNDESPar, empresa de participações do banco, é o maior investidor 
institucional do País, lembrou Eliane. A carteira total encerrou 2016 avaliada em 
R$ 92,5 bilhões. Com a nova política operacional, a ideia é ter regras mais 
claras sobre a atuação desse “gigante” do mercado. “A gente tem trabalhado 
no sentido de dar mais transparência às escolhas nas entradas dos 
investimentos, seja em equity (ações), seja em dívida”, disse. 

Novo foco. Em janeiro, o BNDES anunciou a nova política operacional 
para as operações de crédito, reservando as melhores condições em termos de 
juros e prazos aos projetos com atributos que sinalizem benefícios públicos 
(“externalidades”) maiores do que os privados (a rentabilidade do investidor). 

À época, a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, explicou 
que a ideia é mudar o foco das prioridades do banco dos setores para as 
características dos projetos. Investimentos em infraestrutura social (como o 
saneamento básico), inovação, eficiência energética e ambiental, por exemplo, 
serão favorecidos. 

Segundo Eliane, os mesmos princípios guiarão as políticas operacionais 
para o mercado de capitais. Será acrescentado um atributo: o desenvolvimento 
do mercado em si. Aí estão incluídas tanto as ações para ampliar a liquidez 
quanto aquelas para oferecer acesso a empresas que não operam no mercado. 

Esse é o intuito do fundo de “venture debt”. O instrumento financeiro, 
voltado para empresas iniciantes, ainda não existe no País, que já possui 
fundos especializados em “venture capital”. Famosos no Vale do Silício, os 
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fundos de “venture capital” aportam recursos em empresas iniciantes, 
principalmente no setor de tecnologia da informação, em troca de fatias na 
composição acionária. No “venture debt”, em vez de vender parte de seu 
capital, a empresa emite títulos de dívida a serem comprados pelo fundo. 

Segundo o chefe do Departamento de Investimento em Fundos do 
BNDES, em países desenvolvidos, as operações de “venture debt” respondem 
por cerca de 10% do total aplicado em “venture capital”. No Brasil, o BNDES 
estima que esse segmento tem potencial para chegar a R$ 1 bilhão. 

O BNDES espera lançar o novo fundo em até 180 dias. Poderão recorrer 
a ele firmas com faturamento anual de, no máximo, R$ 90 milhões, dos setores 
de tecnologia da informação, novos materiais, biotecnologia, nanotecnologia e 
audiovisual. A BNDESPar investirá até R$ 80 milhões, limitados ao teto de 50% 
no patrimônio máximo de R$ 200 milhões. 
 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-vai-mudar-politica-de-
investimento,70001750670 
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Lucro dos bancos deve voltar a subir no trimestre 

 
25 de Abril de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Depois de quatro trimestres consecutivos de queda, o resultado dos grandes 
bancos brasileiros deve começar a reagir. O lucro combinado de Itaú Unibanco, Banco 
do Brasil, Bradesco e Santander atingirá R$ 14,9 bilhões nos primeiros três meses 
deste ano, alta de 21% em relação ao mesmo período de 2016, de acordo com a 
projeção média de analistas. 

A recuperação tem relação com a melhora, ainda que tímida, dos indicadores 
da economia, mas também com a base de comparação. Os três primeiros meses do 
ano passado foram o "fundo do poço" para os bancos, que precisaram digerir perdas 
bilionárias com o calote da fornecedora de sondas do pré-sal Sete Brasil. 

A expectativa é que os resultados também sinalizem o fim do ciclo de alta da 
inadimplência, que não para de crescer desde 2015. "Por outro lado, não esperamos 
uma recuperação na carteira de crédito, em razão tanto da demanda fraca como do 
apetite de risco limitado dos bancos", escrevem os analistas do Goldman Sachs, em 
relatório. 

Apesar das condições ainda desfavoráveis, os balanços já devem mostrar 
alguns sinais positivos. O HSBC prevê um ligeiro crescimento dos empréstimos de 2% 
para o Santander ante o trimestre anterior, impulsionado pela retomada do consumo e 
do financiamento das pequenas e médias empresas, e de 1% para Bradesco e Itaú, 
neste último sendo liderado pela expansão em segmento de baixo risco, como a 
carteira imobiliária e de consignado. O único que ainda deve não mostrar uma 
expansão da carteira de crédito é o Banco do Brasil. 

A temporada de divulgação de resultados começa amanhã, com o Santander 
Brasil. O banco foi o único entre os grandes a ter aumento no lucro no ano passado. 
Mesmo assim ainda apresenta um retorno bem inferior aos principais concorrentes 
privados. 

