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1. Comércio 

Índice de Estoques cresce 20,8% em maio, diz Fecomercio-SP 

 
19 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
Segundo a federação, o crescimento foi motivado pela queda de 4,1 pontos 
percentuais no número de empresários que estão com estoques acima do ideal 
na comparação com abril 
 

O Índice de Estoques (IE) em maio atingiu 105,6 pontos, alta de 7% em 
comparação com abril e de 20,8% em relação a igual período do ano passado, 
divulgou em relatório a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 

Segundo a FecomercioSP, o crescimento foi motivado pela queda de 4,1 
pontos percentuais no número de empresários que afirmaram estar com 
estoques acima do ideal na comparação com abril. No confronto com maio do 
ano passado, esse contingente foi 7,8 p.p. menor. Cerca de 32% dos 
empresários afirmaram em maio estar com os estoques acima do adequado, a 
menor proporção desde julho de 2015, segundo o relatório. 

Já a parcela de empresários que consideram que seus estoques 
adequados atingiu 52,7%, ainda abaixo do histórico de antes de 2015, quando 
o indicador rondava os 60%. 

Na análise da FecomercioSP, os diferenciais entre os estoques acima e 
abaixo caíram após permanecerem elevados por bastante tempo, mas a 
proporção de empresários com excesso de produtos nas prateleiras tem se 
mantido acima do esperado. 

Apesar da expectativa de que os estoques fossem normalizados após o 
Natal, somente agora o quadro começa se ajustar, analisam os especialistas da 
entidade. 

Essa redução, no entanto, só deve se sustentar, segundo o relatório, em 
um ambiente de crescimento mais rápido, com forte dose de conservadorismo 
por parte dos comerciantes ao projetarem novos pedidos e vendas. 

O Índice de Estoques é apurado mensalmente pela FecomercioSP, com 
informações de cerca de 600 empresários do comércio nos municípios da 
região metropolitana de São Paulo. O indicador vai de zero a 200 pontos, 
representando, respectivamente, inadequação total e adequação total. A marca 
dos 100 pontos é o limite entre inadequação e adequação. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/indice-de-estoques-cresce-20,8--em-maio,-diz-
fecomercio-sp-id626233.html 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Bares Restaurantes 

Lei da gorjeta agrada garçons e patrões 

 
20 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

 
Sancionada no último dia 13 pelo presidente Michel Termer, a Lei da 

Gorjeta (13.419/2017) completou uma semana com avaliação positiva por parte 
dos garçons e patrões. A lei vale para todos estabelecimentos comerciais do 
país, tais como bares, restaurantes, hotéis, motéis, dentre outros, onde 
funcionários recebam valor adicional por parte dos clientes por conta da 
prestação de serviço no atendimento. 

“A lei é uma coisa boa, pois o combinado não sai caro”, disse o garçom 
Antônio Marco. Entretanto, o profissional não está surpreso, pois já trabalha 
com essa remuneração extra há muito tempo. “A gente já vem trabalhando 
assim, pois há tempos o sindicato vem atuando dentro dos padrões da nova 
lei”, acrescentou. 

Para o diretor do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, 
Restaurantes, Bares e Similares do DF (Sechosc), Leonardo Bezerra Pereira, a 
regulamentação normatiza uma situação que já era discutido há tempos. “Essa 
foi uma questão que sempre gerou inconveniência, pois a lei normativa não 
existia. Contudo, desde 2011 nós vinhamos acompanhando a tramitação do 
processo no Congresso. O modelo que o Sechosc trabalha é um dos exemplos 
adotados pela lei”, disse. 

Já presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, 
Restaurantes, Bares e Similares do Distrito Federal, Jael Antônio da Silva, 
disse que lei veio como solução para um impasse que sempre gerou problemas 
para os patrões. ”Ela [a lei] trouxe uma segurança jurídica para o empresariado, 
tendo em vista a regulamentação. Já que havia muita demanda de processos 
trabalhistas por conta da falta de regulamentação da divisão de gorjeta”, 
explicou. 

Detalhes 
A lei altera alguns pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

especificamente no Artigo 457, que regulamenta a divisão das gorjetas entre os 
funcionários dos estabelecimentos, tais como garções, caixas, cozinheiros, 
zeladores etc, permitindo alterações no porcentual da gorjeta destinada a arcar 
com encargos trabalhistas e clareza na divisão entre a equipe de funcionários. 

