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1. Crédito e Financiamento 

IBGE: necessidade de financiamento do governo foi de R$ 519,9 bi em 
2015 

 
05 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
  
Em 2014, a necessidade de financiamento do governo atingiu R$ 325,2 bilhões 
em 2014, ou 5,6% do PIB 
 

A necessidade de financiamento do governo atingiu R$ 519,9 bilhões em 
2015, ou 8,7% do Produto Interno Bruto (PIB) naquele ano, calculado pelas 
Contas Nacionais Trimestrais, segundo a publicação Estatísticas de Finanças 
Públicas e Conta Intermediária de Governo 2015, divulgada nesta sexta-feira, 
5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2014, a 
necessidade de financiamento do governo atingiu R$ 325,2 bilhões em 2014, 
ou 5,6% do PIB. 

O resultado operacional líquido (receita menos a despesa, excluindo os 
gastos com aquisição líquida de ativos não financeiros) também ficou negativo 
em R$ 512,2 milhões em 2015, ou 8,5% do PIB. No ano anterior, o resultado foi 
de R$ 276,9 milhões, ou 4,9% do PIB. O saldo negativo desse indicador aponta 
para um déficit, que terá que ser financiado com a emissão de passivos 
financeiros. 

Já a formação bruta de capital fixo (investimentos) do governo registrou 
R$ 101,9 bilhões em 2015, recuando de 2,4% do PIB em 2014 (R$ 138,1 
bilhões) para 1,7% no ano seguinte. Segundo o IBGE, as três esferas de 
governo (federal, estadual e municipal) apresentaram queda nominal nos 
investimentos, com destaque para a esfera estadual, com um decréscimo de 
38% em relação a 2014. 

A publicação é uma parceria do IBGE com a Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) e o Banco Central (BC). Segundo nota divulgada pelo IBGE, a 
Conta Intermediária do Governo (CIG) traz uma "visão inicial das contas do 
governo nos processos econômicos de produção, geração e distribuição de 
renda, consumo de bens e serviços e de acumulação de capital". Faz parte da 
elaboração da conta central, que será divulgada junto com os resultados das 
Contas Nacionais Anuais, explicou o IBGE. 

Ainda conforme o instituto, as Estatísticas de Finanças Públicas (EFP) 
"se concentram no impacto dos eventos econômicos sobre as finanças do 
governo: receita, despesa e resultados fiscais, além do impacto das ações do 
governo sobre a economia por meio da tributação, gastos e empréstimos". 
 
http://www.dci.com.br/economia/ibge--necessidade-de-financiamento-do-
governo-foi-de-r$-519,9-bi-em-2015-id622931.html 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Sobe e desce nos preços em lojas online pode beneficiar consumidor 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
A chamada ‘precificação dinâmica’ vai além da demanda pelo produto e pode 
aumentar poder de barganha na loja física 
 

Não é difícil que os consumidores adiem as compras ou até desistam delas 
motivados pela variação dos preços em lojas online. Também não é raro encontrar no 
mesmo e-commerce um aparelho eletrônico por valores diferentes ao longo de uma 
única semana. Esse sobe e desce de preços, semelhante ao que acontece com as 
passagens de companhias aéreas, é chamado de “precificação dinâmica”. Embora ela 
possa parecer injusta para quem compra, especialistas garantem que o cliente 
também pode ganhar, já que a prática abre a possibilidade de barganha também nas 
lojas físicas. 

A variação nos valores acontece a partir de softwares de monitoramento: as 
empresas rastreiam quantas pessoas estão buscando por aquele produto e qual o 
caminho online que elas percorreram até chegar àquela página. Conforme esses 
dados variam, o valor muda automaticamente. Assim, se cresce a procura ou o 
estoque de determinado produto cai, o preço sobe; se o usuário já buscou em várias 
lojas, o valor também pode mudar. 

“O preço não é dinâmico só em relação à demanda. O diferencial é que as lojas 
conseguem identificar, por meio do nosso rastro digital, se o consumidor está 
precisando daquilo ou se está propenso a comprar naquela hora”, explica o professor 
Marcelo Coutinho, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Ele rastreia suas buscas, 
quantas vezes você visualizou o item e até os seus comentários nas redes sociais.” 