Para o Credit Suisse, a expectativa é que essa diferença diminua. "Acreditamos 
que o mercado está subestimando o impacto positivo da estratégia do banco sob a 
nova gestão, que ficará claro já em 2017", afirmam os analistas, que elevaram 
recentemente a recomendação das ações do Santander para "outperform" - 
equivalente à compra. 

O Deutsche Bank vê uma melhora da margem financeira e da qualidade dos 
ativos do banco espanhol no país, com as baixas para perdas já tendo sido 
provisionadas. "O crescimento dos empréstimos deve permanecer moderado, mas 
pode aumentar ligeiramente e crescer acima dos pares", apontam os analistas do 
banco em relatório. 

A maior recuperação nos resultados do primeiro trimestre deve vir do Banco do 
Brasil. O lucro da instituição deve dobrar em relação ao primeiro trimestre do ano 
passado, para R$ 2,6 bilhões, de acordo com a média das estimativas. Apesar da 
melhora, em termos anualizados o lucro do BB continuará abaixo da expectativa para 
2017 como um todo, segundo os analistas do Itaú BBA. 

O BB deve continuar sendo beneficiado pelo crescimento do resultado de 
intermediação financeira acima do setor. Os analistas do Santander esperam um 
crescimento de 5% dessa variável no período. O banco vem implementando um 
processo de recomposição dos juros nos empréstimos concedidos dentro do programa 
Bom Pra Todos, durante o governo Dilma Rousseff, que tinham taxas inferiores às de 
mercado. Com isso, o banco deve liderar a melhora da taxa de retorno sobre o capital, 
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que deve passar de 8,1% para 11,8%, ainda abaixo da taxa apresentada pelos 
grandes bancos. 

O Itaú é o que está à frente em termos de melhora da qualidade da carteira de 
crédito segundo os analistas. Os analistas do Santander preveem uma redução de 0,1 
ponto percentual no índice de inadimplência do maior banco privado brasileiro no 
trimestre, de 3,4% para 3,3%. "Acreditamos que o banco deve continuar a apresentar 
melhora na qualidade dos ativos, especialmente nos segmentos de pessoas físicas e 
pequenas e médias empresas", apontam em relatório. 

Como o mercado avaliou que o banco foi bastante conservador na provisão 
para perdas no ano passado, apresentando um índice de cobertura de 222% em 
dezembro, os analistas do Santander esperam uma queda de 24% na despesa com 
provisão do Itaú neste trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado. 

Já o Bradesco ainda deve registrar alguma alta na inadimplência, segundo os 
analistas. "Acreditamos que uma pequena alta no índice pode ser uma boa notícia 
para o banco", afirma o Itaú BBA. Pelas projeções do Deustche Bank, o índice de 
atrasos na carteira do Bradesco deve ter uma alta de 5,5% para 5,6% entre dezembro 
de 2016 e março deste ano. "A qualidade dos ativos deve ficar amplamente sob 
controle, embora a inadimplência possa aumentar em empréstimos corporativos 
específicos que já foram provisionados", apontam os analistas. 

Um dos destaques do balanço do Bradesco deve ser as receitas de prestação 
de serviços, que devem apresentar uma alta de 15,1% em relação aos três primeiros 
meses do ano passado, nas contas do Goldman Sachs. Desde o terceiro trimestre, os 
números do banco incorporam os do HSBC Brasil. 

Outro ponto que deve ser acompanhado de perto nos resultados dos bancos é 
a carteira de crédito de grandes empresas. As instituições registraram perdas 
bilionárias no ano passado com a baixa ("impairment") de créditos concedidos na 
forma de títulos de dívida, como debêntures. 

Apesar de não esperarem um aumento significativo do impairment por parte 
dos bancos nesse primeiro trimestre, os analistas do Santander ainda veem o anúncio 
da recuperação judicial de uma grande empresa - provavelmente a operadora de 
telefonia Oi - impactar negativamente o índice de inadimplência do Banco do Brasil. 
"Contudo, não temos expectativas de um efeito significativo sobre as despesas de 
provisão e, com isso, cremos que o mercado pode ter uma reação neutra, uma vez 
que esse item permaneceu no balanço do banco desde o segundo trimestre de 2016." 

