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1. Crédito e Financiamento 

Demanda por Crédito do Consumidor cai 2,3% em abril, indica Boa Vista 
SCPC 

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

A Demanda por Crédito do Consumidor caiu 2,3% em abril com ajuste 
sazonal frente a março, de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito). Já na avaliação dos valores 
acumulados em 12 meses (maio de 2016 até abril de 2017 frente aos 12 meses 
antecedentes) houve desaceleração da queda (0,9 p.p. frente ao resultado de 
março), atingindo -8,5%. Já na análise interanual (contra o mesmo mês do ano 
anterior) houve queda de 0,6%. 

Considerando os segmentos que compõem o indicador de Demanda por 
Crédito do Consumidor, a avaliação em 12 meses mostrou que nas instituições 
financeiras houve queda de 13,4%, enquanto para o segmento não-financeiro a 
diminuição foi de 5,4%. 

Apesar de algumas melhorias econômicas já em curso, os resultados da 
tendência do indicador ainda demostram uma demanda por crédito fragilizada. 
Fatores como altas taxas de juros, rendimentos reais negativos e desemprego 
elevado ainda se mostram como variáveis condicionantes deste cenário que 
impõe maior cautela e aversão ao consumo por parte das famílias. Apesar 
disso, a perspectiva de redução de juros e de inflação deverá aumentar a 
confiança dos agentes e, consequentemente, contribuir para a retomada do 
crescimento da procura por crédito a partir do segundo semestre deste ano. 
Abaixo a tabela contendo o resumo dos dados apresentados. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/demanda-
por-credito-do-consumidor-cai-2-3-em-abril-indica-boa-vista-scpc 
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2. Comércio - Varejo 

Crise política deve retardar retomada do varejo por pelo menos mais um 
ano 

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
As incertezas em relação ao futuro farão com que consumidores fiquem 
receosos para comprar, e o empresário, agora em compasso de espera, segure 
os investimentos até o cenário clarear 
 

As incertezas impostas pela nova crise política, que atingiu o governo 
Temer na semana passada, devem retardar a retomada do varejo. A 
expectativa do setor agora é fechar o ano com retração. A turbulência fará com 
que consumidores fiquem receosos e empresários entrem em compasso de 
espera, segurando os aportes. 

A avaliação é do presidente do Instituto Brasileiro de Executivos do 
Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni, e do diretor geral da 
consultoria GS&MD, Marcos Gouvêa de Souza. "A recuperação do setor, que já 
vinha tímida nos primeiros meses do ano, foi fortemente fragilizada. O cenário 
deve retardar a retomada por um período que ainda não se tem dimensão", 
afirma Felisoni. 

Até a semana passada, o instituto tinha projeção de um crescimento de 
até 1% para o ramo no consolidado do ano. Após os eventos, desencadeados 
com a divulgação do áudio de conversa entre o presidente Temer e Joesley 
Batista, da JBS, o executivo diz que é bem provável que o avanço não ocorra. 

A visão se dá por conta do impacto que a crise política terá na confiança 
do consumidor e nas perspectivas de investimentos do empresariado. "As 
pessoas compram com base na renda real e na possibilidade de manter o fluxo 
de renda. Com esse cenário, aquele que está empregado fica preocupado se 
vai conseguir manter o emprego, e quem está desempregado tem menos 
perspectiva de encontrar um posto de trabalho. Tudo isso abala o consumo." 

O fundador da GS&MD, Gouvêa de Souza, também prevê um impacto 
negativo no desempenho do setor, que deve variar dependendo dos 
desdobramentos da crise política. Já no curto prazo ele prevê que o varejo 
tenha uma retração adicional, invertendo a tendência de curva que sinalizava 
para uma melhora no volume de vendas. "A situação necessariamente 
postergará a retomada do setor", afirma. 

A consultoria ainda não estima a dimensão do impacto para o resultado 
do consolidado do ano, mas o executivo diz que há uma tendência clara de que 
o desempenho seja pior do que as projeções feitas anteriormente. "Se será 
negativo vai depender do tempo para que a solução seja desenhada." 