Se todo esse monitoramento parece uma grande vantagem para as lojas, 
Coutinho afirma que ele também funciona para o outro lado do balcão. Além da 
Fundação Procon chancelar a prática como legal, o professor explica que a 
possibilidade de checar os detalhes sobre o produto na internet faz com que os 
compradores consigam levantar as melhores oportunidades e utilizar os preços para 
pedir descontos em lojas físicas. 

Foi assim que a advogada Tábata Campos conseguiu pechinchar na compra 
de uma TV. “Encontrei uma no site das Casas Bahia, mas que não seria entregue no 
prazo que eu queria. Fui na loja e lá era mais caro, mas como eu levei impressa a 
página online do produto, o gerente fez pelo mesmo preço”, diz. Ela ainda tentou a 
mesma prática com uma geladeira no site do Ponto Frio, mas não conseguiu 
desconto. 

Em nota, a Via Varejo, controladora das marcas, afirma que os gerentes e 
vendedores têm autonomia para negociar descontos dentro dos critérios estabelecidos 
pela companhia para datas sazonais ou campanhas vigentes. A empresa ainda 
destaca que “não há uma competição entre os dois canais: eles se completam, tanto 
que o consumidor eventualmente pesquisa no online e acaba comprando na loja e 
vice-versa”. 

A tática de cobrir preços, no entanto, tem se tornado cada vez mais comum em 
diversos setores. A estudante Isabela Esher, por exemplo, conseguiu um desconto em 
um tapete para cachorros em uma das lojas da rede Petz. “Falei que o produto estava 
mais barato na Americanas.com e eles cobriram.” 
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A estratégia faz parte do programa “Pesquise lá e Compre aqui”, implantado 
pela Petz no início deste ano. O consumidor que encontrar um produto com um preço 
melhor em lojas credenciadas na internet paga o mesmo valor na Petz. O objetivo, 
segundo Sergio Zimerman, presidente da empresa, é manter a competitividade das 
lojas físicas. “Não vamos permitir que o cliente saia de nossa loja sem o produto 
porque o preço é melhor no online”, afirmou.  

Para Pedro Guasti, presidente da Ebit, a estratégia ideal para as redes de 
varejo é integrar as lojas e o site. “Os canais de venda devem ser alinhados. Se quero 
algo que não tem na loja, o vendedor já deveria sugerir a compra online e ganhar 
comissão.” 

Procuradas, a Fast Shop e a Magazine Luiza não se manifestaram até o 
fechamento desta edição. A Lojas Americanas não quis comentar o assunto e a Via 
Varejo não confirmou o uso de softwares para a precificação, mas disse que “a 
variação de preços é prática comum do mercado, ocorrendo por diversos fatores, 
como negociações com fornecedores; realização de campanhas promocionais e 
reposicionamento de preços com base na competitividade do setor”. 

Cotação pode mudar em poucos dias 
Desde o começo de abril, o Estado monitorou quatro dos eletrônicos mais 

vendidos em alguns dos principais e-commerces do País para verificar se haveria 
variação nos preços e com qual intensidade e frequência. 

Os produtos buscados foram os smartphones Galaxy S7 Edge, modelo topo de 
linha da Samsung, com memória de 32 GB, e iPhone 7, último lançamento da Apple, 
também com memória interna de 32 GB, além dos notebooks Acer ES1-572-53 GN 
Intel Core i5 e Samsung Essentials E34 Intel Core i3.   

Os sites Magazine Luiza, Americanas e Fast Shop apresentaram variações em 
pelo menos um dos itens. O monitoramento não foi feito todos os dias e em mais de 
um horário, mas especialistas explicam que pode haver mudanças em menos de 24 
horas.  

Notebook Acer 
O modelo ES1-572-53GN custava R$ 1.899,99 no dia 25 de abril, R$ 2.099,00 

no dia 2 de maio e R$ 1,899,99 novamente no dia 4 de maio. 
Notebook Samsung 
O modelo Essentials E34 custava R$ 1.679,99 à prazo no dia 2 de maio. Dois 

dias depois, o preço aumentou R$ 20, para R$ 1.699,99. 
Galaxy S7 Edge 
No dia 4 de abril, o preço era R$ 2.564,91 no Magazine Luiza. No dia 18 era R$ 

