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1. Comércio 

Vendas do comércio têm queda de 3% no primeiro trimestre 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

As vendas do comércio varejista brasileiro registraram queda de 1,9% 
em março em relação a fevereiro (série livre de influências sazonais), fechando 
os três primeiros meses do ano com retração acumulada de 3% frente aos três 
primeiros meses de 2016. 

Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio foram divulgados hoje (11), 
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
indicam que, em março, também as vendas nominais do setor fecharam em 
queda de 1,9% sobre fevereiro, na série livre de influências sazonais. 

O levantamento indica que - em relação a março do ano passado - 
março deste ano tem queda de 4% nas vendas do comércio varejista. É a 24ª 
taxa negativa consecutiva em volume de vendas nessa base de comparação. 

Já a taxa acumulada nos últimos 12 meses acusou queda no volume de 
vendas de 5,3%. A receita nominal de vendas apresentou, em março, taxas de 
variação de -2,0% em comparação com março de 2016, de 0,5% no acumulado 
no ano e de 3,5% nos últimos 12 meses. 

Comércio varejista ampliado 
Os números da pesquisa indicam, ainda, que o comércio varejista 

ampliado (incluindo o varejo e mais as atividades de veículos, motos, partes e 
peças e de material de construção) voltou a ter em março variação negativa 
para o volume de vendas sobre fevereiro, na série com ajuste sazonal (-2%), 
após quatro meses seguidos de resultados positivos. 

Ainda em relação às vendas do varejo ampliado, houve queda de 2,3% 
na receita nominal do setor em março, frente a fevereiro (série 
dessazonalizada). Quando comparadas a março do ano passado, as vendas 
do comércio varejista ampliado fecharam em queda de 2,7% na comparação 
com março de 2016 na 34ª taxa negativa consecutiva, enquanto a receita 
nominal teve retração de 1,2%. 

Com o resultado de março, na comparação anual, houve queda de 2,5% 
no volume de vendas e de -7,1% no acumulado dos últimos doze meses; 
enquanto para receita nominal as taxas ficaram em -0,1% e -0,5%, 
respectivamente. 

Por atividade 
A queda de 1,9% no volume de vendas do varejo, de fevereiro para 

março deste ano, reflete resultados negativos em quatro das oito atividades, na 
série ajustada sazonalmente, com destaque para hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, cuja retração é de 
6,2%; depois, aparecem tecidos, vestuário e calçados (-1%); e artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos e 
equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-0,5%). 
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Os segmentos que mostraram avanços foram móveis e eletrodomésticos 
(6,1%); livros, jornais, revistas e papelarias (5,6%); combustíveis e lubrificantes 
(1,1%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,9%). 

Queda de 2% no volume de vendas 
Ainda na análise sobre as atividades, o comércio varejista ampliado 

anotou em março, em relação a fevereiro, queda de 2% no volume de vendas 
refletindo o comportamento das vendas de veículos, motos, partes e peças, 
com taxa negativa de 0,1%. Quanto ao segmento de material de construção, a 
variação para o volume de vendas na passagem de fevereiro para março foi de 
2,7%. 

Os números por estados 
Os números do IBGE sobre a Pesquisa Mensal do Comércio indicam 

que a queda de 1,9% de fevereiro para março deste ano reflete queda no 
volume das vendas no varejo em 16 das 27 unidades da federação. 

Os principais destaques negativos foram observados em Goiás (queda 
de 13,3%), São Paulo (-5,9%), Acre (-2,5%), e Mato Grosso do Sul (-2,4%). 

Já na comparação com março do ano passado, a queda de 4% significa 
retrações nas vendas do comércio em 17 unidades da federação, com 
destaque para Goiás, (queda de 17%); Distrito Federal (-10,3%); Roraima (-
9,5%); e São Paulo e Espírito Santo (-8,9%). 

No sentido contrário, entre os dez estados que registraram resultados 
positivos, destacam-se Santa Catarina, com crescimento nas vendas de 15,2%;  
Alagoas (5,8%); Tocantins (5,6%) e Paraná (3,5%). 

