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1. Crédito e Financiamento 

Volume de crédito bancário registra alta de 0,2% em março, diz BC 

 
26 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
No mês passado, estoque total do crédito bancário avançou 0,2%, para R$ 
3,07 trilhões. Aumento é o primeiro registrado em 2017, informou o Banco 
Central. 
 

O volume total do crédito bancário registrou alta de 0,2% em março 
deste ano, para R$ 3,07 trilhões, informou o Banco Central nesta quarta-feira 
(26). Esse foi o primeiro aumento do estoque do crédito dos bancos em 2017. 

Nos dois primeiros meses deste ano, o crédito bancário havia registrado 
queda de 1,1%. Naquele momento, porém, a autoridade monetária já informava 
esperar recuperação nos próximos meses. 

Para todo ano de 2017, a previsão do BC é de uma alta de 2% no 
volume do crédito ofertado pelas instituições financeiras neste ano, na 
comparação com 2016. 

Em março, de acordo com a instituição, as operações com pessoas 
físicas cresceram 0,6%, alcançando R$ 1,57 trilhão, enquanto a carteira de 
pessoas jurídicas recuou 0,3%, para R$ 1,5 trilhão. 

Na segmentação por atividade econômica do crédito às empresas, as 
operações com a indústria registraram queda mensal de 0,3%, situando-se em 
R$ 729 bilhões, com destaque para o declínio no ramo da construção (-1,5%, 
para R$ 97 bilhões). No setor de serviços, houve contração de 0,2%, para R$ 
718 bilhões. 

Juros bancários 
Os números do BC mostram que houve, em março, queda dos juros 

médios cobrados pelos bancos tanto nos empréstimos a pessoas físicas 
quanto a empresas nas operações com recursos livres (que excluem crédito 
imobiliário, rural e do BNDES). 

Em março, de acordo com a autoridade monetária, a taxa média de juros 
das operações com recursos livres para as pessoas físicas somou 72,7% ao 
ano, contra 73,5% ao ano em fevereiro. Trata-se do menor patamar desde 
dezembro do ano passado (72,4% ao ano). A taxa cobrada das empresas, por 
sua vez, recuou de 28,7% ao ano em fevevereiro para 27,5% ao ano em 
março. 

A queda dos juros bancários acontece em momento de recuo da Selic, a 
taxa básica de juros da economia, fixada pelo Banco Central, que influencia a 
chamada "taxa de captação" dos bancos, ou seja, quanto eles pagam pelos 
recursos. 

Desde outubro do ano passado, os juros básicos da economia recuaram 
de 14,25% para 11,25% ao ano, uma queda de três pontos percentuais. 
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Nesse mesmo período, porém, os juros bancários médios nas operações 

com pessoas físicas passou de 74,3% ao ano para 72,7% ao ano - um recuo 
de 1,6 ponto percentual. Com isso, os juros bancários cobrados das pessoas 
físicas recuaram metade do corte da taxa básica de juros promovido pelo 
Banco Central desde outubro do ano passado. 

Taxa de inadimplência 
Dados do Banco Central mostram que a taxa de inadimplência subiu em 

março deste ano. No mês passado, a taxa de inadimplência das pessoas 
físicas e jurídicas, nas operações com recursos livres (exclui crédito imobiliário, 
rural e do BNDES), subiu de 5,6% para 5,7% 

Considerando a inadimplência com recursos livres para pessoas físicas, 
houve estabilidade em 5,9%. No caso das operações com empresas, a taxa de 
inadimplência avançou de 5,2% em janeiro para 5,6% em março. 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/em-marco-volume-do-credito-bancario-
registra-1-aumento-de-2017.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Confiança do comércio volta a ficar positiva ao atingir 102,3 pontos 

 
 26 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio ficou em 102,3 
pontos em abril, 2,1% a mais do que o resultado de março (99,9 pontos). Com 
o índice, a confiança superou os 100 pontos em uma escala de 0 a 200, e 
voltou para a chamada zona de avaliação positiva (acima de 100 pontos). Esta 
é a primeira vez, desde fevereiro de 2015, que o indicador fica na zona 
positiva. 