Para a lei, tanto os 10% normalmente cobrados pelo estabelecimento, 
quanto qualquer valor a mais dado pelo cliente, tudo é considerado gorjeta, 
pois a gratificação não é uma receita dos patrões, mas dos funcionários. “A 
gorjeta deve ser dividida para toda a equipe, pois os cozinheiros, zeladores etc 
também cooperam com uma boa prestação de serviço. ”, disse Jael Antônio. 

Pela lei, tudo agora é contabilizado no contracheque. Deste modo, o 
texto estabelece que toda a gorjeta é direito dos funcionários, e que os 
empregados devem fazer o rateiro entre eles. Porém, tudo deve ser discutido 
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em assembleia. Nas empresas com mais de 60 funcionários, deverá ser 
constituída uma comissão para acompanhar e fiscalizar a cobrança e 
distribuição da gorjeta. 

A lei determina que as empresas devem registrar na carteira de trabalho 
e na contribuição da Previdência Social o valor fixo do salário dos seus 
funcionários, mas também uma média dos valores recebidos em gorjeta 
durante o período de doze meses. 

Antônio Marcos entende que o lançamento do valor médio na Carteira 
de Trabalho gera estabilidade. “Acho melhor, pois nas nossas férias, quando 
não estamos recebendo gorjetas, o nosso salário vem com um valor calculado 
com a média anual de gorjetas”. Avaliou. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/lei-da-gorjeta-agrada-
garcons-e-patroes 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

Malware para Mobile Internet Banking cresce 400% e ataca bancos do 
Brasil e da América Latina 

 

20 de Maio de 2017 
Fonte: Administradores 

 
As taxas de infecção de dispositivos móveis cresceram constantemente ao 
longo de 2016, avançando 63% em relação ao primeiro semestre do ano 
 

Nada faz um criminoso digital mais feliz do que atacar aplicações de 
internet banking. A longevidade e a evolução de alguns malware com esse alvo 
não é surpreendente – afinal, o malware voltado a mobile banking é a maneira 
mais rápida e fácil de tirar dinheiro das vítimas. O mercado de malware para 
mobile banking é tão aquecido que cresceu 400% em 2016 – dados do Nokia 
Threat Intelligence Report. Desse total, 81% são voltados à plataforma Android 
de smartphones. 

As taxas de infecção de dispositivos móveis cresceram constantemente 
ao longo de 2016, avançando 63% em relação ao primeiro semestre do ano. 
Esse quadro é, de certo modo, previsível. O Android, com mais de 24.000 
implementações diferentes, é o sistema operacional mais popular para 
smartphones – dados da Testarmy. 

Com isso, é ainda mais desafiador testar e manter seguros esses 
dispositivos móveis. Os consultores da Developer Android ressaltam que essa 
tarefa fica mais difícil quando se percebe que a maioria dos telefones Android 
está desatualizada, rodando versões sem correções (patches) essenciais para 
garantir a segurança do ambiente. 

Do outro lado desta disputa encontram-se hackers profissionais e 
capitalizados que trabalham 24x7x365 para evoluir continuamente. O resultado 
é um malware como o Marcher Android Banking, um trojan (cavalo de Tróia) 
sempre em busca da perfeição: fugir da detecção e manter o dinheiro entrando. 

É isso que mostra uma pesquisa da F5 realizada em março de 2017. Os 
experts do F5 Labs examinaram centenas de arquivos de configuração do 
Marcher para descobrir tendências de alvos (os bancos que estão sendo mais 
atacados) e de novas campanhas de ataques mundiais. 

Estudo mostra alvos do malware Marcher Android Banking 
Analisando os mais recentes arquivos de configuração, os alvos de 

março do Marcher foram primariamente bancos da Europa (64%), seguidos por 
Austrália (15%) e América Latina (12%). Em todos os casos, os hackers 
desenvolveram diversas versões do Marcher Android Banking sob medida para 
a interface e o ambiente de internet banking de grandes bancos. 