Já no comércio varejista ampliado, 15 estados anotaram variações 
negativas nas vendas, na comparação entre março de 2017 e março de 2016, 
sendo as maiores quedas em Goiás (-15,5%), São Paulo (-7,9%), Rondônia (-
7,4%) e Rio Grande do Norte (-5,8%). 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/vendas-do-comercio-
tem-queda-de-3-no-primeiro-trimestre 

 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Varejo registra pior março em 14 anos 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: O Estado de S. Paulo - SP 
 
Queda no mês foi de 1,9%, puxada pelas vendas fracas nos supermercados 
 

O varejo registrou mais um mês de perdas em março. A queda nas 
vendas alcançou 1,9% em relação a fevereiro, o pior desempenho em 14 anos, 
segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O resultado foi ainda pior do que as previsões mais pessimistas 
coletadas pelo Projeções Broadcast, que estimavam um recuo de cerca de 
0,60%. Apesar da decepção com as quedas de março e de fevereiro (que 
ficaram mais acentuadas após revisão), o avanço expressivo de janeiro fez as 
vendas registrarem alta de 3,3% no fechamento do primeiro trimestre de 2017 
ante o quarto trimestre do ano passado, o que manteve a expectativa de alta do 
Produto Interno Bruto (PIB) no período. 

"A queda do varejo em março em relação a fevereiro foi contaminada por 
supermercados. Há condições para alta do PIB perto de 2% este ano. O setor 
industrial continua indo bem", argumentou o economista Helcio Takeda, da 
consultoria Pezco Microanalysis. 

As vendas do setor de supermercados recuaram 6,2% em março ante 
fevereiro, a queda mais aguda da série histórica, iniciada em 2000. "O mercado 
de trabalho prejudica o desempenho dos supermercados, que estão vendendo 
menos. Apesar de os preços estarem diminuindo, eles não estão conseguindo 
recuperar o consumo", justificou Juliana Vasconcellos, gerente da Coordenação 
de Serviços e Comércio do IBGE. 

A magnitude de queda nas vendas dos supermercados surpreendeu 
economistas como Igor Velecico, do Banco Bradesco. 

Segundo ele, o consumo está mesmo recuando, como reflexo do que 
ocorre no mercado de trabalho. 

A expectativa permanece de avanço no PIB do primeiro trimestre, mas o 
resultado positivo será sucedido por uma taxa negativa no trimestre seguinte. 

"Os dados do início do ano deixaram o mercado financeiro mais otimista, 
mas agora indicam um processo mais devagar (de retomada). A indústria já 
está em ritmo de estabilização, mas outros setores demoram mais, como o 
varejo. O saldo líquido do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados do Ministério do Trabalho) ainda está negativo", explicou 
Velecio. 

Do quarto trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2017, houve 
melhora quase generalizada no varejo. Só duas atividades permaneceram no 
vermelho: equipamentos para escritório, informática e comunicação (-5,6%) e 
outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,9%). 
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No varejo ampliado, que inclui as vendas de veículos e material de 
construção, houve crescimento de 3,1% no primeiro trimestre de 2017 ante o 
último trimestre do ano passado. As vendas de veículos subiram 1,3%, 
enquanto material de construção cresceu 5,8%. 

Mudança de metodologia dificulta projeções. 
Com a mudança na metodologia de cálculo das pesquisas mensais de 

Comércio e Serviços do IBGE, os resultados erráticos da nova série histórica 
têm dificultado projeções para o cenário econômico do País, afirmam 
economistas. 

Na última revisão, a taxa de fevereiro passou de -0,2% para -1,6% e o 
crescimento de janeiro saiu de 5,5% para 6,0%. "Está muito difícil traçar um 
cenário para o consumo este ano", avaliou João Morais, analista da Tendências 
Consultoria Integrada. O assessor econômico da Fecomércio- SP, Fábio Pina, 
diz que a "PMC está fora do padrão, as vendas não podem estar tão ruins 
assim". 

Para o IBGE, a série está de acordo com os fundamentos da análise 
econômica de curto prazo. 
 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38144503 
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Varejo adota lógica invertida nas liquidações 
 

12 de Maio de 2017 
Fonte: O Estado de S. Paulo - SP 

 
Comércio coloca na promoção itens antes do Dia das Mães para ampliar venda; saída 
é usada desde o Natal 
 

O fraco desempenho das vendas mudou a lógica do varejo nas liquidações. 
Elas começaram a ser feitas antes da data comemorativa do comércio e não depois, 
como era de costume. Essa inversão começou no último Natal e ganhou adesão dos 
varejistas neste Dia das Mães. Questionadas, varejistas não admitem que seja uma 
liquidação antecipada. Mas campanhas exibidas nesta semana mostram as ofertas 
como uma “liquidação”. 