O aumento da provisão para perdas com o anúncio do pedido de recuperação 
judicial da incorporadora PDG Realty, em fevereiro, deve começar a aparecer no 
balanço dos bancos neste primeiro trimestre. Embora já viessem fazendo provisão 
para perdas nesse caso específico, os bancos devem aumentar as despesas para 
cobrir eventuais perdas em créditos concedidos à incorporadora. A empresa tinha R$ 
7,8 bilhões em dívida, sendo pelo menos R$ 3,339 bilhões em créditos bancários, 
parte deles na forma de debêntures e outros títulos. 

O impacto da queda da Selic sobre os bancos também será um foco de 
atenção nos balanços. Mas os números ainda não devem mostrar os efeitos dos juros 
menores, já que não houve tempo para que os empréstimos concedidos com as taxas 
mais altas fossem renovados. "Não esperamos muita pressão nas margens fora das 
típicas questões sazonais", afirmam os analistas do Goldman Sachs. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37642503 
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5. Serviços - Educação 

Escolas premium vão liderar a retomada do ensino particular 

 
25 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 
Na sala de aula. Impactados pela redução de consumo da classe média, colégios 
pagos apostam em estabilização para 2017; entrada de fundos no setor indica 
expectativa alta para 2018 
 

Após dois anos de redução na base de alunos, o mercado de educação básica 
privada deve se estabilizar em 2017 e voltar a crescer a partir do ano que vem. A 
recuperação será marcada pela profusão de escolas de alto padrão e de novos fundos 
de investimentos interessados no segmento. 

"Aos poucos vemos um número bem significativo de fundos chegando na 
educação básica. Do ponto de vista do investimento ela promete ser um ótimo ativo", 
afirma o CEO da consultoria especializada Hoper Educação, Willian Klein. De acordo 
com ele e com outros especialistas na área ouvidos pelo DCI, o fato da educação 
básica ser prioridade nas famílias com filhos coloca o setor entre os primeiros que 
sentirão os benefícios de uma eventual retomada da economia. "O trânsito para uma 
educação de melhor qualidade é muito grande assim que há alguma retomada da 
renda das famílias", pontua Klein. 

A própria Hoper Educação já sente os efeitos da mudança nas expectativas: no 
momento, a consultoria está assessorando dois grupos - um na região Sul e outro 
nordestino - interessados em realizar investimentos em escolas de educação básica. 
No caso, o foco de ambos será o segmento de alto padrão. Grupos como a gestora de 
investimentos Bahema (que adquiriu 80% da paulistana Escola da Vila ) e o Gera 
Venture Capital (do bilionário João Paulo Lemann) realizaram investimentos do gênero 
recentemente. 

A mesma tendência desperta atenção de players como a Escola Internacional 
de São Paulo, que está em vias de iniciar a operação de um fundo de investimentos - 
ao lado de dois parceiros ainda não divulgados - para atuação na vertical. "Formamos 
o fundo no final do ano passado e no começo de 2017 contratamos uma consultoria 
para definir a tese de aportes. Estamos terminando esta fase e começaremos um road 
show de apresentação para investidores", contou o diretor do colégio , Michel Lam. O 
grupo, contudo, pretende ser seletivo: de acordo com Lam, eventuais interessados 
precisam entender o investimento em educação básica como uma aposta de longo 
prazo, e que reduções imediatas nos custos ou aumento nas mensalidades podem 
causar sequelas à escola. 

"Teremos um foco inicial em São Paulo, mas a abrangência [da atuação do 
fundo] deve ser nacional", prossegue o empresário, cuja família é fundadora da rede 
de ensino de línguas Red Balloon. De acordo com Lam, o interior paulista também 
deve representar uma oportunidade interessante para os grupos que realizarem a 
consolidação da educação básica. 

Segundo Klein, da Hoper Educação, "há no Brasil uma série de grandes 
centros - como São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Salvador - onde uma parcela 
de população pode pagar por educação premium, mas não encontra vagas". Tal 
fenômeno é explicitado na nova unidade da Escola Internacional de São Paulo, 
começará a operar no bairro paulistano de Higienópolis a partir do início do ano que 
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vem. Segundo Michel Lam, metade dos pais que procuram a escola não encontram 
vagas disponíveis. 

O pior já passou 
Tal cenário de início de recuperação anima os proprietários de instituições de 

ensino básico reunidos no Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de 
São Paulo (Sieeesp). "Nenhum grupo financeiro entra em um nicho sem perspectiva. 
Há um potencial de crescimento muito grande ainda", afirma o presidente da entidade, 
Benjamin Ribeiro da Silva - que também prevê uma estabilização em 2017 após um 
2016 classificado como "o ano em que a educação básica cresceu menos nos últimos 
tempos." 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) compilados pela Hoper, a educação básica 
privada fechou 2015 com 9,057 milhões de matrículas ativas (ou 18,6% de um total de 
48,796 milhões quando contada também a rede pública). No ano passado, de acordo 
com documento publicado pelo Inep em fevereiro, o número de alunos matriculados 
em instituições particulares caiu para 8,983 milhões. 