Na comparação com março, a principal melhora é referente às 
condições atuais (5,6%), devido ao aumento de pontos na avaliação sobre o 
setor (7,2%), sobre a economia (6%) e sobre seu próprio negócio (4,2%). 

Empresários mostram-se mais otimistas 
Os empresários também estão mais otimistas (0,6%), devido a melhoras 

nas expectativas sobre a economia (0,8%), seu negócio (0,7%) e o setor 
(0,4%). As intenções de investimentos também melhoraram (3,2%), com 
aumento na expectativa de contratação de funcionários (4,6%), nos 
investimentos na empresa (3,1%) e na avaliação sobre os estoques (1,5%). 

Na comparação com abril de 2016, o Índice de Confiança do Empresário 
do Comércio cresceu 27,7% com melhoras nas avaliações sobre a situação 
atual (65,3%), sobre o futuro (21,7%) e sobre as intenções de investimentos 
(16,1%). 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/confianca-do-
comercio-volta-ficar-positiva-ao-atingir-1023-pontos 
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Após avançar na recessão, clubes de assinatura planejam o próximo 
passo 

 
27 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 
Consolidado na crise, quando as pessoas buscavam alternativas para manter 
hábitos de compra, esse mercado ganhou concorrência, o que trouxe o desafio 
de descobrir como se manter rentável 
 

Consolidado no cenário doméstico, o mercado de clubes de assinatura 
on-line apresentou um faturamento de R$ 690 milhões em 2016. Presente em 
diversos segmentos, eles ganharam relevância na crise e agora se preparam 
para expandir e continuar em alta quando a recessão acabar. 

Se em 2014, cerca de 300 empresas atuavam neste segmento, hoje 
esse número mais que duplicou: a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm) contabilizou 700 clubes de assinaturas em 2016, um 
aumento de 233% em dois anos. Para o presidente da entidade, Maurício 
Salvador, a comodidade e a variedade são os principais atrativos do setor. 

"O e-commerce de forma geral cresceu, mesmo em tempos de crise, 
porque o consumidor tem a impressão de que comprar pela internet é mais fácil 
e barato. Só no ano passado, quatro milhões de brasileiros compraram pela 
primeira vez na internet." 

Apesar da perspectiva positiva, o CEO da OneMarket, Henrique 
Zanuzzo, que encabeça o clube GlutenFree Box alerta para os desafios de 
atuar nesse setor. "Colocar um clube de assinatura no ar e vender 200 ou 300 
assinaturas é relativamente fácil. O problema é dar o segundo passo. Você 
precisa começar a ter inteligência própria, precisa buscar inovação, e isso 
custa muito caro. Poucos [clubes] estão conseguindo dar esse segundo passo", 
disse ele ao DCI. 

Para dar este segundo passo, a empresa, que a principio era focada 
apenas no clube de alimentação para pessoas com dietas restritivas, quer 
terminar 2017 com outras cinco possibilidades para o cliente. Exemplo disso é 
vertente LacFree Box, lançada recentemente e que entrega produtos livres de 
lactose ou derivados do leite. Além dela, outras duas marcas devem ser 
lançadas até julho deste ano: a SugarFree Box e a Vegana Box. 

"É um mercado que tem demanda, muitas pessoas querem, mas têm 
dificuldades para achar: são poucas opções de produtos e o preço é muito 
elevado. Eles não estão felizes com uma ponta de gôndola." 

Com faturamento mensal de R$ 500 mil, a OneMarket se considera um 
hub de assinaturas. Segundo o executivo, a ideia inicial era investir em um e-
commerce, mas a empresa optou por outro rumo quando viu que essa ação 
ainda demandaria muito capital. 

Um pé no México 
Outra empresa que busca novas receitas para garantir crescimento é a 

Leiturinha. Prestes a completar três anos, o clube atingiu 45 mil assinantes. 
Idealizada com o intuito de incentivar o hábito da leitura entre crianças de 0 a 
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10 anos, a Leiturinha amadureceu, chamou atenção da Movile, especializada 
em aplicativos, e irá desembarcar no México em breve. 