A rede Ricardo Eletro, especializada em eletroeletrônicos, é uma das varejistas 
que admitem estar fazendo uma “liquidação de Dia das Mães”. A rede encerra a 
liquidação exatamente no domingo. O desconto vai até 70%. 

De acordo com a empresa, não é a primeira vez que é feita uma liquidação 
antes da data. E o objetivo da antecipação, segundo a companhia, é “proporcionar ao 
consumidor mais tempo para escolher e comprar produtos com preços melhores”. 

Já a rede de hipermercado Extra, do grupo GPA, programou para hoje uma 
versão reduzida da Black Friday, a liquidação que ocorre na última sexta-feira de 
novembro e envolve a loja toda. Batizada de Pink Friday, serão 300 itens em 
promoção e a campanha é só hoje nas lojas físicas: começa às 7h e vai até às 24h. O 
desconto é de até 50%. 

“Não é liquidação. Negociamos os itens com os fornecedores seis meses 
atrás”, afirma o gerente de marketing do Extra, Eandres Aguiar. Ele diz que é a 
primeira vez que o evento é feito e a expectativa é de que as vendas sejam apenas 
superadas pela sexta-feira da Black Friday, em novembro. 

A Oppa, varejista de móveis e acessórios com 12 lojas físicas e comércio 
eletrônico, decidiu neste ano, pela primeira vez, fazer antes da data liquidação dos 
produtos com 50% de desconto. “A intenção é estimular o consumo”, diz Francesco 
Losurdo, diretor de marketing. Segundo ele, não se trata de uma liquidação. Mas a 
própria rede batizou o evento de “liquidação Mamma mia”.  

Vício. Para o economista sênior da Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), Fábio Bentes, as liquidações viraram um vício, elas se tornaram contínuas. “O 
varejo não tem tido outra alternativa para impulsionar as vendas, diante da crise.” 

No passado, as liquidações marcavam a mudança de estação e eram usadas 
para a limpeza de estoque, após datas importantes, como o Natal. Diante do fraco 
resultado do comércio no 1.º trimestre, que caiu 3% ante 2016, Bentes diz que a 
expectativa de vendas do Dia das Mães está mais para 3% do que de 4%. A CNC 
projeta alta de 3,8%. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38144503 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Cartão de Crédito 

Taxa de juros do cartão de crédito cai ao menor nível desde 2015, diz 
Anefac 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 
Juros passaram de 442,33% em março para 397,75% em abril. 
 

As taxas médias de juros cobradas nas operações de crédito caíram em 
abril pelo 5º mês seguido, segundo pesquisa mensal divulgada nesta quinta-
feira (13) da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac). Os juros do cartão de crédito ficaram em 397,75% - a 
menor média desde abril de 2015, quando a taxa era de 378,76%. 

Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de estudos e 
pesquisas da Anefac, aponta, no entanto, que os patamares dos juros ainda 
são considerados altos. 

Segundo o levantamento, todas as 6 linhas de crédito para pessoa física 
e 3 linhas para pessoa jurídica pesquisadas reduziram suas taxas de juros no 
mês na comparação com o mês anterior. 

A nova queda é atribuída à nova redução da Selic promovida pelo Banco 
Central em sua última reunião de abril e a avaliação da Anefac é que sejam 
feitas novas reduções da taxa básica de juros, o que poderá possibilitar novas 
diminuições das taxas cobradas pelos bancos. 

"Mas é necessário ter cautela tendo em vista o cenário econômico atual 
que aumenta o risco de elevação dos índices de inadimplência por conta da 
recessão econômica em curso bem como o desemprego elevado, pois pode 
haver o risco de novas elevações das taxas de juros das operações de crédito 
aos consumidores tanto na pessoa física quanto na jurídica", ressalva Oliveira. 

Veja a variação de taxas por linha de crédito: 
Para pessoas físicas 
Na média, o juro do crédito para pessoa física passou de 153,78% ao 

ano, em março, para 148,20% ao ano em abril. Trata-se da menor taxa de juros 
desde fevereiro de 2016. 