O F5 Labs detectou 172 domínios alvos em março de 2017. Conforme 
esperado, a maioria (93%) era composta por bancos. Uma parte menor, mas 
interessante, dos alvos era composta por provedores de serviços de e-mail 
como Yahoo e Gmail, apps de redes sociais e serviços de mensagens como 
Facebook, Viber e WhatsApp. 
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O levantamento mostrou que alguns bancos são alvos preferenciais dos 
hackers que desenvolvem novas e inteligentes versões do Marcher Android 
Banking. No link https://f5.com/labs/articles/threat-
intelligence/malware/marcher-gets-close-to-users-by-targeting-mobile-banking-
android-apps-social-media-and-email-26004 estão disponíveis o estudo e a 
lista dos bancos globais e locais mais atacados pelo Marcher Android Banking. 

Phishing e engenharia social 
A meta dos criminosos digitais é atacar o elo mais fraco dos sistemas 

bancários: os correntistas. Os atacantes sabem que usar técnicas de 
engenharia social e phishing é algo que pode funcionar com pessoas comuns 
usuárias da Internet. Hoje boa parte da população bancarizada é usuária dos 
canais virtuais dos bancos, em especial, o internet banking. Essa realidade 
facilita o trabalho dos hackers, que usam diversos recursos para convencer o 
usuário/correntista a fazer o download de um app falso (malicioso) ou, então, 
entregar suas credenciais de acesso. Faz parte da estratégia dos criminosos 
explorar, também, os serviços e apps que os correntistas mais usam em suas 
vidas privadas – é o caso de e-mail, redes sociais, serviços de mensagens e 
grandes portais consumer como eBay, entre outros. 

O estudo realizado pela F5 mostra que CISOs e também usuários 
devem estar alerta em relação à séria ameaça das campanhas de malware 
para Android. Essas campanhas continuam a evoluir, aprimorando seus modos 
de enganar usuários e fugir de detecção. À medida que o footprint de apps e 
dispositivos móveis cresce no mundo todo, isso impõe uma ameaça sempre 
crescente às instituições financeiras. 

A disseminação de smartphones como a plataforma preferencial de 
acesso ao internet banking torna esse quadro ainda mais desafiador. 

É fundamental que esses dispositivos sejam gerenciados e protegidos; 
isso pode ser feito por meio de soluções implementadas no celular ou por meio 
de sofisticadas plataformas corporativas que permitem que o gestor de TI do 
banco garanta remotamente a inviolabilidade desse ambiente. 
 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/malware-para-mobile-
internet-banking-cresce-400-e-ataca-bancos-do-brasil-e-da-america-
latina/119025/ 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Planos perdem 962 mil clientes 

 
19 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
Avanço do desemprego derruba número de beneficiários e torna ainda mais 
nebuloso o ponto de inflexão do setor 
 

Os planos de saúde perderam cerca de 952 mil beneficiários em um 
ano, segundo dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 
O número, altamente atrelado ao desemprego, ainda deve aumentar nos 
próximos meses. 

Segundo dados da agência reguladora, em abril o País somava 
47.544.319 beneficiários em planos médico-hospitalares e 22.570.246 em 
planos de saúde exclusivamente odontológicos. Um ano antes os números 
eram 48.506.363 e 20.793.781, respectivamente. Entre os planos de saúde 
tradicional, a queda no número de beneficiário ficou na casa dos 2%, enquanto 
houve avanço de 8% na carteira de clientes das empresas que operam apenas 
planos exclusivamente odontológico. 

O relatório da ANS aponta também que a maior queda entre os planos 
tradicionais se deu na categoria Individual, serviços negociados direto pelo 
beneficiário com a operadora de saúde. Em um ano esse segmento perdeu 
244,8 mil clientes, reflexo de uma redução na casa dos 26% no período. 

Na análise por estado, São Paulo segue no topo em número de 
beneficiários dos planos tradicionais, com mais de 17 milhões de pessoas. 

Entre os planos de odontológicos, o estado lidera com 7,7 milhões de 
clientes. 

Muito dependente do emprego, o setor aguardava a retomada da 
economia para voltar a avançar no ritmo anterior ao período recessivo. Agora, 
diante das turbulências no cenário político, que pode atrasar reformas como a 
da previdência e do trabalho, o cenário fica ainda mais incerto. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/planos-perdem--962-mil-clientes-id626074.html 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

A febre das séries chega à publicidade 

 
22 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Grandes marcas tentam construir relação com o ciente ao ligar suas 
mensagens a personagens 
 

A emergência dos meios digitais permitiu que as marcas passassem a 
investir, com um custo mais baixo de mídia, em novos formatos para contar 
suas histórias. Além de criarem filmes mais longos, agências de publicidade e 
empresas vêm apostando em conteúdos em série, apresentados em capítulos, 
com temporadas em formato semelhante ao visto em comédias e dramas 
produzidos para a televisão. 