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) vai na mesma linha, e 
aponta que a recuperação do setor, que já vinha lenta, deve demorar ainda 
mais. "O principal prejuízo é o atraso nas reformas [trabalhista e da 
previdência], e o ciclo de juros. O BC [Banco Central] estava com uma 
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disposição para reduzir a Selic, mas agora não se sabe mais como será", 
afirma a assessora econômica da entidade, Juliana Serapio. A CNC, no 
entanto, ainda não revisou a projeção de crescimento de 1,5% para o varejo no 
ano. Segundo Serapio, ainda é cedo para ter uma medição precisa do tamanho 
do impacto. 

Visão do empresário 
Do ponto de vista do empresariado, entidades do ramo mostram 

preocupação com o cenário, principalmente em relação a aprovação das 
reformas trabalhista e da previdência, mas dizem que ainda é cedo para mudar 
as projeções. 

O presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Antonio 
Carlos Pipponzi, afirma que o momento é de espera. "Estamos apreensivos, 
mas sem uma mudança radical nas nossas políticas e nos nossos projetos", 
diz. A entidade tem como associadas empresas como o Grupo Pão de Açúçar 
(GPA), Magazine Luiza, Carrefour, Renner, Lojas Americanas, entre outras. 

O presidente da Associação Brasileiro de Lojistas de Shopping (Alshop), 
Nabil Sahyoun, também afirma que os varejistas ligados à entidade estão em 
compasso de espera e que o grande receio é em relação a aprovação das 
reformas trabalhista e da previdência. "Nossa maior preocupação no momento 
é em como tudo isso pode impactar nas reformas. Porque se elas não 
passarem, os investimentos vão parar." 

O presidente do IDV acrescenta ainda que o cenário, que vinha 
favorável e até com um otimismo renascendo, paralisou. "O aquecimento de 
novos projetos e investimentos vai ter um freio momentâneo", diz.Assim como 
a Alshop, a maior preocupação do IDV também é a aprovação das reformas. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/crise-politica-deve-retardar-retomada-do-varejo-
por-pelo-menos-mais-um-ano-id626762.html 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Alta de cartões pré-pagos supera o do mercado e tende a triplicar até 
2018 

 
24 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
Enquanto o crescimento total dos plásticos gira em torno de 6% em 2016 ante 
o ano anterior, as empresas com produtos de valor pré-definido dobraram de 
tamanho nessa mesma comparação 
 

Os cartões pré-pagos corporativos crescem acima do mercado de 
plásticos de crédito e deve dobrar alta em 2017. Com a necessidade de 
minimizar riscos e gerenciar despesas, produto ganha aderência entre 
empresas e a expectativa é triplicar de tamanho até 2018. 

Enquanto a média de crescimento entre as empresas do segmento de 
cartões pré-pagos em 2015 foi de 140% em relação a 2015 - e a expectativa é 
continuar acima de 100% em 2017 -, os últimos dados da Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) apontam que o 
mercado de plásticos subiu apenas 6,3% na mesma relação. 

De acordo com o diretor de estratégia da Paypaxx, Fábio Murakami, a 
expectativa é que o produto corporativo chegue a quase o triplo de crescimento 
até 2018. 

"O pré-pago apenas como método de pagamento ainda tem baixa 
penetração, mas a partir do momento em que você agrega valor, o produto 
salta de tamanho. Enquanto o mercado de cartões como um todo cresce 6%, 
os plásticos pré-pagos como benefício sobe 49% e o voltado para o público 
corporativo cresce 300%", comenta Murakami. 

Ele reforça que apesar do primeiro movimento do produto ter sido para 
pessoas físicas, as empresas tem mostrado maior força na adesão do plástico 
pré-pago. "O público que demanda esse produto está voltado para um universo 
muito maior do que simplesmente pagamentos, mas que adere gestão de 
despesas e implementação de novos negócios, movimentos que se 
intensificam em momentos de crise como o que vivemos", afirma. 

Nesse sentido, as empresas não apenas aderiram o plástico como uma 
forma de elaborar novas vendas, mas também para o gerenciamento e 
funcionalidade de gastos internos. 

Para o CEO da Acesso, Paulo Kulikovsky, as empresas estão 
começando a usar o produto "como deveriam" e a aderência se dá tanto pelo 
maior controle em relação aos gastos como pelo ganho em relação às 
despesas e burocracias atuais. 