Cartão de crédito: de 442,33% ao ano (março) para 397,75% ao ano 
(abril) 

Cheque especial: de 305,76% a.a. (março) para 302,31% a.a. (abril) 
Juros do comércio: de 98,05% a.a. (março) para 95,82% a.a (abril) 
Financiamento de automóveis (bancos): de 30,60% a.a. (março) para 

30,30% a.a. (abril) 
Empréstimo pessoal (bancos): de 70,17% a.a. (março) para 68,62% a.a. 

(abril) 
Empréstimo pessoal (financeiras): de 158,90% a.a. (março) para 

156,05% a.a. (abril) 
Para pessoas jurídicas 
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Para pessoa jurídica, a taxa de juros média caiu de 72,33% ao ano em 
março para 71,15% ao ano em abril, sendo a menor taxa de juros desde março 
de 2016. 

Capital de giro: de 34,80% ao ano (março) para 34,33% ao ano (abril) 
Desconto de duplicatas: de 42,91% ao ano (março) para 42,24% ao ano 

(abril) 
Conta garantida: de 162,37% ao ano (março) para 159,48% ao ano 

(abril) 
Cartão de crédito 
A queda do juro do cartão de crédito ocorre após uma mudança na 

regulamentação da linha de rotativo, que permite ao cliente fazer o pagamento 
mínimo da fatura. Com a nova regra que entrou em vigor em abril deste ano, o 
consumidor só pode entrar no rotativo uma vez. No mês seguinte, ele terá de 
efetuar o pagamento total da fatura ou entrar me uma linha de crédito pessoal. 

Os dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito 
e Serviços mostram uma queda ainda maior no juro do rotativo em abril. Os 
dados consideram apenas as taxas dos cinco maiores emissores e 
desconsideram o juro dos pagamentos em atraso. 

Na terceira semana de abril, as taxas dos cinco maiores emissores de 
cartão foram de 456,6% ao ano para 233,9% ao ano, em média. Considerando 
os juros ao mês, a queda foi de 15,4% para 10,6%. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/taxa-de-juros-de-operacoes-
de-credito-cai-em-abril-pelo-5-mes-seguido-diz-anefac.ghtml 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Cliente poderá aprovar compra com selfie 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: O Estado de S. Paulo - SP 
 

A partir de agora, os clientes da Visa com conta no Banco Neon podem 
autenticar compras online por meio de selfies. Quando necessário, o portador 
do cartão Neon Visa será acionado e poderá comprovar a realização da 
operação através da nova tecnologia, além das já conhecidas opções de 
utilizar a digital e a senha numérica. 

"A solução de autenticação por selfie foi desenvolvida para proporcionar 
uma experiência ágil e segura para o consumidor realizar compras online com 
tranquilidade", disse em nota o vice-presidente de produtos da Visa do Brasil, 
Percival Jatobá. 

No processo de confirmação, o cliente recebe uma notificação do Banco 
para comprovar sua identidade por meio do aplicativo do Neon. O sistema 
ainda solicita ao portador do cartão que valide a foto com um piscar de olhos, 
para evitar algum tipo de fraude. 

Portanto, assim como o cadastro de RG, a criação de senha numérica e 
o registro da digital, os clientes com conta no banco devem enviar um 
autorretrato para o armazenamento de dados da instituição. 

"Aqui, por meio da tecnologia, buscamos sempre entregar soluções 
eficientes sem deixar de ser simples para o cliente", explica o fundador e 
presidente do Neon, Pedro Conrade. 

Criado em agosto do ano passado, o Banco Neon é uma instituição 
financeira virtual. Sem agências físicas, as transações do Neon são feitas por 
meio de aplicativo e têm taxas mais baixas do que as praticadas nos bancos 
convencionais.  
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38144561 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Custo-benefício de serviços em aeroportos gera queixas de usuários, aponta 
pesquisa 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
  
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil divulgou o levantamento na manhã 
desta quinta-feira (11), em Viracopos. 
 

Uma pesquisa do governo federal, divulgada nesta quinta-feira (11), em 
Viracopos, em Campinas (SP), aponta que o custo-benefício de serviços em 
aeroportos gera queixas de usuários. Além disso, o levantamento mostra que 14 dos 
15 aeroportos tiveram nota igual ou maior que a estipulada pelo governo, que era de 4, 
no ranking de satisfação do viajante, que vai de 0 a 5. Clique aqui para ter acesso ao 
levantamento completo. 