2.249,91; no dia 30, R$ 2.429,91 e em 2 de maio, R$ 2.339,91. 
iPhone 7 
O aparelho custava R$ 3.161,91 à vista no site Magazine Luiza no dia 4 de 

abril. Um mês depois, o valor era R$ 3.254,91. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/suas-contas,sobe-e-desce-nos-precos-em-
lojas-online-pode-beneficiar-consumidor,70001767280 
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Vendas internas de calçados têm pequena alta no 1º trimestre 

 
 08 de Maio de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O mercado brasileiro de calçados, que no ano passado encolheu 10,9% 
em volume de pares vendidos, apresentou uma pequena melhora no primeiro 
trimestre do ano. A expectativa das indústrias é que uma retomada expressiva 
do crescimento no setor ocorra apenas a partir de setembro, quando começam 
as vendas das coleções de primavera verão. Antes disso, o setor só terá 
impulso se o inverno no Brasil for mais vigoroso do que o esperado até o 
momento. 

"Os indicativos do setor são de um crescimento baixo. Companhias 
abertas apresentaram aumentos mais expressivos em vendas, mas isso foi 
obtido com um trabalho forte de marcas e ganho de participação de mercado 
sobre fabricantes menores. Para o setor como um todo a reversão no quadro 
só virá no último trimestre", afirmou Heitor Klein, presidente da Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), as vendas de calçados cresceram 1,2% no primeiro bimestre de 2017. 
A produção no primeiro trimestre cresceu 3,2%. 

Entre as companhias abertas do setor, apenas a Alpargatas registrou 
queda em vendas no mercado interno no primeiro trimestre, de 32% no volume 
de sandálias e de 16,8% na receita líquida no Brasil, para R$ 466,1 milhões. 

A Grendene obteve um crescimento de 13% no volume de vendas do 
mercado interno, com ganho de 23,6% na receita no Brasil, para R$ 470,7 
milhões. A Arezzo&Co elevou em 8,6% o volume de pares vendidos no país, 
com alta de 15,5% na receita local. A Vulcabras Azaleia informou que sua 
receita avançou 17,7% no trimestre, para R$ 295,9 milhões, e 85% da receita 
provém de vendas no Brasil. 

Márcio Utsch, presidente da Alpargatas, disse que houve uma 
aceleração das encomendas no fim do ano passado e que os lojistas entraram 
no primeiro trimestre com estoques altos, o que contribuiu para a queda. "Mas 
a queda no trimestre veio de 10% a 15% acima do que pensávamos", afirmou o 
executivo. Utsch ponderou que as vendas tiveram alguma melhora mês a mês 
e a expectativa é de resultados melhoras em vendas no segundo trimestre. 

Francisco Schmitt, diretor financeiro e de relações com investidores da 
Grendene, disse recentemente que a melhora de vendas da companhia deveu-
se mais à estratégia de vendas do que a uma melhora no mercado de calçado. 
Para o segundo trimestre, a Grendene espera uma recuperação ainda lenta do 
mercado de calçados. 

"Houve uma leve recuperação no mercado no primeiro trimestre. Alguns 
fabricantes foram bem, outros encolheram. Fomos bem, mas isso deveu-se a 
um aumento na distribuição e à melhora nas vendas para as mesmas lojas, 
com coleções mais assertivas", afirmou Pedro Bartelle, presidente da 
Vulcabras Azaleia. Para o segundo trimestre, o executivo disse que espera 
manter o ritmo de vendas do primeiro trimestre. 
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Alexandre Birman, presidente da Arezzo&Co, também associou a 
melhora do seu desempenho à melhora nas coleções e na distribuição em 
lojas. "Tivemos menor sobra de produtos nas lojas no primeiro trimestre e 
também menor volume de vendas com descontos", afirmou Birman. 

No primeiro trimestre, a Arezzo&Co registrou alta de 2,7% nas vendas 
em mesmas lojas (unidades abertas há mais de 12 meses) e de 13,6% nas 
vendas da fábrica para as franquias, sinalizando uma perspectiva de expansão 
das vendas para o segundo trimestre. "Em abril, os resultados também foram 
muito positivos, em linha com nossas expectativas", disse Birman. 

Em relação ao mercado externo, todas as companhias registraram 
queda na receita em reais, acompanhando a média do mercado. De acordo 
com a Abicalçados, as exportações do setor acumulam queda de 1,5% em 
volume exportado até abril, para 39,7 milhões de pares, com queda de 14,4% 
em dólares, para US$ 338,3 milhões. "Os custos estruturais do país tornam os 
produtos brasileiros caros para exportação", afirmou Klein, da Abicalçados. No 
primeiro trimestre, a receita de exportações caiu 21,3% para Arezzo, 19,1% 
para a Grendene, 4,5% para a Vulcabras Azaleia e 20,5% para a Alpargatas. 