"Todo o desembolso feito pelas empresas para o produto pré-pago tem 
um retorno em uma média de três meses, uma vez que ele oferece um ganho 
de 55% sobre o custo atual. Além disso, dispensa o uso de documentos e pode 
ter o valor limitado a uma certa quantia e direcionado para um gasto 
específico", pondera Kulikovsky. 
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Adaptação do setor 
Da mesma forma, a crescente digitalização dos meios de pagamento 

também tem movimentado o setor de cartões. 
"A característica de vincular o uso do cartão pré-pago às novas 

tecnologias do setor, por exemplo, tem conseguido capturar o movimento do 
mercado em relação às demandas do público alvo. Inclusive porque também 
traz garantias e menos riscos", comentou o superintendente comercial da 
Zuum, Rodrigo Alonso. 

Ele reforça que o apelo da cultura digital também tem direcionado o 
produto para uma solução que seja "inclusiva". 

"Apesar de ser muito mais enraizado as transações de compra e saque 
pelo cartão pré-pago, adicionar um aplicativo como forma complementar aos 
serviços oferecidos, por exemplo também melhora a aderência e repassa a 
inclusão digital que a demanda tem exigido", acrescenta Alonso. 

Da outra ponta, a evolução tecnológica constante nos meios de 
pagamento também tem preocupado o mercado em relação às novas 
adaptações necessárias. 

De acordo com o vice-presidente sênior da Adyen para a América 
Latina, Jean Christian Mies, a tendência é que as empresas cada vez mais 
percebam a necessidade digital, e "o caminho terá de ser a redução de custos 
e a otimização dos processo de forma mais transparente e segura", afirma. 

"É a forma como o varejista vai lidar com seus processos internos e, 
consequentemente, com seus consumidores", avalia Mies e complementa que 
"é de se esperar", entretanto, que a relevância da presença física do cartão 
passe a "decrescer com o passar tempo", diz. 

"O plástico, na verdade, é só um meio de efetuar uma transação, mas 
ele não depende do cartão físico em si, tanto que existem cartões de crédito e 
débito virtuais que funcionam da mesma maneira. A expectativa é que as 
empresas se adequem a esses processos e também às propostas da 
população conforme surjam não apenas as novas tecnologias", avalia o 
executivo. 
 
 
http://www.dci.com.br/financas/crescimento-de-cartoes-pre-pagos-supera-alta-
do-mercado%3Cbr%3E-id627109.html 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Reajuste de planos de saúde será de até 13,55% em 2017 

 
23 de Maio de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

  
Índice de reajuste autorizado pela ANS pode ser aplicado somente a partir da data de 
aniversário de cada contrato e atinge cerca de 8,2 milhões de beneficiários 
 

O índice de reajuste dos planos de saúde médico-hospitalares 
individuais/familiares poderá ser de até 13,55% entre maio de 2017 e abril de 2018, 
conforme autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  

O percentual é válido para os planos de saúde contratados a partir de janeiro 
de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98 e atinge cerca de 8,2 milhões de 
beneficiários, o que representa 17,2% do total de 47,5 milhões de consumidores de 
planos de assistência médica no Brasil, de acordo com dados referentes a abril de 
2017. 

Os beneficiários de planos individuais devem ficar atentos aos boletos de 
pagamento e observar se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao 
definido pela ANS e se a cobrança com o índice de reajuste está sendo feita a partir 
do mês de aniversário do contrato, que é o mês em que o contrato foi firmado.  

É importante destacar que somente as operadoras autorizadas pela ANS 
podem aplicar reajustes, conforme determina a Resolução Normativa nº 171/2008.  

Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a ANS 
por meio do Disque ANS (0800 701 9656); da Central de Atendimento ao Consumidor 
ou pessoalmente, em um dos 12 Núcleos de Atendimento existentes nas cinco regiões 
do País.  

Aplicação 
O índice de reajuste autorizado pela ANS pode ser aplicado somente a partir 

da data de aniversário de cada contrato. É permitida a cobrança de valor retroativo em 
tantos quanto forem os meses de defasagem entre a aplicação e a data de 
aniversário. 

Se o mês de aniversário do contrato é maio, será permitida cobrança retroativa, 
conforme a RN 171/2008. Nesse caso, a mensalidade de junho (se o aniversário do 
contrato for em maio) será acrescida do valor referente à cobrança retroativa de maio. 
Para os contratos com aniversário entre os meses de junho de 2017 e abril de 2018 
não poderá haver cobrança retroativa. 