(Correção: ao ser publicada, esta reportagem errou ao informar que a pesquisa 
do governo federal apontava uma melhora em 14 dos 15 principais aeroportos. Na 
verdade, o levantamento mostrava que 14 dos 15 aeroportos tiveram nota igual ou 
maior que a estipulada pelo governo, que era de 4, no ranking de satisfação do 
viajante. O erro foi corrigido às 16h35, desta quinta-feira). 

As principais reclamações dos passageiros estão ligadas ao custo-benefício de 
serviços como bancos e internet, além de disponibilidade de tomadas para 
equipamentos eletrônicos. 

Custo-benefício 
A pesquisa do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil revela que os 

indicativos de custo-benefício das lanchonetes e restaurantes, dos produtos 
comerciais e do estacionamento receberam dos usuários as principais reclamações. 

Na opinião dos passageiros, o valor cobrado pela alimentação nos aeroportos 
mereceu nota 2,89 na avaliação. Produtos comerciais e estacionamentos receberam 
notas 3.03 e 3.10, respectivamente. 

Sobre estas críticas dos passageiros, o secretário nacional de Aviação Civil do 
Ministério dos Transportes, Dario Lopes, disse que o governo não tem como agir de 
uma forma direta nestes casos. 

“O governo federal não tem como agir diretamente com o prestador de serviço 
(..). Nós podemos sim, e temos feito é sentar com nossos parceiros e identificar o que 
pode ser melhorado. A medida operacional é tomada pelo parceiro”, afirma Lopes. 

O diretor presidente do Aeroporto de Viracopos, Gustavo Mussnich, disse que 
o custo-benefício nos aeroportos é uma questão dos cessionários, já que eles são 
responsáveis pela elaboração dos preços praticados. 

“Quem compõe o seu custo e estabelece preços dos seus produtos para os 
clientes é o cessionário. A gente não tem uma atuação direta nisso”, declara o 
administrador do terminal internacional de Campinas sobre a reclamação de 
lanchonetes e restaurantes sobre preços de aluguel. 

Apesar de não agir diretamente, o diretor presidente de Viracopos disse que o 
aeroporto tem ouvido os cessionários e feito uma espécie de flexibilização da cessão 
do metro quadrado de áreas comerciais. 

Mussnich disse ainda que, no caso de Viracopos, o terminal teve perda de um 
milhão de passageiros no ano passado, caindo de 10,3 milhões para 9,3 milhões. E na 
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opinião dele, isso influencia na perda de clientes dos cessionários e dificuldades para 
todos. 

Outras reclamações 
Entre as principais reclamações dos passageiros nos aeroportos brasileiros 

estão também disponibilidade de tomadas, notas 3,93; qualidade da internet/wifi, nota 
3,52. Outro item com nota abaixo da expectativa foi a de qualidade das instalações 
dos estacionamentos. Na avaliação dos usuários, os terminais do país receberam nota 
3,97. Já a quantidade de vagas mereceu nota 3,90. 

A quantidade e qualidade das lanchonetes/restaurantes recebeu nota 3,83. Os 
usuários deram nota 3,79 para disponibilidade e localização de bancos, caixas 
eletrônicos e casas de câmbio. O custo-benefício dos estacionamentos recebeu nota 
3,10. O custo-benefício dos produtos comerciais foi avaliado com nota 3,03. 

O custo-benefício dos produtos de lanchonetes e restaurantes recebeu a nota 
mais baixa 2,89. 

Ranking de satisfação dos passageiros aeroportos 
A pesquisa trimestral de satisfação dos passageiros tem meta de nota 4 pelo 

governo federal. O ranking vai de 1 a 5. Veja abaixo as notas dos terminais. 
    Curitiba nota 4,73 
    Brasília nota 4,59 
    Recife nota 4,56 
    Campinas nota 4,47 
    Santos Dumont nota 4,43 
    Confins nota 4,42 
    Manaus nota 4,39 
    Porto Alegre nota 4,34 
    Natal nota 4,32 
    Guarulhos nota 4,31 
    Fortaleza nota 4,30 
    Galeão nota 4,26 
    Congonhas nota 4,11 
    Cuiabá nota 4,04 
    Salvador nota 3,83  
Pesquisa de satisfação 
O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, recebeu a maior nota 

da história na Pesquisa de Satisfação do Passageiro, realizada pela Secretaria de 
Aviação Civil (SAC), do Ministério dos Transportes. Os dados, divulgados na manhã 
desta quinta-feira (11), apontam que o terminal ficou com índice de 4,96 no mês de 
março, em uma escala de a 1 a 5. 