Com um aporte inicial de R$ 3 milhões no ano passado, a Movile ajudou 
a Leiturinha a crescer de forma gradativa: 20% em cada um dos últimos cinco 
meses. "A nossa meta é chegar a 100 mil assinantes até o fim do ano. O foco é 
se consolidar, manter os índices de crescimento e iniciar uma expansão 
internacional, começando pelo México", diz o CEO da Leiturinha, Rodolfo Reis, 
reforçando a importância da presença da Movile, que já atua dentro de solo 
mexiano. 

Para os clientes brasileiros, Reis comemora a ampla aceitação dentro do 
mercado editorial. "Temos hoje contato com todos os editores de livros infantis. 
Hoje, a gente compra um volume de quase 100 mil livros por mês", afirma. 

Entrantes 
Um dos novos integrantes desse universo: a Primepass nasce com um 

serviço de assinatura que visa estimular o público a frequentar as salas de 
cinemas. Inaugurada em outubro de 2016, a startup aponta 50 mil downloads 
de seu aplicativo. "[Com ele] você pode ir ao cinema o mês todo, ou seja, 30 
vezes ao mês, pagando só uma taxa. Hoje a gente tem o exemplo da Netflix, 
em que você paga a mensalidade para ver filmes no mês todo", diz o diretor de 
marketing da Primepass, Ricardo Cury. 

O entrave, no entanto, é o fato do assinante só poder assistir um filme 
por dia. Hoje, o app tem três níveis: básico (de segunda à quarta), padrão 
(todos os dias) e VIP (modalidade que inclui as salas com sistema IMAX). 
Dentre os três planos oferecidos, o executivo informa que a mensalidade varia 
de acordo com o CEP do assinante: o serviço mais básico, por exemplo, pode 
custar de R$ 40 a R$ 80, saindo mais caro para os moradores de regiões 
centrais. De acordo com ele, a economia pode chegar a 80% para os cinéfilos 
mais assíduos. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/clubes-de-assinatura-planejam-avanco-apos-
superar-recessao%3Cbr%3E-id621159.html 

 
 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Cartão de Crédito 

Juros do rotativo do cartão de crédito sobem para 490,3% ao ano 

 
26 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito voltou a subir em março, 
depois da queda de fevereiro. No mês passado, a taxa chegou a 490,3% ao 
ano, com alta de 2,5 pontos percentuais, informou hoje (26), em Brasília, o 
Banco Central (BC). 

O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que 
o valor integral da fatura do cartão. Já a taxa do crédito parcelado caiu 5 pontos 
percentuais e ficou em 158,5% ao ano. 

Março foi o último mês em que os consumidores puderam usar o rotativo 
sem tempo definido. A partir deste mês, quem não conseguir pagar 
integralmente a fatura do cartão só poderá ficar no crédito rotativo por 30 dias. 

A nova regra, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 
janeiro, obrigou as instituições financeiras a transferir para o crédito parcelado, 
que cobra taxas menores, os clientes que não conseguirem quitar o rotativo do 
cartão de crédito. 

Cheque especial 
Outra taxa de juros alta na pesquisa mensal do BC é a do cheque 

especial, que ficou em 328% ao ano, com aumento de 1 ponto percentual. 
Enquanto os juros do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial 

subiram, a taxa média de juros para as famílias caiu 0,8 ponto percentual, indo 
para 72,7% ao ano, em março. 

A inadimplência do crédito, considerados atrasos acima de 90 dias, para 
pessoas físicas, ficou estável em 5,9%. Esses dados são do crédito livre em 
que os bancos têm autonomia para aplicar o dinheiro captado no mercado e 
definir os juros. 

O saldo de todas as operações de crédito concedido pelos bancos 
(incluído crédito direcionado com regras definidas pelo governo, destinado aos 
setores habitacional, rural e de infraestrutura) ficou, em março, em R$ 3,076 
trilhões, com alta de 0,2% no mês. Em 12 meses, houve retração de 2,7%. 