Segundo dados amealhados pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares 
de Ensino do Estado do Paraná (Sinepe/PR), estados como Tocantins (+9,32%), 
Bahia (+6,39%) e São Paulo (+1,71) apresentaram variações positivas, enquanto 
outros como Minas Gerais (-3,79%), Rio de Janeiro (-4,24%) e Amazonas (-9,91%) 
puxaram o indicador para baixo (veja mais no gráfico). 

Klein, da Hoper, justifica a evasão a partir da migração de alunos para a rede 
pública; para o Sieeesp, a maior mudança ocorreu "dentro da própria rede, de escolas 
mais caras para mais baratas", nas palavras de Benjamin Ribeiro da Silva. Diretor 
financeiro-administrativo do colégio paulistano Albert Sabin, Fernando Mello relata 
movimento semelhante de saída para escolas mais baratas. "[A evasão para escolas 
públicas] só afeta as escolas com mensalidade de R$ 1.000 para baixo". 

"Claro que muitas escolas sentiram bastante, mas ficamos atentos aos sinais e 
olhamos para dentro da instituição, melhorando a eficiência. Quem fez a lição de casa 
durante a crise e ficou mais próximo das famílias vai se beneficiar", afirma Mello - que 
já percebe sinais de recuperação na manutenção de alunos ("fizemos um reajuste 'no 
osso' para que os pais aguentassem") e na inadimplência em 2016 frente 2015. Na 
Albert Sabin ambos os indicadores melhoraram no ano passado. 

Segundo dados do Sieeesp, a inadimplência média nas escolas paulistas caiu 
de 6,9% em janeiro de 2016 a 6,3%; para Klein, da Hoper, a redução só pode ser 
comemorada se persistir até o fim do primeiro trimestre. 
 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/escolas-premium-vao-liderar-a-retomada-do-
ensino-particular-id620518.html 
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Mercado reduz previsão de inflação pela sétima vez consecutiva 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
  
Na pesquisa Focus, analistas esperam inflação de 4,04% em 2017; 
expectativas para o PIB subiram de 0,40% para 0,43% 
 

Os economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir suas 
projeções para o IPCA neste e no próximo ano. O Relatório de Mercado Focus, 
divulgado nesta segunda-feira, 24, pelo BC, mostra que a mediana para o IPCA 
- o índice oficial de inflação - em 2017 foi de 4,06% para 4,04%. Há um mês, 
estava em 4,12%. Já a projeção para o IPCA de 2018 foi de 4,39% para 4,32%, 
ante 4,50% de quatro semanas atrás. Na prática, as projeções de mercado 
divulgadas no Focus indicam que a expectativa é que a inflação fique abaixo do 
centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes 
anos é de 1,5 ponto porcentual (inflação entre 3,0% e 6,0%). 

Na quinta-feira passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) informou que o IPCA-15 - considerado uma espécie de prévia da 
inflação oficial - encerrou abril com taxa de 0,21%. 

Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), 
divulgada na terça-feira passada, o Banco Central informou suas projeções de 
inflação. No cenário de mercado - que utiliza câmbio e juros variáveis - , a 
projeção é de 4,1% para 2017 e de 4,5% para 2018. 

Selic. Na esteira da divulgação da ata do último encontro do Comitê de 
Política Monetária (Copom), os economistas do mercado financeiro mantiveram 
suas projeções para a Selic no fim de 2017. O relatório mostrou que a mediana 
das previsões para a Selic este ano seguiu em 8,50% ao ano. Há um mês, 
estava em 9,00%. O relatório indicou ainda que a mediana das projeções dos 
economistas para a Selic no fim de 2018 permaneceu em 8,50% ao ano. Há 
um mês, a projeção estava no mesmo patamar. 

A Selic média de 2017 permaneceu em 10,31% ao ano. Há um mês, a 
mediana da taxa média projetada para o ano era de 10,41%. No caso de 2018, 
a Selic média passou de 8,63% para 8,60%. Quatro semanas antes, estava em 
8,75% anuais. 