Durante o questionário, foram avaliados os 15 principais aeroportos do Brasil. A 
pesquisa é feita desde 2013. 

Ainda segundo o balanço, no primeiro trimestre, Viracopos recebeu nota 4,47, 
também em uma escala de 1 a 5, e ficou na quarta colocação no ranking geral, atrás 
dos aeroportos de Curitiba (4,73), Brasília (4,59) e Recife (4,53). A meta do governo 
federal, que era a de todos os terminais terem pelo menos nota 4, só não foi atingida 
na totalidade porque o Aeroporto de Salvador ficou com índice de 3,83 na avaliação. 
 
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/pesquisa-aponta-melhora-em-14-dos-
15-principais-aeroportos-mas-custo-beneficio-de-servicos-gera-queixas.ghtml 
 

Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/pesquisa-aponta-melhora-em-14-dos-15-principais-aeroportos-mas-custo-beneficio-de-servicos-gera-queixas.ghtml
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/pesquisa-aponta-melhora-em-14-dos-15-principais-aeroportos-mas-custo-beneficio-de-servicos-gera-queixas.ghtml
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6. Mercado Imobiliário 

Índice de ajuste ao aluguel recua 0,89% em maio 

 
12 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 

A ampliação da queda dos preços ao produtor e a estabilidade nos 
preços ao consumidor contribuíram para o recuo de 0,89% do Índice Geral de 
Preços-Mercado (IGP-M) na primeira prévia de maio, a menor taxa para o 
período desde o início da série, em 1989. 

No mesmo período de abril, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) 
ontem, o IGP-M havia caído 0,74%. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) acelerou a queda a 1,37%, 
ante recuo de 1,21% visto anteriormente, com destaque para as Matérias-
Primas Brutas, cujos preços recuaram 4,26%. O IPA mede a variação dos 
preços no atacado e responde por 60% do índice geral. 

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no 
índice geral, desacelerou a alta na primeira prévia de maio a 0,03%, contra 
0,30% no mesmo período de abril. De acordo com a FGV, a principal 
contribuição para o IPC foi o grupo Habitação, que apresentou uma queda de 
0,17%, ante alta de 0,68% no mês anterior. O grupo Alimentação também 
mostrou recuo de 0,25% frente o aumento de 0,41% em abril. 

O Banco Central vem reduzindo a Selic desde outubro passado, tendo-a 
levado a 11,25% agora. A expectativa geral dos agentes econômicos é de que 
a taxa básica de juros será reduzida em 1 ponto percentual no final deste mês, 
repetindo o último movimento. 

As apostas de que o corte será maior, de 1,25 ponto percentual, no 
entanto, têm crescido diante dos bons resultados de inflação. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, mostrou 
uma queda de 0,06%, após recuo de 0,14% na primeira leitura de abril. 

O Índice Geral de Preços-Mercado é utilizado como uma referência para 
a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de 
imóveis. 
 
 
http://www.dci.com.br/economia/indice-de-ajuste-ao-aluguel-recua-0,89--em-
maio-id624399.html 
 

 
Voltar ao índice 
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7. Logística – Portos e Navegação 

Portuários acreditam que novo marco regulatório trará investimentos para 
o setor 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: CNT 
  
Expectativa é que o decreto viabilize R$ 25 bilhões em infraestrutura portuária 
no Brasil 
 

Foi assinado pelo presidente Michel Temer nessa quarta-feira (10), um 
novo decreto para o marco regulatório dos portos do Brasil. A expectativa é ele 
viabilize R$ 25 bilhões em investimentos em infraestrutura portuária no Brasil.  