 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/juros-do-rotativo-do-
cartao-de-credito-sobem-para-4903-ao-ano 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Software e TI 

Uber passa a mostrar nota que usuários recebem de motoristas no perfil 
do app 

 
26 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Assim como motoristas, passageiros também recebem avaliações que, antes, 
só ficava escondida dentro do serviço para celulares. 
 

A Uber alterou seu aplicativo nesta quarta-feira (26) para passageiros 
conseguirem achar mais facilmente a nota recebida de motoristas. Posicionada 
no topo do menu, a avaliação já era exibida antes, mas somente após os 
usuários percorrerem um caminho dentro do app. 

Segundo a Uber, a mudança foi feita a pedido dos motoristas. Eles são 
avaliados pelos passageiros, assim que a corrida acaba, e suas notas são 
exibidas assim que uma viagem é acertada. 

Antes da mudança, o usuário só ficava sabendo de sua nota depois de 
várias etapas dentro do app ou da plataforma online da Uber. A empresa de 
transporte alternativa explica que os usuários estão sujeitos às mesmas regras. 

Segundo Fábio Sabba, diretor de comunicação da Uber no Brasil, o 
objetivo de mostrar as notas de forma mais fácil é que os usuários tenham 
maior empatia com os motoristas e prestem atenção a comportamentos 
desagradáveis. 

Dicas da Uber para ter notas altas no aplicativo: 
    Respeite o motorista e os outros passageiros 
    Seja pontual 
    Preserve o carro 
    Não invada o espaço do outro 
    Cumpra a lei 

 
 
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/uber-passa-a-mostrar-nota-que-usuarios-
recebem-de-motoristas-no-perfil-do-app.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Índice de Preços ao Consumidor registra queda em sete capitais 
brasileiras 

 
25 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

  
Brasília foi a cidade que registrou a maior queda no índice divulgado pela 
Fundação Getulio Vargas 
 

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou nas 
sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) entre a 
segunda e a terceira semanas de abril. No geral, o índice registrou variação de 
0,31%, 0,13 ponto percentual abaixo da taxa divulgada na última apuração.  

Segundo os dados divulgados pela instituição nesta terça-feira (25), 
Brasília foi a cidade que registrou a maior queda, recuando de 0,59% para 
0,35% no período. Já São Paulo teve a segunda maior redução, indo de 0,25% 
para 0,07%. Em Belo Horizonte, a taxa caiu 0,14 ponto percentual e houve 
deflação (queda de preços) de 0,12% na terceira semana de abril. 

Nas demais localidades avaliadas, houve um abrandamento do ritmo de 
alta do índice de preços, como em Salvador (de 0,16% para 0,12%), Porto 
Alegre (de 0,37% para 0,32%), Recife (de 0,60% para 0,48%) e Rio de Janeiro 
(de 0,97% para 0,85%). 
 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/04/indice-de-precos-ao-
consumidor-registra-queda-em-sete-capitais-brasileiras 
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6. Comércio Eletrônico 

Cielo anuncia nova plataforma para comércio eletrônico 

 
26 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
  
Muitos produtos oferecidos na nova plataforma incluem desde mais opções de 
pagamentos a automatização de serviços chamados contínuos 
 

A Cielo anunciou nesta semana uma nova plataforma de comércio 
eletrônico, contemplando uma série de funcionalidades com foco no grande 
varejista. 

Muitos dos produtos oferecidos na nova plataforma já estavam sendo 
testados e disponíveis pela companhia e incluem desde mais opções de 
pagamentos a automatização de serviços chamados contínuos, como a 
recorrência programada para a venda de produtos e serviços de assinatura. A 
nova estrutura também está preparada para qualquer dispositivo conectados à 
Internet. 

A nova plataforma é baseada em uma API aberta, que segundo a Cielo 
permite integração simplificada com outros sistemas e dispositivos. Uma API - 
sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicações - é um conjunto 
de estruturas de programação que permite que um sistema converse com outro 
sistema, no caso, o da Cielo com o dos varejistas. 

"Ao longo dos últimos anos, percebemos que nossos clientes tinham 
desde demandas muito simples - como saber se o cartão do consumidor é 
válido - até necessidades mais sofisticadas", disse o vice-presidente de 
Produtos, Negócios, Inovação e Marketing da Cielo, Danilo Caffaro, em nota. 