Com esses resultados, a receita líquida total da Alpargatas recuou 
18,7%, para R$ 807,5 milhões. Na Grendene a receita líquida avançou 7,2%, 
para R$ 510,1 milhões. A Arezzo teve aumento de 15,4% na receita líquida, 
para R$ 297,2 milhões, e a Vulcabras Azaleia, alta de 17,7%, para R$ 295,9 
milhões. 

Em relação ao lucro líquido, Grendene, Vulcabras Azaleia e Arezzo 
obtiveram ganhos relacionados ao controle de despesas e à melhora nas 
margens de lucro de produtos vendidos no país. No caso da Alpargatas, o lucro 
aumentou 62,1%, para R$ 179,8 milhões, graças a ganhos com reversão de 
provisão tributária no Brasil e a créditos tributários na Argentina. Excluindo esse 
efeito, o resultado teria caído 86,9%, a R$ 14,5 milhões. 
 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38006716 

 
 
 
 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Preço vai falar mais alto nas compras de Dia das Mães 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Promoções e descontos são os principais fatores na hora de ir às compras; 
preferência por shoppings diminui 
 

A recessão derrubou os desejos das mães que vão receber o presente 
no próximo domingo. Preço, promoção e desconto serão os fatores decisivos 
para os filhos na hora de comprar o presente neste ano. Pesquisa da Boa Vista 
SCPC revela que 43% dos entrevistados apontaram o preço e a promoção 
como os atributos principais na hora de ir às compras, um resultado 17 pontos 
porcentuais acima do registrado no ano passado. A enquete foi feita no mês 
passado com 600 pessoas em todo País.  

No Dia das Mães de 2015, o principal fator considerado na hora das 
compras, por 31% dos entrevistados, era o presente desejado por quem iria 
recebê-lo. Neste ano, esse quesito foi apontado por apenas 12% dos 
consultados. O Dia das Mães é a segunda data mais importante em 
faturamento para o varejo e só perde para o Natal.  

Apesar de o valor médio do presente se manter neste ano em R$ 197, 
em termos nominais – sem descontar a inflação – há sinais de que os filhos 
serão mais cautelosos nos gastos. A enquete mostra que houve um aumento 
expressivo, de 48% para 55%, de 2016 para 2017, daqueles que pretendem 
desembolsar itens de até R$ 100. 

Mais uma vez, produtos mais caros e dependentes de crédito, como 
eletrodomésticos e móveis, por exemplo, perdem força na intenção de compra. 
E o presente mais adequado ao orçamento apertado será algum item pessoal, 
como calçado ou vestuário. 

Shopping. Curiosamente, caiu a participação do shopping como o local 
preferido para as compras. Ele foi apontado por 43% dos entrevistados no ano 
passado e agora apareceu na preferência 36%. O resultado é inferior ao das 
lojas de rua e de bairro, que ficaram com 41% das respostas neste ano. 

As lojas físicas ainda são o principal local de compra (90%) e o comércio 
eletrônico detém 10% da preferência. Quanto à forma de pagamento, a maioria 
(77%) planeja quitar a compra à vista e em dinheiro (50%) para evitar o 
endividamento. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,preco-vai-falar-mais-alto-no-dia-
das-maes,70001767150 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

Banco do Brasil lidera ranking de reclamações de clientes no primeiro 
trimestre 

 

05 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Banco do Brasil liderou as reclamações entre clientes no primeiro 

trimestre deste ano, segundo ranking divulgado hoje (5) pelo Banco Central 
(BC). Em segundo lugar está o Bradesco e, em terceiro, a Caixa Econômica 
Federal. O ranking levou em conta os bancos com mais de quatro milhões de 
clientes. 

Os principais motivos de reclamação de bancos nos três primeiros 
meses do ano foram irregularidades relativas à segurança, sigilo ou 
legitimidade das operações (a maior quantidade de reclamações nesse quesito 
foi direcionada à Caixa), oferta ou prestação de informação inadequada 
(liderada pelo Bradesco) e débito em conta não autorizado pelo cliente (o mais 
reclamado foi o Banco do Brasil). 