Dentre os avanços relativos aos terminais de uso privado estão: o fim 
das limitações para expansão desses terminais, dentro e fora das áreas dos 
portos organizados; a possibilidade de efetiva redução dos tempos para as 
autorizações dos empreendimentos, assim como o fim da exigência de 
garantias financeiras para a execução dos projetos. Já para os terminais 
arrendados, houve progressos na possibilidade de adaptação dos atuais 
arrendatários aos novos prazos; possibilidade de realocação de áreas 
arrendadas dentro dos portos organizados, bem como a possibilidade de 
investimentos em infraestrutura de uso comum com antecipação de receitas de 
tarifas. 

Para o diretor da ABTP (Associação Brasileira dos Terminais 
Portuários), Wagner Moreira, o novo decreto representa um avanço ao 
contemplar propostas que simplificam os processos de investimentos e 
aumentam a segurança jurídica. “Essa é uma demanda de anos do setor 
portuário. Agora, graças a um esforço conjunto de entidades representativas do 
setor e de um processo de diálogo franco, paciente e transparente com o 
Governo Federal, sobretudo com o Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, conquistamos esse primeiro e importante avanço”, destaca. 

Conforme Moreira, o setor tem enorme capacidade de investimentos, 
mas alguns problemas que se agravaram nos últimos anos eram grandes 
entraves para que isso ocorresse: a falta de segurança jurídica, o excesso de 
burocracia e o intervencionismo estatal nos portos. “O decreto nos ajuda a 
avançar, sobretudo, no enfrentamento do primeiro problema: a adequação dos 
prazos e das condições de prorrogação dos contratos imprimem regras mais 
racionais e eficientes para as empresas que operam portos. Definitivamente, 
são mudanças que propiciarão e incentivarão a abertura de diferentes 
oportunidades de investimento, que virão naturalmente, na velocidade que a 
Agência reguladora nos permitir, com as regras que definirá, decorrentes do 
decreto. Estimamos que o montante citado seja investido ao longo dos 
próximos 3 a 4 anos”, disse. Agora, o desafio, segundo o diretor, é avançar em 
um diálogo para a redução da burocracia. 

O presidente da Fenamar (Federação Nacional das Agências de 
Navegação Marítima), Waldemar Rocha Junior, acredita que a participação da 



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“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.” 

 

iniciativa privada em obras de infraestrutura e atividades logísticas, como a 
portuária, “é fundamental para o desenvolvimento da economia e para a 
redução de gargalos operacionais”. 
 
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/portuarios-acreditam-novo-marco-
regulatorio-investimentos-setor 
 
 

 
Voltar ao índice  
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8. Empreendedorismo 

Prêmio realizado pelo Sebrae e Endeavor incentiva o empreendedorismo nas 
instituições de ensino 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: Administradores 
 
A Rodada de Educação Empreendedora faz parte do Movimento Educação 
Empreendedora e todos os anos promove iniciativas que incentivam a cultura 
empreendedora nas instituições de ensino superior do Brasil 
 

A Endeavor, em parceria com o Sebrae, realizou na terça-feira (9) o maior 
evento de educação e empreendedorismo do país. 

A Rodada de Educação Empreendedora faz parte do Movimento Educação 
Empreendedora e todos os anos promove iniciativas que incentivam a cultura 
empreendedora nas instituições de ensino superior do Brasil. 

O encontro, que aconteceu na Melicidade - a nova sede do Mercado Livre, em 
Osasco (SP) – contou com a presença de Juliano Seabra (Endeavor), Ignacio Estivariz 
(Mercado Livre) e Rejane Risuenho (Sebrae). Também foi o palco da final do Prêmio 
Educação Empreendedora. 

A vencedora, Maria Guilhermina (ex-aluna Sebrae e aluna do IBMEC), 
apresentou o projeto IBMEC Social (MG), uma iniciativa dos alunos para 
desenvolverem habilidades empreendedoras, resolvendo problemas sociais da região. 
Com ele, ganhou o prêmio e certificado que inclui a participação no Simpósio para 
Educadores de Empreendedorismo da Babson College, em Boston (EUA), com todas 
as despesas pagas. 