"A solução foi desenvolver uma plataforma com funcionalidades 
altamente especializadas e sob demanda, como o segmento exige", 
acrescentou o executivo. 

De acordo com a Cielo, a empresa provê hoje os meios de pagamentos 
para mais de 70 por cento do volume transacionado no comércio eletrônico 
brasileiro. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/cielo-anuncia-nova-plataforma-para-comercio-
eletronico-id621066.html 
 
 

 
 
 
 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

“Desempenho do e-commerce tem de ser festejado”, avalia especialista 
da camara-e.net 

 
26 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
A recuperação da economia vai ser mais lenta do que o esperado, 

segundo especialistas do mercado financeiro, mas, na contramão dos maus 
resultados da economia brasileira, o e-commerce registrou crescimento 
nominal de 7,4% em 2016 – quando se leva em conta o PIB desse ano, o 
percentual sobe para 11%. No acumulado dos últimos cinco anos, o setor 
cresceu 156%. 

A expectativa para 2017 é ainda melhor. De acordo com Gerson Rolim, 
diretor de comunicação da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-
e.net) e consultor do comitê de varejo online da entidade, o setor deve fechar o 
ano com alta de 12% a 13%, mesmo diante da perspectiva de PIB negativo. E, 
segundo ele, esse é u ótimo número. 

Para se ter uma ideia do dinamismo do e-commerce, a melhor base de 
avaliação não é o comparativo do desempenho com os macrossetores da 
economia, mas sim com os setores de atividades afins. A indústria recuou 6,6% 
no ano passado. E só a indústria eletroeletrônica, da qual depende muito o 
comércio eletrônico, registrou queda de 11%, muito em função da retração nas 
vendas de celulares e tablets (-10%), de desktops e notebooks (-23%) e de 
infraestrutura de telecomunicações (-15%). No mesmo período, o varejo 
registrou baixa de 6,2%. 

 “Diante desse cenário de recessão e elevadíssimas taxas de 
desemprego, que incapacitam para o consumo quase 13 milhões de 
brasileiros, o desempenho do e-commerce tem que ser festejado”, avalia 
Rolim. O motivo para tal desempenho, segundo ele, é um só: o e-commerce 
possibilita ao consumidor economizar numa época em que cada centavo vale 
muito dinheiro. 

Rolim cita como aliadas dessa economia as novas tecnologias que 
permitem o acesso a lojas virtuais e a compra de produtos por dispositivos 
móveis, as ferramentas que permitem a comparação de preços em várias lojas 
simultaneamente e a popularização da internet móvel de alta velocidade. 

Esse desempenho positivo está atraindo para o setor cada vez mais 
novos empreendedores. Por dia, são criadas 500 lojas virtuais no país, 
segundo as empresas de plataformas de e-commerce. A maioria dessas lojas é 
comandada por micro e pequenos empresários que buscam uma alternativa de 
renda diante da dificuldade em se recolocarem no mercado de trabalho formal. 
“Se apenas 25% desses novos empreendimentos forem bem-sucedidos, ainda 
assim será benéfico para o setor e para a economia como um todo”, conclui 
Rolim. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/desempenho-e-commerce-
festejado/ 
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7. Infraestrutura 

'Vazio regulatório' poderá prejudicar concessões estaduais de 
saneamento 

 
27 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
  
Contratos firmados entre município e companhia estadual não pode ser 
repassado em caso de privatização; investimentos privados nesses serviços 
recuaram pela primeira vez em anos 
 

O plano do governo de repassar as companhias estaduais de 
saneamento para a iniciativa privada pode dar errado caso ajustes regulatórios 
não ocorram. O alerta foi feito pelas concessionárias - que indicaram o primeiro 
recuo de aportes no setor em anos. 