PIB. A mediana para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano passou de 
alta de 0,40% para avanço de 0,43%. Há um mês, a perspectiva era de avanço 
de 0,47%.  Para 2018, o mercado manteve a previsão de alta, de 2,50%. 
Quatro semanas atrás, a expectativa estava no mesmo patamar. 

As projeções para a produção industrial indicaram um cenário de 
recuperação neste e no próximo ano. O avanço projetado para 2017 passou de 
1,26% para 1,36%. Há um mês, estava em 1,22%. No caso de 2018, a 
estimativa de crescimento da produção industrial foi de 2,28% para 2,50%, ante 
2,10% de quatro semanas antes. 
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Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida 
do setor público e o PIB para 2017 passou de 51,40% para 51,45% no Focus. 
Há um mês, estava em 51,70%. Para 2018, as expectativas no boletim Focus 
foram de 54,85% para 55,00%, ante os mesmos 55,00% de um mês atrás. 

Câmbio. Segundo o relatório, a cotação da moeda americana estará em 
R$ 3,23 no encerramento de 2017. Este é o mesmo valor projetado uma 
semana atrás. Há um mês, a expectativa estava nos R$ 3,28. O câmbio médio 
de 2017 permaneceu em R$ 3,17, ante R$ 3,18 de um mês antes. 

No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,40 
para R$ 3,38. Quatro semanas antes, estava em R$ 3,40. Já a projeção para o 
câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,35 para R$ 3,33, ante R$ 3,36 de 
quatro semanas atrás.  

Preços administrados. O relatório mostrou manutenção nas projeções 
para os preços administrados neste e no próximo ano. A mediana das 
previsões do mercado financeiro para o indicador em 2017 seguiu em alta de 
5,50%. Para 2018, a mediana permaneceu em 4,70%. Há um mês, o mercado 
projetava aumento de 5,50% para os preços administrados em 2017 e 
elevação de 4,55% em 2018. 

Em suas projeções atuais, atualizadas na ata do último encontro do 
Comitê de Política Monetária (Copom), o BC espera alta de 6,3% para os 
preços administrados em 2017 e avanço de 5,4% em 2018. 

Balança comercial. Os economistas do mercado financeiro alteraram 
suas projeções para a balança comercial em 2017. A estimativa de superávit 
comercial este ano foi de US$ 52,00 bilhões para US$ 53,00 bilhões, ante US$ 
49,50 bilhões de um mês antes. Na estimativa mais recente do BC, o saldo 
positivo de 2017 ficará em US$ 51,00 bilhões. 

Para 2018, os economistas do mercado projetam um superávit comercial 
de US$ 42,00 bilhões, igual ao cálculo da semana anterior. Há um mês, a 
expectativa era de US$ 41,20 bilhões. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-reduz-previsao-de-
inflacao-pela-setima-vez-consecutiva,70001749477 
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7. Emprego 

Pequenos negócios fecham trimestre com saldo positivo de empregos 

 
24 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

  
No primeiro trimestre deste ano, as micro e pequenas empresas 

apresentaram um saldo positivo de geração de empregos de 60,7 mil vagas, 
enquanto que as médias e grandes empresas encerraram 138,8 mil postos de 
trabalho.  Os dados são do levantamento feito mensalmente pelo Sebrae com 
base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do Trabalho. 

“Apesar dos pequenos negócios terem apresentado um saldo negativo 
em março, o bom desempenho do começo do ano compensou essas 
demissões”, afirma o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. 

Depois de dois meses consecutivos com um número maior de 
contratações do que de demissões, as micro e pequenas empresas 
apresentaram em março um saldo negativo de 31,6 mil vagas, número inferior 
ao das médias e grandes que encerraram 36,5 mil vagas. 

No comparativo com o mesmo período do ano passado, o saldo dos 
pequenos negócios foi menos negativo. Em março do ano passado, foram 
encerradas 46,9 mil vagas. 

Quando analisada a geração de emprego por setor no terceiro mês do 
ano, apenas as micro e pequenas empresas que atuam no setor de Serviços 
registraram saldo positivo de cerca de 4 mil empregos. 

Nesse setor, destacaram-se os pequenos negócios que atuam nos 
segmentos de ensino, de comércio e administração de imóveis, transportes e 
comunicações e serviços médicos, odontológicos e veterinários. 

O setor com o maior encerramento de vagas, por parte das micro e 
pequenas empresas, foi o Comércio com 23,8 mil. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pequenos-negocios-fecham-
trimestre-com-saldo-positivo-de-empregos/ 
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8.  Mercado Imobiliário 

Preços de locação e venda de imóveis comerciais caem no 1º trimestre 

 
25 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
  
Entre janeiro e março, indicadores de venda e locação recuaram 1,18% e 
0,74%, respectivamente, aponta pesquisa FipeZap. 
 