Séries publicitárias já ganharam atenção em festivais de publicidade – 
incluindo o mais importante deles, o Cannes Lions – Festival Internacional de 
Criatividade (leia texto ao lado). O formato é usado cada vez mais por grandes 
marcas. Tanto é assim que a Kimberly Clark e a Ambev estão investindo nesse 
modelo no Brasil, atualmente. 

A série Marias, criada para a marca de absorventes Intimus se inspira no 
formato tradicional da TV. A atração vai estrear sua quarta temporada no 
próximo dia 29. Além de ficar disponível nos meios digitais da marca, Marias 
também é um conteúdo “plugado” à exibição de Grey’s Anatomy, atração do 
canal Sony que é uma febre entre o público feminino. O conteúdo é criado 
pelas agências Ogilvy e VML, que dividem a conta de Intimus.   

A quarta temporada terá 18 episódios e trará um diferencial. Além de 
mostrar as personagens fictícias buscando objetivos profissionais e pessoais, 
também trará depoimentos de influenciadoras que já enfrentaram dilemas 
parecidos com os vividos pelas “Marias”. Entre elas estará Ruth Mannus, 
colunista do Estadão. Em 2016, as agências produziram 24 episódios. Só no 
segundo semestre, o conteúdo atingiu 29 milhões de visualizações. 

Segundo Priya Patel, diretora da área de cuidados femininos da 
Kimberly Clark Brasil, a empresa percebeu que apostar em um conteúdo 
construído no longo prazo ajuda a criar conexão entre a marca e o público. A 
quarta temporada, segundo a executiva, tem uma “missão” extra: comunicar a 
mudança da assinatura de Intimus. Sai o lema “Viva suas próprias regras” e 
entra “Siga em frente”. 

Líder em seu segmento, a Intimus domina um quarto do mercado 
brasileiro. Segundo a consultoria Euromonitor, a empresa teve um aumento em 
sua fatia de mercado de 0,2 ponto porcentual no ano passado, fechando 2016 
com 25,5% no agregado da área de proteção feminina. As vendas no País 
somaram US$ 668,7 milhões, aponta o cálculo da consultoria. 
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Samba no pé. Já a marca de cerveja Antarctica, da Ambev, entrou na 
terceira iniciativa de uma série de conteúdos que celebra a vida no Rio de 
Janeiro – mercado onde o rótulo tem relevância maior nas vendas.  

Depois de produzir duas séries para a Antarctica – No Gogó e Na Lata, 
que eram divididas em episódios de até cinco minutos –, a Ambev decidiu 
apostar em formato de duração mais longa para a “nova temporada”, batizada 
No Boteco. Os filmes são criados em parceria entre a marca e a agência 
AlmapBBDO. 

Segundo a diretora da marca Antarctica, Bruna Buás, No Boteco será 
um conteúdo único – de 24 minutos –, em formato de telefilme. Ao contrário do 
que ocorreu com as temporadas anteriores, que ficaram restritas ao meio 
digital, a nova aposta da Antarctica será exibida na grade de entretenimento do 
canal Telecine, da Globosat, em horário nobre. Os assinantes poderão assistir 
a No Boteco ao longo das próximas semanas.  

A executiva diz que a proposta da série veio para mexer totalmente no 
estilo de propaganda que a Antarctica costumava fazer. “Conseguimos fazer 
algo que as pessoas curtem e compartilham com os amigos. Tivemos três 
vezes mais engajamento que qualquer outra campanha da companhia”, disse 
Bruna. As duas primeiras temporadas somaram, cada uma, cerca de 15 
milhões de visualizações. 
 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,a-febre-das-series-chega-a-
publicidade,70001803680 

 

 
 

Voltar ao índice 
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6.  Serviços - Seguros 

Companhias ampliam busca de seguro contra ataques de WannaCry 

 
19 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
custo pode variar ser de 100 mil para uma cobertura de 10 milhões de dólares 
em seguros de violações de dados 
 

Empresas sem seguro cibernético estão considerando eliminar apólices 
para proteção contra outras espécies de perdas, após o ataque do vírus como 
o WannaCry, dizem as seguradoras. 