Deverão constar claramente 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. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/saude/2017/05/reajuste-de-planos-de-saude-sera-de-ate-13-
55-em-2017 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Aviação doméstica registra alta em abril, segunda consecutiva no ano 

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A demanda por transporte aéreo doméstico no Brasil cresceu pelo 
segundo mês consecutivo em abril, com alta de 3,2% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. A oferta teve expansão de 2%. Como a demanda 
avançou mais do que a oferta, a ocupação foi 80,23% dos assentos disponíveis 
no período. Em abril foram 6,9 milhões passageiros transportados. 

Os dados foram divulgados hoje (23) pela Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear), e são referentes às operações das empresas 
associadas Avianca, Azul, Gol e Latam. Juntas, as companhias respondem por 
mais de 99% do mercado doméstico. A Gol liderou a participação de voos 
domésticos em abril de 2017, com 35,27%, a Latam, com 33,04%, Azul 
respondeu por 18,93%, e Avianca por 12,76%. 

Segundo a Abear, os números devem ser vistos com ressalvas como 
indicativos da retomada consistente de crescimento do setor. “ O  ritmo de 
evolução da procura por voos caiu à metade do avanço de 5,9% registrado em 
março. Além disso, o crescimento atual se dá sobre o menor nível de demanda 
(abril de 2016) em 50 meses (desde fevereiro de 2013). O desempenho 
configurou a maior retração da demanda de todo o ano passado (baixa de 
12,2% em comparação com abril de 2015)”, diz a nota da associação. 

A Abear explica que os dados estatísticos de 2016 possui atipicidades 
decorrentes das instabilidades do quadro político-econômico, “o que dificulta 
análises seguras e limita a realização de projeções”, informa a associação. “Tal 
cenário deve persistir por mais alguns meses. Em março o setor chegou ao fim 
do ciclo de repetidas retrações da demanda iniciado em agosto de 2015". 

Voos internacionais 
A demanda por voos internacionais oferecidos pelas associadas da 

Abear teve crescimento de 17,4% em abril desse ano em relação ao mesmo 
mês de 2016. Em igual período, a oferta teve expansão de 11,9%. A demanda 
também avançou mais do que a oferta e registrou melhoria de 3,98 pontos 
percentuais, com 85,32% de ocupação dos assentos. Ao todo, foram 637 mil 
passageiros transportados nas rotas internacionais pelas aéreas brasileiras, 
alta de 18% sobre o mesmo mês do ano passado. 

Os valores de oferta, demanda, volume de passageiros e fator de 
aproveitamento são os mais elevados para o mês de abril na série histórica. As 
estatísticas são referentes às operações das associadas da Abear, que 
respondem juntas por aproximadamente 30% do mercado internacional. A 
Abear atribui os crescimentos destas empresas no mercado internacional 
principalmente pela captura da demanda detida pelas aéreas estrangeiras, que 
vêm mantendo postura de retração das operações no país.  
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Entre as empresas brasileiras, a Latam liderou com 77,61% a 
participação no mercado internacional em abril de 2017. Em seguida vem a 
Gol, com 11,16%, Azul, com 11,11% e Avianca, com 0,12%. 

Acumulados do ano 
Na comparação dos quatro primeiros meses do ano, a demanda 

doméstica acumulada em 2017 inverteu o sinal com alta de 0,5% em relação 
ao mesmo período de 2016. Em igual período a oferta permanece em retração, 
recuando 0,8%. O fator de aproveitamento tem melhoria de 1,07 ponto 
percentual (80,90% de ocupação). Com 29,4 milhões de viagens feitas e o total 
de passageiros transportados segue 0,5% abaixo do que havia sido registrado 
no ano passado no primeiro quadrimestre. 

No mercado internacional, considerada apenas as estatísticas das 
empresas brasileiras, a demanda tem alta de 11,1% no acumulado até abril. E 
a oferta avançou 5,6%. O fator de aproveitamento melhorou 4,26 pontos 
percentuais, chegando a 85,59% de ocupação. Os passageiros nas rotas 
internacionais somaram 2,7 milhões, número 11,3% superior ao acumulado no 
primeiro quadrimestre de 2016. 