O BC informou que o ranking, disponibilizado há 14 anos, passará por 
mudanças. A primeira delas já está implementada: de bimestral a divulgação 
passará a ser trimestral. “Detectamos que a elasticidade maior quanto ao prazo 
permite uma massa crítica mais qualitativa das reclamações”, disse o diretor de 
Relacionamento Institucional e Cidadania do BC, Isaac Sidney. 

A divulgação também passará a ter quadros comparativos, a partir do 
próximo trimestre. Desta forma, o cliente que acessar o ranking poderá verificar 
se a instituição mudou de posição na lista. Outras mudanças, ainda em fase de 
preparação, serão a criação de uma lista separada para financeiras e de um 
ranking positivo. “Também permitiremos ao cidadão dar uma nota em pesquisa 
de satisfação”, explicou Sidney. 

De acordo com o diretor, o ranking exclusivo para financeiras deve-se à 
importância que esse tipo de instituição adquiriu. “A gente tem percebido que 
as reclamações que chegam ao BC têm sido endereçadas também às 
financeiras. Os estudos estão avançados internamente. Será divulgado pela 
primeira vez no segundo semestre. A periodicidade será semestral”, 
acrescentou. 

No caso do ranking positivo, será criado este mês um grupo de trabalho 
para definir os critérios de avaliação, com participação de representantes do 
Banco Central, Ministério Público e de órgãos e entidades de defesa do 
consumidor. 

Bancos 
O Banco do Brasil informou por meio de nota que aproveita as 

manifestações de seus usuários para melhoria do atendimento e de seus 
produtos e serviços. Sobre o ranking do Banco Central no primeiro trimestre, o 
BB afirma que "já implementou um conjunto de ações que permitirão ao banco 
retornar ao seu nível histórico nesse ranking, ficando fora dos primeiros 
colocados". 
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O Bradesco disse que monitora as manifestações e prioriza o 
encaminhamento de soluções. Segundo o banco, as reclamações são 
acompanhadas de perto pela Ouvidoria e há investimento em ações como 
treinamento de colaboradores, infraestrutura e correção de falhas. 

A Caixa afirmou que valoriza a opinião dos clientes e utiliza as 
informações como subsídio para melhoria e modernização de seus processos 
de atendimento. “A Caixa revisa permanentemente seus serviços e produtos, 
priorizando a redução das reclamações e o aumento das soluções”, destacou 
em nota a instituição financeira. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/banco-do-brasil-
lidera-ranking-de-reclamacoes-de-clientes-no-primeiro 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda por voos no Brasil sobe 5,4% em março, diz Anac 

 
05 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
  
Alta foi a primeira do ano, após as baixas de 5,29% em fevereiro e 1,79% em 
janeiro 
 

A demanda por voos domésticos no Brasil avançou 5,40 por cento em 
março em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados 
nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

A alta na demanda em março foi a primeira do ano, após as baixas de 
5,29 por cento em fevereiro e 1,79 por cento em janeiro. 

A oferta de assentos pelas empresas aéreas subiu 3,47 por cento no 
período. 

A participação da Gol nos voos domésticos avançou na comparação 
anual, passando a responder por 35 por cento em março deste ano, ante 32,6 
por cento um ano antes. Já a fatia da Tam caiu para 33 por cento, ante 36,8 
por cento, segundo os dados da Anac. 

A Azul aumentou sua participação em 0,9 ponto percentual, para 18,7 
por cento, enquanto a fatia da Avianca em março também subiu em 0,9 ponto, 
para 12,7 por cento. 

A Abear, associação que representa as principais empresas do setor, 
informou em 20 de abril que a demanda por voos domésticos subiu 5,9 por 
cento em março ante o mesmo período de 2016, no primeiro resultado positivo 
nessa base de comparação em 20 meses. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/demanda-por-voos-no-brasil-sobe-5,4--em-
marco,-diz-anac-id622955.html 
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6. Bem-Estar do Consumidor 

IPCA para 2017 cai de 4,03% para 4,01%, prevê Focus 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
  
Por outro lado, a projeção para o IPCA de 2018 foi de 4,30% para 4,39%, ante 
4,46% de quatro semanas atrás 
 

Os economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir levemente 
suas projeções para o IPCA neste ano. O Relatório de Mercado Focus 
divulgado na manhã desta segunda-feira, 8, pelo Banco Central, mostra que a 
mediana para o IPCA - o índice oficial de inflação - em 2017 foi de 4,03% para 
4,01%. Há um mês, estava em 4,09%. Por outro lado, a projeção para o IPCA 
de 2018 foi de 4,30% para 4,39%, ante 4,46% de quatro semanas atrás. 

Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta segunda 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%). 

Em abril, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou 
que o IPCA-15 - considerado uma espécie de prévia da inflação oficial - 
encerrou o mês com taxa de 0,21%. Já o IPCA de abril será divulgado na 
próxima quarta-feira, dia 10. 

Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), 
publicada na terceira semana de abril, 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. 

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do 
IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 
passou de 4,03% para 3,89% no Focus. Para 2018, a estimativa permaneceu 
em 4,25%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 4,11% e 4,25%, 
respectivamente. 

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,64% para 
4,72% de uma semana para outra - há um mês, estava em 4,60%. 

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para abril de 2017 
passou de 0,20% para 0,18%. Um mês antes, estava em 0,31%. No caso de 
maio, a previsão de inflação do Focus seguiu em 0,52%, ante 0,51% de quatro 
semanas atrás. 

Preços administrados 
O Relatório de Mercado Focus mostrou manutenção nas projeções para 

os preços administrados neste ano. A mediana das previsões do mercado 
financeiro para o indicador em 2017 seguiu em alta de 5,50%. Para 2018, a 
mediana caiu de 4,71% para 4,70%. Há um mês, o mercado projetava aumento 
de 5,50% para os preços administrados em 2017 e elevação de 4,60% em 
2018. 
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Em suas projeções atuais, atualizadas na ata do último encontro do 
Copom, o BC espera alta de 6,3% para os preços administrados em 2017 e 
avanço de 5,4% em 2018. 

Outros índices 
O relatório do BC mostrou, ainda, que a mediana das projeções do IGP-

DI de 2017 passou de 2,70% para 2,60% da última semana para esta. Há um 
mês, estava em 3,57%. Para 2018, a projeção seguiu em 4,50%. Quatro 
semanas atrás, estava em 4,55%. 

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de 
Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos 
produtos de atacado, em especial os agrícolas. 

Outro índice, o IGP-M passou de 2,71% para 2,66% nas projeções dos 
analistas para 2017. Quatro levantamentos antes, estava em 3,99%. No caso 
de 2018, o índice seguiu em 4,50%, mesmo patamar de um mês atrás. 

Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2017 foi de 3,94% para 
4,08% no Focus. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o 
IPC era de 3,84%. Para 2018, a projeção do IPC-Fipe permaneceu em 4,50%, 
mesmo valor de um mês antes. 
 
 
http://www.dci.com.br/economia/ipca-para-2017-cai-de-4,03--para-4,01-,-preve-
focus-id623268.html 
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7. Comércio Eletrônico 

Vendas de veículos seminovos pela internet crescem 130% 

 
05 de Maio de 2017 

Fonte: Agência IN 
  

O comércio eletrônico de veículos seminovos e usados é um dos poucos 
setores que registram crescimento no período de crise econômica no Brasil. As 
vendas apuradas no primeiro trimestre deste ano somam cerca de R$ 6,7 
bilhões, um crescimento de 130% em relação ao mesmo período do ano 
anterior, com R$ 2,9 bilhões. 

Os dados são plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão de vendas e 
estoques utilizado em mais de 1,5 mil concessionárias de veículos e cerca de 
20 mil revendedores multimarcas no Brasil. 

O levantamento da AutoAvaliar mostra ainda que o custo médio com as 
transações de seminovos e usados também cresceu de um ano para outro. No 
primeiro trimestre de 2017, a média foi de R$ 24,3 mil por automóvel, ante os 
R$ 23,2 mil verificados entre janeiro e março de 2016. 

Segundo Daniel Nino, diretor da AutoAvaliar, o mercado de seminovos 
foi, de certa forma, beneficiado com a crise, à medida em que o consumidor 
pode adquirir um veículo mais completo por um preço acessível. “O consumidor 
deu preferência para veículos com mais itens de fábrica em detrimento em um 
zero quilômetro”, afirmou Nino. 
 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-de-
veiculos-seminovos-pela-internet-crescem-130 
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8. Mercado Imobiliário 

Criatividade é palavra de ordem para imobiliárias em meio à crise 
econômica 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
De desembaraço de documentos a investimentos em relacionamento on-line 
com cliente, setor deve repensar o modelo de negócio se quiser sobreviver em 
um mercado menor e concorrido 
 

Depois de uma retração de quase 60% desde 2010, o mercado 
imobiliário precisa se reinventar, ofertar novos serviços e aprender a atrair o 
cliente desde o primeiro contato com a imobiliária de forma on-line. O esforço, 
que vem em um momento de enfraquecimento do setor, é essencial para uma 
eventual retomada. 