Em 2015, os investimentos privados em saneamento caíram para R$ 
2,393 bilhões, contra R$ 2,539 no ano anterior, segundo balanço da 
Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de 
Água e Esgoto (Abcon) divulgado ontem (26); os dados de 2016 ainda não 
foram compilados. Pulverizados em 264 contratos firmados em 344 municípios, 
o valor corresponde a 20% do investido por empresas e poder público juntos. 

A expectativa das concessionárias é ampliar o montante através de 
aproximação com as prefeituras (responsáveis pelo serviço de acordo com a 
Constituição), uma vez que a privatização das oito companhias estaduais (nos 
estados do Pernambuco, Pará, Amapá, Maranhão, Sergipe, Rondônia, Alagoas 
e Rio de Janeiro) que entraram no radar do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) não deve sair tão rápido. 

"É para 2018 na melhor das hipóteses. O BNDES contratou consultorias 
para estudos de viabilidade técnica, financeira e jurídica. É um trabalho 
bastante extenso e que analisará cidade por cidade", afirmou ao DCI o 
presidente do sindicato nacional das concessionárias (Sindcon), Alexandre 
Ferreira Lopes. 

Apesar de Lopes considerar o interesse do governo como o início de um 
"novo momento no setor", o advogado Eduardo Gurevich (do Lacaz Martins, 
Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados) avisa que a transferência do 
controle acionário das companhias estaduais para a iniciativa privada pode 
guardar problemas de grandes proporções por causa dos chamados 'contratos 
de programa' firmados entre cidades e estados. 

"São contratos assinados pelas companhias estaduais com os 
municípios detentores do saneamento, mas sem licitação", explica o 
especialista, pontuando que a prática só é possível por se tratarem de dois 
entes públicos; caso uma companhia estadual seja privatizada, a Lei impede 
que tais contratos venham 'no pacote'. Segundo Gurevich - que está atuando 
na sondagem encomendada pelo BNDES -, há risco de eventuais interessados 
adquirirem apenas passivos. A situação é um dos ecos gerados pela 
insuficiência do marco regulatório do saneamento, que completa dez anos em 
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2017. "Mesmo após todo esse tempo o capital privado ainda enfrenta alguns 
entraves", avalia Ferreira Lopes. 

Cenário 
De acordo com dados fornecidos pela Abcon, pelo menos 35 milhões de 

brasileiros seguem sem água tratada, enquanto pelo menos metade da 
população não possuí acesso à redes conectoras de esgoto. Para que as 
metas de universalização do serviço até 2033 definidas pelo Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab) sejam atingidas, seriam necessários aportes 
anuais de R$ 15,8 bilhões até lá, combinando recursos públicos e privados. 
Através dos 264 contratos vigentes (que envolvem desde concessões plenas 
até serviços mais simples, como manutenção) a iniciativa privada já se 
comprometeu a investir R$ 34,8 bilhões. Deste total, pelo menos R$ 12,7 
bilhões devem ocorrer até 2020 (se contabilizados os aportes de 2016). 

Caso o ritmo atual de investimos prossiga o País chegará em 2033 com 
162,8 milhões de pessoas com acesso ao esgoto em um universo estimado de 
225 milhões de brasileiros - o ideal segundo o Plansab seria atingir ao menos 
207 milhões. 

Todos esses dados serão apresentados pela Abcon hoje em Brasília 
(DF), durante o Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável 
(EMDS), que reunirá prefeitos do País inteiro. Vale lembrar que os 344 
municípios de 18 estados com gestão de saneamento privatizada (parcialmente 
ou não) representam somente 6% das cidades brasileiras, ou 15% da 
população. Entre as que já tomaram tal decisão, 72% possuem população de 
até 50 mil habitantes. Segundo Ferreira Lopes, o número ainda alto de 
prefeituras que ainda não preparam planos municipais de saneamento atrasam 
um avanço maior. 

No caso do grosso dos municípios (94%) atendidos pelo poder público, 
ao menos 70% estão no escopo das prestadoras regionais. Outros 24% tem 
serviço realizado por prestadoras locais ou microregionais. 