Cargas 
A aviação doméstica movimentou 24,4 mil toneladas de cargas em abril 

desse ano, total 8,2% inferior ao do mesmo mês de 2016. No mercado 
internacional foram movimentadas 15 mil toneladas, volume 3,4% maior do que 
mesmo período do ano passado. No acumulado dos quatro primeiros meses 
desse ano, o transporte doméstico de cargas registra crescimento de 3,7% do 
volume movimentado. No mercado internacional, o avanço é 9,1%. As 
estatísticas incluem as operações das associadas Avianca, Azul, Gol, Latam. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/aviacao-domestica-
registra-alta-em-abril-segunda-consecutiva-no-ano 
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6. Serviços – Turismo 

Brasileiros gastam 23% mais no exterior em abril 

 
24 de Maio de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
  
Despesas fora do país somaram US$ 1,3 bilhão, diz BC. Cotação do dólar no período, 
de R$ 3,17, em média, ante R$ 3,60, em 2016, contribui 
 

Os gastos de brasileiros no exterior, no mês de abril deste ano, somaram US$ 
1,325 bilhão. O resultado é 23,14% superior ao registrado no mesmo período de 2016, 
quando totalizaram US$ 1,076 bilhão, divulgou ontem o Banco Central (BC). É o maior 
valor já registrado para o mês de abril desde 2015, quando esse tipo de despesa ficou 
em US$ 1,64 bilhão. A cotação do dólar mais baixa este ano pode ter sido um dos 
fatores que contribuíram para o aumento dos gastos no exterior. Em abril, a moeda 
norte-americana valia R$ 3,17 ante R$ 3,60 no mesmo mês de 2016. 

Para o professor de economia da Universidade de Brasília (UnB), José Carlos 
Oliveira, com o dólar mais barato, despesas com passagens aéreas, hotéis, passeios, 
alimentação e compras ficam mais convidativas para o turista brasileiro. "Quando os 
preços ficam mais em conta, as pessoas gastam mais", justificou. 

Maria Cristina Carfi Pinho, sócia-proprietária da Carfi Viagens, agência que 
funciona há 17 anos em São Paulo, disse que as características de média-baixa 
temporada contribuíram para o resultado do período. "Abril é um mês mais tranquilo na 
Europa, com temperaturas amenas e menos movimento de turistas. As pessoas 
compram pacotes mais longos, com mais opções de passeios, e acabam gastando 
mais", avaliou. 

O bibliotecário Fábio Lima Cordeiro viajou com os dois sobrinhos, Luana e 
Diogo, de 11 e 15 anos, respectivamente, para Buenos Aires, durante a Semana 
Santa. A viagem foi programada com antecedência - os bilhetes aéreos foram 
comprados com milhas e os dólares, adquiridos em novembro de 2016. Mesmo assim, 
o rapaz não teve como fugir da despesa com as três taxas de embarque, pagando 
mais de R$ 1 mil no total. "Parece que a economia da Argentina não está boa. Só os 
preços com a alimentação estavam razoáveis, mas descobri muitas opções de 
diversão gratuitas. Se eu tivesse deixado para comprar dólar em abril, a viagem teria 
saído muito mais barata", comentou. 

O Banco Central registrou também aumento dos gastos de brasileiros no 
exterior durante os quatro primeiros meses deste ano, totalizando US$ 5,79 bilhões, o 
que representa 43,2% a mais com relação ao mesmo período do ano passado. Em 
2016, essa parcial ficou em US$ 4,04 bilhões. 

No caminho inverso, houve estabilidade. Os gastos de estrangeiros no Brasil 
somaram US$ 417 milhões em abril de 2017 ante receitas de US$ 475 milhões no 
mesmo mês de 2016. Com o resultado, a conta de viagens internacionais ficou 
negativa em US$ 908 milhões no mês passado. De janeiro a abril, o saldo negativo é 
de US$ 3,536 bilhões, conforme o BC. 

Empresas terão Refis 
O governo criou o Refis das Autarquias, programa de refinanciamento de 

dívidas, desta vez para parcelar débitos não tributários de empresas e pessoas físicas 
com autarquias federais. A Medida Provisória 780/2017 já foi publicada no Diário 
Oficial da União e pretende garantir receitas extras ainda este ano.  



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

Denominado Programa de Regularização de Débitos não Tributários (PRD), o 
Refis permitirá a quitação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com autarquias e 
fundações públicas federais vencidas até 31 de março de 2017. A adesão dos 
interessados deve ocorrer por meio de requerimento no prazo de 120 dias. O PRD 
oferece quatro opções para o parcelamento do débito, com condições facilitadas.  