Modesto Seara Vazquez, fundador do sistema da Universidade do Estado de 
Oaxaca (México), trouxe também sua experiência que liga empreendedorismo às 
distintas realidades sociais. Oaxaca, região carente de oportunidades, com a pior taxa 
de informalidade e segunda pior de produtividade do México, teve a possibilidade de 
entrar em contato com sua metodologia, que fomenta novas experiências respeitando 
as riquezas da cultura local e estimulando novas tecnologias. Por meio do 
empreendedorismo e da consequente geração de empregos, contribui para o 
desenvolvimento da região. "A universidade não é uma instituição educativa, é um 
instrumento cultural para transformar a sociedade, nós formamos líderes, líderes 
sociais", disse Vazquez no evento. 

Na ocasião, também foram discutidos os principais pontos da pesquisa 
empreendedorismo nas universidades brasileiras 2016 - endeavor & sebrae, por 
Gabriela Torquato, coordenadora de Mobilização e Educação Empreendedora, da 
Endeavor. 

Para ler as histórias dos finalistas clique aqui. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/empreendedorismo/premio-realizado-pelo-
sebrae-e-endeavor-incentiva-o-empreendedorismo-nas-instituicoes-de-ensino/118828/ 
 

 
Voltar ao índice 

https://docs.google.com/document/d/1exzhHUOcOS7UyVW7kyoRd5b9faFXA3IBgpvgY-wiP98/edit
http://www.administradores.com.br/noticias/empreendedorismo/premio-realizado-pelo-sebrae-e-endeavor-incentiva-o-empreendedorismo-nas-instituicoes-de-ensino/118828/
http://www.administradores.com.br/noticias/empreendedorismo/premio-realizado-pelo-sebrae-e-endeavor-incentiva-o-empreendedorismo-nas-instituicoes-de-ensino/118828/
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9. Curtas 

CNC mantém projeção de alta de 1,5% para o varejo este ano 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: CNC 
 

As vendas no comércio varejista brasileiro registraram queda de 2,5% ao 
longo dos três primeiros meses do ano. É o que mostra a Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC), divulgada hoje (11) pelo IBGE. Apesar do resultado negativo 
e ainda nesta base de comparação, sinais de recuperação foram constatados 
pelo instituto nos segmentos de vestuário e calçados (+4,7%), móveis e 
eletrodomésticos (+3,0%) e materiais de construção (+4,2%). Na comparação 
mensal, o volume médio de vendas recuou 1,9% no mês de março em relação 
a fevereiro, já considerados os ajustes sazonais, e o resultado interrompeu 
uma sequência de quatro altas consecutivas nessa base comparativa.  

Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), além do recuo nos preços nos últimos meses, o início do 
processo de barateamento do crédito começa a produzir efeitos positivos nos 
segmentos mais dependentes das condições de venda a prazo. Para todo o 
ano de 2017, a entidade manteve sua previsão anterior de crescimento das 
vendas, no varejo ampliado, de 1,5% em relação a 2016, já que perspectivas 
mais favoráveis em relação à velocidade de queda dos juros e impactos 
positivos que essa medida provocaria sobre o mercado de trabalho ainda são 
necessárias para que o setor retome o ritmo de crescimento mais intenso nos 
próximos meses. 

Venda de supermercados cai 6,2% em março e tem pior número da série, 
diz IBGE 

11 de Maio de 2017 
Fonte: ISTOÉ 

 
As vendas do setor de hipermercados, supermercados, produtos 

alimentícios, bebidas e fumo recuaram 6,2% em março ante fevereiro, segundo 
os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados nesta quinta-feira, 11, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi o pior 
da série histórica iniciada em 2000. 

Em relação a março de 2016, as vendas do segmento tiveram redução 
de 8,7% em março deste ano, a queda mais acentuada desde março de 2003, 
quando diminuiu 13,3%. 

“O mercado de trabalho prejudica o desempenho dos supermercados. 
Os supermercados estão vendendo menos. Apesar dos preços estarem 
diminuindo, eles não estão conseguindo recuperar o consumo”, justificou 
Juliana Vasconcellos, gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do 
IBGE. 

Voltar ao índice  
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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 
 
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 
 
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 
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16/05/2017 até 19/05/2017 – HOSPITALAR 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/05/2017 até 19/05/2017 – MÓVEL BRASIL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Fundação Promotora de Eventos - Promosul / São Bento do Sul 
Cidade: São Bento do Sul - SC 
 
16/05/2017 até 19/05/2017 – CEMAT SOUTH AMERICA 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