Seguro cibernético pode ser caro e não é amplamente usado fora dos 
Estados Unidos. Uma seguradora citou que o custo pode variar ser de 100 mil 
para uma cobertura de 10 milhões de dólares em seguros de violações de 
dados. 

Mais baratas, porém menos eficazes, apólices para cobertura de 
sequestros, conhecidas como K&R, são geralmente usadas por multinacionais 
que buscam proteger suas equipes em áreas onde a violência em operações 
de petróleo e mineração é mais frequente, como partes da África e América 
Latina. 

A American Internacional Group, a Hiscox, e a Trevelers Companies têm 
recebido pedidos de indenização por parte de clientes com apólices K&R, 
conforme esses ataques se tornam mais frequentes, disseram as companhias. 

A Symantec Corp, de segurança cibernética, observou mais de 460 mil 
tentativas de ataques com vírus em 2016, alta de 36 por cento em relação a 
2015. A demanda média de indenizações passou de 294 para 1.077 dólares, 
crescimento de 266 por cento. 

A Reuters publicou essa semana, citando dados da Federação Nacional 
de Seguros Gerais (FenSeg), que as apólices de proteção contra crimes 
cibernéticos movimentaram cerca de 2 milhões de reais no Brasil ano passado, 
enquanto nos Estados Unidos esse mercado movimenta cerca de 4 bilhões de 
dólares. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/companhias-ampliam-busca-de-seguro-contra-
ataques-de-wannacry-id626213.html 
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7. Serviços – Turismo 

MTur quer regulamentação das plataformas de hospedagem 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: CNC 
 

Há menos de um ano no comando da pasta, o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão, mostrou uma posição favorável à regulamentação das plataformas de 
hospedagem baseadas na economia compartilhada. “Enquanto poder público, defendo 
que, quanto maior a concorrência, melhor para o mercado, mas isso não significa 
concorrência desleal. Digo isso para deixar claro que sou completamente a favor da 
regulamentação das plataformas de serviços turísticos, como o Airbnb. Reitero a 
importância de absorver a inovação, mas o desafio é fazer isso e garantir que a 
concorrência saudável e benéfica seja restabelecida”, afirmou o ministro em sua 
primeira participação no Congresso Nacional de Hotéis, o Conotel 2017. 

Já o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, defendeu a reforma 
trabalhista pela necessidade de “modernizar” as relações capitalistas no Brasil e disse 
que o plano Brasil + Turismo, encaminhado pelo governo, também é uma reforma do 
setor, destacando estre as ações a transformação da Embratur em uma agência de 
promoção. “As reformas que estamos vivendo fazem parte de um momento muito 
difícil, em que perguntamos que País nós queremos. O que queremos é um país que 
funcione, um capitalismo eficiente, produtivo, em que as pessoas tenham perspectiva 
de trabalho, e que dê retorno do trabalho com o mérito”, argumentou Lummertz. 

O ministro concordou com o presidente da Embratur e afirmou que o momento 
é de mudanças, que o País atravessa a pior crise econômica que o governo já teve e 
que as reformas vão trazer competitividade. Ele citou como exemplo a regularização 
do trabalho intermitente, um pedido de todos os segmentos do Turismo, que está 
contemplado na proposta da reforma trabalhista. 

Para o ministro, está cada vez mais clara a importância do Turismo para o 
Brasil. Segundo Beltrão, o processo de atualização do Mapa do Turismo Brasileiro - 
política que define as áreas (territórios) que serão trabalhadas como prioritárias pelo 
ministério - despertou grande interesse aos municípios. “Ontem (16) e hoje (17), atendi 
quase 500 prefeitos que estão querendo investir no Turismo, que perceberam a 
importância do setor e estão querendo adentrar o Mapa do Turismo Brasileiro”, disse. 