A MP do Refis das Autarquias faz parte da ofensiva da área econômica para 
mostrar que mantém sua atuação, numa clara reação ao quadro de paralisia que 
tomou conta da Esplanada após a delação de Joesley Batista. Entre as medidas, o 
governo incluiu o desbloqueio de despesas do Orçamento, entre R$ 2 bilhões e R$ 5 
bilhões, e a edição de uma outra MP, ainda não publicada, permitindo o parcelamento 
de dívidas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). 

Construção em discussão 
O setor da construção civil ainda não recuperou o fôlego. Há 30 meses 

seguidos demite mais do que contrata. Desde outubro de 2014, 1,1 milhão de postos 
de trabalho foram fechados em todo o país, segundo pesquisa feita pelo Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) e pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Para discutir o momento do setor, a partir de hoje, 
ocorre, em Brasília, o 89º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic).  

Segundo o presidente do Sinduscon-DF, Luiz Carlos Botelho Ferreira, o evento 
tratará do momento da construção civil e da sua característica conjuntural. O futuro 
político e o ambiente de negócios serão abordados no seminário. "É um evento amplo, 
que debate tanto questões mercadológica e técnica, quanto ética e política. O objetivo 
é traçar condições e caminhos para o equilíbrio", declarou.  

Na opinião de Ferreira, o setor tem condições de demonstrar bons resultados. 
Ele ressaltou que a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência Social vão 
beneficiar o segmento. "É preciso uma adequação enorme nessas questões e, além 
delas, a simplificação tributária é essencial para o país", alegou.  

O seminário é promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Distrito Federal (Sinduscon-DF) e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(Cbic). A abertura será hoje no NET Live Brasília, às 19h30 e os debates, de 24 a 26,  
no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, a partir das 9h. Para participar é 
necessário se inscrever.  

Entre as autoridades confirmados para o evento estão o presidente, Michel 
Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ministro das Cidades, Bruno Araújo, da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab e do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira. 

 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38481544 
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Expectativa do consumidor em relação à inflação é a menor desde agosto 
de 2013 

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A expectativa mediana dos consumidores brasileiros para a inflação nos 
12 meses seguintes recuou em maio deste ano 0,4 ponto, para 7,1%, o menor 
nível desde agosto de 2013. Na comparação com o mesmo período no ano 
anterior, o indicador registrou recuo de 3,2 pontos percentuais. 

A constatação é da pesquisa Expectativa de Inflação dos Consumidores, 
divulgada hoje (23), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Em agosto de 2013, a expectativa de inflação estava em 7%. 

O economista da FGV Pedro Costa Ferreira avaliou que a queda na 
expectativa de inflação por parte dos consumidores corresponde à “queda 
generalizada dos preços, refletida no Indice de Preços ao Consumidor, medido 
pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]”. Segundo ele “as 
pessoas estão, cada vez mais, acreditando no compromisso do Banco Central 
em manter a inflação na meta”. Além disso, avalia Ferreira, “a profunda 
recessão econômica e o alto desemprego ajudam a direcionar as expectativas 
de inflação para níveis inferiores”. 

Migração das expectativas 
Mais da metade dos consumidores ouvidos pela pesquisa agora em 

maio (50,9%) previram inflação inferior a 6% nos 12 meses seguintes, “dando 
continuidade ao movimento de migração das expectativas para valores 
inferiores ao limite superior da meta de inflação estabelecida pelo Banco 
Central para este ano”, avalia Ferreira. 

As respostas prevendo taxas inferiores à meta de 4,5% reduziu 4 pontos 
percentuais em relação ao mês anterior, passando a 20,3% do total. No 
extremo oposto, o percentual de citações prevendo índices superiores a 10% 
recuou 1,3 ponto percentual, para 15,4%, o mesmo nível de março passado. 

A pesquisa constatou, ainda, que a expectativa de taxas de inflação 
menores recuou em todas as faixas de renda, exceto para as famílias que 
recebem entre R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil, cuja previsão ficou relativamente estável 
em relação ao mês anterior. 