Os preços de locação dos imóveis comerciais fecharam o 1º trimestre 
em queda, segundo o índice FipeZap, que acompanha o mercado do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. De acordo com o 
levantamento, o preço médio do metro quadrado caiu 1,18% no acumulado nos 
3 primeiros meses do ano, ao passo que os preços de locação recuaram 
0,74%. 

No acumulado nos últimos 12 meses, os preços anunciados de venda e 
de aluguel recuaram 3,19% e 6,90%, respectivamente. Descontada a inflação 
do período, de 4,57% (medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do 
IBGE), os preços dos imóveis comerciais acumulam queda de 7,42% para 
venda e de 10,97% para locação. 

O indicador acompanha o preço médio de conjuntos e salas comerciais 
de até 200 m² com base em anúncios da internet. 

As maiores quedas foram registradas no Rio de Janeiro, com recuo de 
6,31% nos preços para venda e de 13% nos preços para locação. Em São 
Paulo, houve baixa de 2,86% e 5,52% respectivamente. 

Entre as 4 cidades pesquisadas, o Rio continua sendo o local com os 
imóveis comerciais mais caros para venda. Em março, o valor médio do m² foi 
de R$ 11.214, enquanto São Paulo segue com o preço mais caro de locação: 
R$ 45,35 o metro quadrado. 

A pesquisa compara ainda o investimento em imóveis com uma 
alternativa considerada de menor risco, o Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI). O levantamento aponta que quem optou por imóveis tem registrado 
perdas desde 2015, em geral. 

Segundo o estudo, em março os proprietários de salas comerciais 
locadas tiveram um retorno médio de 2% (resultado da combinação entre o 
recebimento dos aluguéis e da desvalorização dos bens), enquanto que o CDI 
rendeu 13,9% 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/precos-de-locacao-e-venda-de-imoveis-
comerciais-caem-no-1-trimestre.ghtml 
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9. Curtas 

Índice de preços do comércio na internet sobe 1,05% em março, diz Ibevar 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
  
No acumulado em 12 meses até março, contudo, o índice teve deflação de 
0,79%, e, no ano até o mês passado, de 0,35% 
 

O índice que mede a variação dos preços no comércio eletrônico 
registrou elevação de 1,05% em março após cair 2,49% em fevereiro, 
informaram o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de 
Consumo (Ibevar) e o Programa de Administração de Varejo (Provar) nesta 
segunda-feira (24/4). No acumulado em 12 meses até março, contudo, o índice 
teve deflação de 0,79%, e, no ano até o mês passado, de 0,35%.  

Das dez categorias analisadas no comércio eletrônico, cinco registraram 
alta de preços em março: Brinquedos (2,43%), Eletrodomésticos (1,34%), 
Informática (4,68%), Livros (1,01%) e Medicamentos (5,51%). Por outro lado, 
apresentaram deflação no mês passado os segmentos de CDs e DVDs (-
5,13%), Cine e Fotos (-4,34%), Eletroeletrônicos (-0,13%) e Perfumes e 
Cosméticos (-0,59%). 
 

País registrou queda no número de celulares e de TV por assinatura, diz 
Anatel 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou hoje (24) 
que a telefonia móvel apresentou uma queda de 15,02 milhões de linhas em 
março deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O 
número representa uma baixa de 5,83%. 

Atualmente, o país tem 242,7 milhões de linhas ativas no país. Nos 
últimos doze meses, a tecnologia 4G apresentou crescimento de 119,23%, 
segundo a Anatel. 

A Anatel também registrou em março uma diminuição de 9.989 
assinantes de TV por assinatura em comparação com fevereiro de 2017, 
menos 0,05%. Nos últimos doze meses, a redução foi de 337.703 assinantes, 
menos 1,78%. 
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10. Feiras 

 
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 – 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 
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26/04/2017 até 27/04/2017 – RECICLA NORDESTE 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Shopping Riomar Fortaleza 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
28/04/2017 até 01/05/2017 – EXPOSOL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz 
Cidade: Soledade - RS 
 
28/04/2017 até 01/05/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2017 - EDIÇÃO 
ABRIL/MAIO 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/04/2017 até 06/05/2017 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
Cidade: Uberaba - MG 
 
29/04/2017 até 07/05/2017 – FLIPOÇOS 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas - MG 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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