"Vivemos um período de boom, onde você não precisava nem vender. 
Era quase um tirador de pedidos. Agora, além da capacidade de venda, você 
deve oferecer aquilo que ele não consegue", afirma o diretor executivo da 
Prolar Imóveis e vice-presidente da Associação Brasileira da Música 
Independente (Abmi), Fernando Gonçalves dos Reis. De acordo com ele, o 
resultado das imobiliárias estão entre 10% e 20% melhores nos primeiros 
quatro meses. "Mas isso diante de um mercado que já encolheu 60% desde 
2010. Para recuperar de fato ainda vai demorar de dois a três anos", destaca. 

Para chegar lá, no entanto, ele destaca que é necessário investir em no 
negócio. De acordo com Reis, atualmente com o acesso à informação, sites de 
comparação de preço e a retração econômica, o trabalho de corretagem deve 
ser de assessoria. Na Prolar, por exemplo, uma das estratégias que o 
executivo tem usado é ofertar serviços que facilitem a transação como o 
desembaraço de documentação na locação e venda. "Além disso, acreditamos 
na especialização dos corretores por nichos, porque hoje o consumidor chega 
com muita informação e para entregar dados que o cliente ainda não tenha é 
necessário que uma equipe especializada", coloca. 

Outra questão citada por ele, é a automação dos processos. "O mercado 
tem que facilitar cada vez mais o fechamento do contrato", diz. Para ele, isso 
também vale para a o excesso de burocracia. "As gerações mais novas querem 
mais facilidade e contratos menos engessados. O mercado vai ter que se 
adaptar a essa mudança." Nesta linha, o diretor da plataforma Properati no 
Brasil, Renato Orfaly, acredita que o investimento no on-line deve ser cada vez 
mais importante e passar por todas as etapas de relacionamento do cliente, 
iniciando no site. "Hoje 85% dos clientes começam a busca por imóveis na 
internet", ressalta. por isso, a companhia tem investido em uma nova solução 
para imobiliárias. "Vamos oferecer um chatbot, o Chaterix. É uma forma de não 
deixar o usuário entrar no site sem fazer contato", destaca. 
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O Chaterix é um assistente virtual que faz o pré atendimento aos 
usuários no site das imobiliárias e depois encaminha aos corretores, tudo em 
tempo real. "Temos uma equipe trabalhando em tempo completo há mais de 
oito meses. Já temos a solução na Argentina, México e Chile e aqui no Brasil 
no processo Beta com algumas empresas", diz. 

Expectativas 
De acordo com o Orfaly, mesmo com um cenário ainda retraído a 

expectativa é que o segundo semestre já mostre um cenário melhor. No caso 
de imóveis novos, o executivo acredita que as construtoras devam focar na 
venda do grande volume de estoque, resultado do menor poder aquisitivo, 
maior dificuldade para conseguir crédito e, sobretudo, grande número de 
distratos. "Mas junto com a retomada da economia, devemos ver o mercado 
(da construção civil) colocando no mercado alguns projetos parados e 
engavetados", ressalta. 

Já no caso dos usados, ele destaca que a flexibilidade nos preços têm 
levado a um maior número de negociações. "A crise tem feito com que os 
proprietários seja mais flexíveis", relata o executivo acrescentando que no 
primeiro trimestre de 2017 já foi possível observar uma velocidade de vendas 
maior que no final de 2016. 

De acordo com o CEO do VivaReal, Lucas Vargas, pesquisa divulgada 
em dezembro de 2016 já mostrava esta tendência. "Segundo 58% dos 
consumidores, a percepção é que será mais fácil negociar imóveis em 2017. 
Entre os corretores, esse número vai a 59%", diz. 