Neste mês, a redução mais forte da expectativa de inflação ocorreu 
entre as famílias com renda até R$ 2,1 mil mensais. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/expectativa-do-
consumidor-em-relacao-inflacao-e-menor-desde-agosto-de-2013 
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8. Mercado Imobiliário 

Consumidor espera queda de 3,5% no preço médio dos imóveis 
residenciais, aponta pesquisa FipeZap 

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
Quase metade dos entrevistados tinha a intenção de adquirir uma propriedade 
no segundo trimestre 
 

Os consumdores acreditam que o preço médio do imóvel residencial no 
País vai deflacionar 3,5% até março de 2018. Os dados são de pesquisa da 
Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe), realizada em parceria com o 
Zap Imóveis. 

Dentre os que querem obter um imóvel no segundo trimestre, 41% 
acreditavam que comprariam uma unidade no segundo trimestre, contra 44% 
nos três meses anteriores. E 38% pretendiam investir, ou seja, alugar ou 
revender. 

Para o economista Alison Oliveira, da Fipe, o resultado aponta uma 
cautela maior do consumidor. Principalmente devido ao cenário recessivo da 
economia do País e a falta de parâmetros que gerem otimismo em relação ao 
futuro. 

A porcentagem de transações que teve algum desconto ficou estável 
entre dezembro de 2016 e março deste ano, em 75,1%. O percentual médio 
deste desconto foi de 8,9%. 

Nos 12 meses encerrados no fim de março, 63% dos entrevistados que 
compraram um imóvel escolheram uma unidade usada. 

Dentre aqueles que querem comprar uma propriedade no segundo 
trimestre, 53% não decidiram pelos imóveis usados ou novos. 

A maioria daqueles que já adquiriram um imóvel, e dos que planejam 
obter um, acredita que os preço estão entre razoáveis e altos. 

Dentre os que planejam fazer uma compra no segundo trimestre, 29% 
estimam que os valores permanecerão estáveis por 12 meses. Outros 28% 
acreditam que os preços vão diminuir. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/consumidor-espera-queda-de-3,5--no-preco-
medio-dos-imoveis-residenciais,-aponta-pesquisa-fipezap-id626938.html 
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9. Curtas 

IPC-S sobe em 5 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 3ª 
quadrissemana de maio 

 
24 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
  
Alta na taxa de variação de preços atingiu Salavdor, Brasília, Belo Horizonte, 
Recife e São Paulo 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em cinco das sete capitais 
pesquisadas na terceira quadrissemana de maio em relação à segunda leitura 
do mês, divulgou a instituição nesta quarta-feira, 24. No geral, o IPC-S subiu de 
0,30% para 0,35% entre os dois períodos. 

As cinco cidades que apresentaram acréscimo na taxa de variação de 
preços foram Salvador (-0,04% para 0,02%), Brasília (-0,02% para 0,07%), 
Belo Horizonte (0,19% para 0,20%), Recife (0,68% para 0,84%) e São Paulo 
(0,19% para 0,35%). 

Por outro lado, duas cidades registraram decréscimo nas taxa de 
variação na terceira quadrissemana de maio: Rio de Janeiro (0,44% para 
0,38%) e Porto Alegre (0,57% para 0,50%). 
 

Cresce número de dívidas quitadas após liberação do FGTS inativo  

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: Monitor Digital 
 

Os brasileiros seguiram à risca as recomendações dos especialistas e 
aproveitaram a oportunidade para usar a quantia liberada do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para negociar suas dívidas. De acordo 
com pesquisa realizada pela MultiCrédito, houve aumento de 9,92% no 
pagamento de dívidas com cheque entre os consumidores brasileiros nos 
meses de março e abril deste ano em relação ao mesmo período de 2016. Isso 
se deu pela possibilidade de sacar o FGTS inativo, medida adotada pelo 
governo para ajudar a melhorar a atividade econômica do País. 

Os dados mostram que, em março e abril deste ano, o percentual 
recuperado foi de 46,85% do valor total das dívidas. No mesmo período de 
2016, a recuperação foi de apenas 42,62% do total. Em abril e maio deste ano, 
cerca de 5.450 consumidores realizaram o pagamento de dívidas em cheque, 
500 consumidores a mais que no mesmo período do ano passado. 
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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 
 
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 
 
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 
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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 
 
26/05/2017 até 29/05/2017 – NATAL SHOW 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/05/2017 até 29/05/2017 – THE CANDY SHOW 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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