 
 
http://www.dci.com.br/servicos/vazio-regulatorio-podera-prejudicar--
concessoes-estaduais-de-saneamento-id621157.html 
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8. Mercado Imobiliário 

Inflação do aluguel cai em abril, a menor taxa desde 1989 

 
27 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
  
A variação foi de -1,1% no mês. Em março, o índice havia sido de 0,01%. Já 
em abril do ano passado, a taxa foi de 0,33%. 
 

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado para reajustar a 
maioria dos contratos imobiliários, perdeu força de marco para abril. A variação 
foi de -1,1%, menor taxa desde 1989, início da série histórica. Em março, o 
índice havia sido de 0,01%. Já em abril do ano passado, a taxa foi de 0,33%. 
Até então, a menor variação do índice havia sido em junho de 2003, de -1%. 

No acumulado do ano, até abril, a taxa é de -0,36%. Em 12 meses, o 
IGP-M registrou alta de 3,37%. O IGP-M é calculado com base nos preços 
coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede os preços no 
atacado e que responde a 60% no cálculo do IGP-M, passou de -0,17 em 
março para -1,77% em abril. 

Outro subíndice que também desacelerou foi o IPC, relativo aos preços 
no varejo, que responde a 30%, saiu de 0,38% em março para 0,33% em abril. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que também é usado 
para calcular o IGP-M, mas com peso menor do que os outros subíndices, 
registrou taxa de variação de -0,08%. No mês anterior, variou 0,36%. 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/inflacao-do-aluguel-
desacelera-em-abril-e-acumula-alta-de-337-em-12-meses.ghtml 
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9.  Curtas 

Número de clientes de banda larga fixa cresce e passa de 27 milhões 

 
26 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Ao contrário de outros serviços do setor de telecomunicações, o número de 
clientes de banda larga fixa continua crescendo no país. Nos últimos 12 meses, a base 
de assinantes aumentou 5,28%, e entre fevereiro e março deste ano o serviço cresceu 
1,06%. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atualmente, o 
país tem 27,17 milhões de assinantes de banda larga fixa. 

De fevereiro para março deste ano, os maiores crescimentos percentuais foram 
registrados em Mato Grosso, que teve aumento de 5% na base de clientes; no Amapá, 
com 4% de crescimento; e em Santa Catarina, com 3,85%. Nos últimos 12 meses, 
todos os estados apresentaram crescimento. 

No ano passado, a banda larga fixa foi o único serviço de telecomunicações 
que registrou crescimento no Brasil, com acréscimo de 4,33% no número de clientes. 
Enquanto isso, a telefonia móvel perdeu 5,33% de usuários e a TV paga teve uma 
redução de 1,63% no número de assinantes. 

 

Gol oferece possibilidade de troca de passagem por causa da greve 

 
26 de Abril de 2017 

Fonte: R7 
 
Principal mobilização dos aeroviários deve acontecer em Guarulhos e Congonhas 
 

Diante do anúncio de paralisação dos aeroviários em vários aeroportos do 
País, na próxima sexta-feira, a empresa aérea Gol abriu a possibilidade de os 
passageiros anteciparem ou adiarem suas viagens, sem custo, para serem 
submetidos a transtornos. 

"Em função da eventual greve anunciada para o próximo dia 28 de abril, os 
clientes da Gol com voo marcado para essa data, e que desejarem remarcar sua 
viagem (antecipar ou postergar), poderão fazê-lo sem custo pelos canais de 
atendimento online ou pelo número 0800 704 0465", disse a Gol. 

A greve geral convocada para a sexta-feira pelas centrais sindicais e 
movimentos sociais é um protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária 
propostas pelo governo Michel Temer e que estão em votação na Câmara. Nesta 
quarta-feira, a mobilização ganhou força com a adesão dos aeroviários dos principais 
aeroportos do País e também dos funcionários dos Correios. 

A principal mobilização dos aeroviários está prevista para acontecer nos 
aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo. 
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10. Feiras 

 
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 
 
26/04/2017 até 27/04/2017 – RECICLA NORDESTE 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Shopping Riomar Fortaleza 
Cidade: Fortaleza – CE 
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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 
 
29/04/2017 até 29/04/2017 – ENCONTRO DE VINHOS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Casa da Fazenda do Morumbi 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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