A explicação para a necessidade de negociação, segundo o presidente 
do Conselho Federal de Corretores Imobiliários (Cofeci), João Teodoro da 
Silva, também está relacionada com as promoções dos imóveis novos. 
"Normalmente o usado é 20% ou 25% mais barato que o novo, mas na crise 
houve movimento de desconto nos novos e o cliente acabou preferindo os 
lançamentos por conta do deságio". A tendência, segundo ele, é que os preços 
voltem em ambos os mercados com a retomada econômica. "O que sentimos é 
que as incorporadoras já estão voltando a procurar terreno e isso é um bom 
sinal", comenta. 

Questionado sobre oportunidades no mercado de usados e de novos, 
Silva conta que vê ambos caminhando de forma paralela. "Não consigo dizer 
que um está sendo mais demandado que o outro. A venda de usados alimenta 
o de novos", diz. Por enquanto, ele apenas ressalta que já houve uma melhora 
na procura, mas está abaixo do ideal. 

Mais positivo, Vargas do VivaReal, aponta que a Pesquisa de 
Expectativas 2017 da empresa mostrou que o consumidor que ainda não 
encontrou seu imóvel pretende comprar em até seis meses. "Se considerarmos 
a demanda em nosso portal, estamos vendo uma retomada desde fevereiro na 
procura de imóveis para compra", comenta o executivo. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/criatividade-e-palavra-de-ordem-para-
imobiliarias-em-meio-a-crise-economica--id623219.html 
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9.  Curtas 

IPC-S acelera alta a 0,26% na 1ª quadrissemana de maio, aponta FGV 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 
0,26 por cento na primeira quadrissemana de maio, depois de fechar o mês de 
abril com avanço de 0,12 por cento, segundo dados divulgados nesta segunda-
feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 
 
 

Confiança do brasileiro recua 5 pontos entre março e abril 

 
08 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 

A confiança do consumidor brasileiro foi a 66 pontos em abril, cinco a 
menos do que em março (71), segundo o Índice Nacional de Confiança (INC) 
da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Foi a quarta queda 
consecutiva de 2017.  

O INC varia entre zero e 200 pontos. O intervalo entre zero e 100 é o 
campo do pessimismo e, entre 100 e 200, o do otimismo. "O resultado de abril 
indica que o brasileiro continua pessimista quanto aos rumos do País. Na 
política, as revelações de corrupção e as divulgações das listas de políticos 
envolvidos em esquemas ilegais minam o otimismo", diz o presidente da ACSP, 
Alencar Burti. De acordo com ele, se soma a essas incertezas o fato da queda 
na taxa de juros não ter sido sentida pelo consumidor. "Por isso o Banco 
Central precisa intensificar o corte da taxa Selic e agir para que os bancos 
repassem."  

Todos os componentes do INC de abril variaram dentro da margem de 
erro da pesquisa, que é de três pontos; 59% dos entrevistados estão inseguros 
no emprego e apenas 14% se sentem seguros ( ante aos 17% no mês 
anterior).  

Já 57% avaliam como ruim sua atual situação financeira (resultado igual 
ao de março) e 27% acham que sua situação vai piorar nos próximos meses 
(26% no mês anterior). "Com isso, o consumidor evita fazer compras 
parceladas, sobretudo de bens de maior valor, em razão do crédito escasso e 
caro", diz Burti. 
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10. Feiras 

 
04/05/2017 até 14/05/2017 – EXPOINGÁ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
09/05/2017 até 11/05/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
09/05/2017 até 11/05/2017 – EXPOARROZ 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: Pelotas - RS 
 
10/05/2017 até 13/05/2017 – BETT EDUCAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
10/05/2017 até 12/05/2017 – TECNOALIMENTOS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
11/05/2017 até 13/05/2017 – GREEN RIO 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Marina da Gloria do Rio de Janeiro 
Cidade: RIO DE JANEIRO – RJ 
 
12/05/2017 até 21/05/2017 – EXPOAGRO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições joão Humberto de Andrade Carvalho 
Cidade: DOURADOS - MS 
 
15/05/2017 até 19/05/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
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15/05/2017 até 19/05/2017 – AGROBALSAS 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Fazenda Sol Nascente 
Cidade: Balsas - MA 
 
15/05/2017 até 21/05/2017 – EXPO CURVELO 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Agronegócio 
Cidade: Curvelo - MG 
 
16/05/2017 até 20/05/2017 – AGROBRASÍLIA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci 
Cidade: Brasília - DF 
 
16/05/2017 até 19/05/2017 – HOSPITALAR 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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