O ministro Beltrão afirmou ainda que o Brasil + Turismo nasceu das ideias 
apresentadas pelas entidades empresariais e pelos municípios e apontou, entre os 
avanços da proposta que vão movimentar o setor, a transformação da Embratur em 
agência, a abertura de até 100% de capital estrangeiro na aviação, a ampliação da 
malha aérea regional e a modernização da Lei Geral do Turismo (LGT). “Conseguimos 
contemplar 118 medidas, das cerca de 300 encaminhadas, para a modernização da 
LGT e esperamos que o Congresso aprove e, se alterar, que altere para melhor”, 
afirmou Marx Beltrão. E concluiu: “Enquanto estiver a frete do Turismo, vocês terão 
não só um parceiro, mas também um soldado e, se for preciso, um general para bater 
de frente e atender às missões que me foram dadas”. 
 
http://cnc.org.br/noticias/turismo/mtur-quer-regulamentacao-das-plataformas-de-
hospedagem 
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A empresários, presidente da Embratur reitera avanços que Mais Turismo 
dará ao setor 

 
19 de Maio de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

  
Ainda segundo o presidente da Embratur, o programa deverá trazer retorno 
para a economia em geral 
 

O presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, reiterou para empresários 
do ramo hoteleiro sua confiança no programa "Mais Turismo", lançado 
recentemente pelo governo federal.  

"O Mais Turismo veio para ficar. Representa, para o nosso setor, o que 
significam as demais reformas para a economia como um todo. Com a 
aplicação das medidas propostas, tenho certeza de que vamos avançar. Para o 
aumento do fluxo turístico internacional, destaco duas medidas: tanto a 
abertura do capital das empresas aéreas para sócios estrangeiros quanto a 
transformação da Embratur em agência podem contribuir muito para esse 
avanço", comentou o presidente do Instituto. 

A afirmação foi feita durante a 59ª edição do Congresso Nacional de 
Hotéis – Conotel 2017, que termina nesta sexta-feira (19), e aborda o tema: 
“Brasil Rumo a 2020, Crescimento Sustentável da Hotelaria”. O congresso, 
realizado pela Associação Brasileira Nacional de Hotéis (Abih) tem a presença 
de líderes do setor para analisar o desenvolvimento e as formas de investir no 
crescimento sustentável, planejando e pensando o futuro. 

Ele também enfatizou que os recursos gerados pelo turismo trazem de 
maneira mais rápida um retorno não só para o setor, mas para a economia em 
geral. Por isso acredita que é importante um engajamento maior de todos os 
agentes ligados ao turismo. "Temos que falar mais sobre isso em todos os 
cantos do País, em todos os fóruns e ambientes, o turismo não é festa. É um 
negócio que beneficia muita gente. No momento em que um turista pisa na 
praia e compra qualquer coisa, esse dinheiro vai acabar numa creche para 
crianças carentes", emendou Lummertz. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/05/a-empresarios-presidente-da-
embratur-reitera-avancos-que-mais-turismo-dara-ao-setor 
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8. Mercado Imobiliário 

Mercado de imóveis respirou melhor em março 

 
21 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
A recuperação, entretanto, não é generalizada e a demanda só é forte nos segmentos 
de imóveis de menor valor, de até R$ 240 mil 
 

A melhora da economia brasileira registrada nos indicadores do primeiro 
trimestre do Banco Central (IBC-Br) e da Fundação Getúlio Vargas – que sugerem que 
a recessão está acabando – foi perceptível nos lançamentos e vendas de imóveis 
novos na cidade de São Paulo, segundo o relatório mensal do sindicato da habitação 
(Secovi-SP), distribuído há dias. Não apenas o número de lançamentos e o valor das 
vendas cresceram entre fevereiro e março e entre os meses de março de 2016 e de 
2017. Antes da eclosão da atual crise política, o presidente da entidade, Flavio Amary, 
avaliava que “o País está voltando para os trilhos e o mercado imobiliário é o 
termômetro disso”. 

Entre março de 2016 e março de 2017 o número de imóveis novos 
comercializados passou de 1.070 para 1.233 (+15,2%) e o número de unidades 
lançadas evoluiu de 565 para 1.555 (+175,2%). Os números de janeiro e fevereiro 
deste ano foram muito menores, mas os dados de março foram recebidos com alívio. 

A recuperação do mercado imobiliário não é generalizada (os indicadores da 
Região Metropolitana de São Paulo foram muito fracos) e a demanda só é forte nos 
segmentos de imóveis de menor valor, de até R$ 240 mil, ou no segmento de 
unidades de valor superior a R$ 750 mil. 

Além disso, não só os preços pedidos por metro quadrado na cidade de São 
Paulo continuam muito elevados, como admitiu o vice-presidente do Secovi-SP, Emilio 
Kallas, na Coluna Secovi publicada no Estado, como eles estão em alta. Prova disso é 
que entre os primeiros trimestres de 2016 e 2017, o valor global de vendas (VGV) 
registrou aumento nominal de 8%, enquanto o número de unidades comercializadas 
caiu 7,1%. 

Melhor é afirmar, por enquanto, que, embora uma recuperação pareça estar se 
esboçando, a retomada não pode ainda ser considerada sustentável. Os 
demonstrativos financeiros das grandes construtoras foram bastante negativos no 
primeiro trimestre, algumas companhias de primeira linha são obrigadas a se desfazer 
de lotes (que equivalem à matéria-prima de que dependerão, no futuro, para fazer 
novos lançamentos) e o desemprego no setor ainda é expressivo. Em abril, segundo o 
Ministério do Trabalho, foram cortadas 1.760 vagas na construção civil, em contraste 
com o aumento das contratações na indústria de transformação. 

 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mercado-de-imoveis-respirou-melhor-
em-marco,70001800458 
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9. Curtas 

ANS autoriza reajuste de até 13,55% para os planos de saúde 

 
21 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 
Regra vale para contratos individuais ou familiares, e já está em vigor. 
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou que os 
planos de saúde reajustem as mensalidades em até 13,55% a partir deste mês 
de maio, em um período válido até abril de 2018. A decisão foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (19). 

A regra vale para planos médico-hospitalares individuais e familiares, e 
atinge cerca de 8,2 milhões de beneficiários, uma fatia de 17,2% dos 47,5 
milhões de clientes de operadoras de assistência média privada do país. 

De acordo com a ANS, o reajuste pode ser aplicado somente a partir da 
data de aniversário de cada contrato. Também é permitida a cobrança de 
retroativo no número de meses meses de defasagem entre a aplicação e a 
data de aniversário do contrato. 

As operadoras deverão informar no boleto de pagamento o índice de 
reajuste autorizado pela ANS, o número do ofício de autorização da ANS, 
nome, código e número de registro do plano, bem como o mês previsto para 
aplicação do próximo reajuste anual. 

Juros do rotativo chegam ao menor nível após novas regras 

 
19 de Maio de 2017 

Fonte: Agência IN 
 
Após um mês de vigência das novas regras de uso do crédito rotativo do 

cartão, que passou a valer em 3 de abril, segundo a Resolução CMN 4.549, do 
Banco Central, a taxa média de juros dessa modalidade chegou ao seu menor 
patamar, 225,4% ao ano (10,3% ao mês), na primeira semana de maio, de 
acordo com levantamento da Abecs, associação que representa o setor de 
cartões. Antes da mudança, a taxa registrada na última semana de março foi 
de 455,1% ao ano (15,4% ao mês), o que confere uma redução de 50,5% para 
a taxa atual. 

Segundo a nova regra, o cliente só pode usar o rotativo do cartão até a 
fatura seguinte (aproximadamente 30 dias) – após esse período, ele deve 
quitar o valor que ficou em aberto ou parcelar a dívida. O levantamento da 
Abecs é realizado com base em informações das seis principais instituições 
financeiras do País. 
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10. Feiras 

 
19/05/2017 até 28/05/2017 – SGPA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Agropecuário Dr. pedro Ludovico Teixeira 
Cidade: Goiânia – GO 
 
20/05/2017 até 22/05/2017 – ESTÉTICA IN RIO 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções SulAmerica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
20/05/2017 até 22/05/2017 – FEIPET 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Fenac 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 
 
23/05/2017 até 25/05/2017 – TECNOMULTIMEDIA INFOCOMM BRASIL 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
23/05/2017 até 25/05/2017 – FCE COSMETIQUE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
23/05/2017 até 25/05/2017 – EXPOSEC 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
23/05/2017 até 25/05/2017 – ENERSOLAR BRASIL 
Setor: Energia 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
24/05/2017 até 27/05/2017 – RONDÔNIA RURAL SHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Rondônia Rural Show 
Cidade: JI- PARANÁ - RO 
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24/05/2017 até 26/05/2017 – TECNOLEITE 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Cooperativa Mista de Produtores de Leite de Morrinhos 
Cidade: Morrinhos - GO 
 
24/05/2017 até 25/05/2017 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/05/2017 até 28/05/2017 – FEIRA FENAHABIT 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque Vila Germanica 
Cidade: Blumenau – SC 
 
26/05/2017 até 28/05/2017 – EXPO CIEE 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Bienal do Parque do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/05/2017 até 29/05/2017 – PUERI EXPO 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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