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1. Crédito e Financiamento 

BNDES estuda ampliar linha para capital de giro 

 
23 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Objetivo é elevar demanda das empresas com faturamento entre R$ 90 
milhões e R$ 300 milhões ao ano 
 

No contexto das medidas para ampliar o crédito e ajudar na recuperação 
da economia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) poderá melhorar, ainda este mês, as condições para o Progeren, a 
linha de crédito para capital de giro, que recebeu R$ 13 bilhões a mais no início 
do ano. O objetivo é impulsionar a demanda das empresas com faturamento 
entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões ao ano 

A medida faz parte do conjunto de iniciativas para ampliar o crédito às 
empresas menores, que já vinha sendo tocado pela ex-presidente Maria Silvia 
Bastos Marques, e tende a ganhar velocidade com Paulo Rabello de Castro no 
comando do banco. Na segunda-feira, o BNDES lançará, em São Paulo, um 
sistema na internet para facilitar a interação com clientes de menor porte e 
agentes financeiros repassadores, outra iniciativa da gestão de Maria Silvia. 

Segundo o superintendente de Operações Indiretas do BNDES, Marcelo 
Porteiro, o banco analisará internamente a possibilidade de estender as 
melhores condições do Progeren, que hoje valem para empresas com 
faturamento até R$ 90 milhões por ano, para clientes que faturem até R$ 300 
milhões ao ano. 

O superintendente vê grande probabilidade de a medida ser adotada. 
“Nesse momento de crise, tem uma sensibilidade geral das áreas do banco”, 
disse Porteiro. 

Em setembro do ano passado, o Progeren já teve as condições 
melhoradas. Até então, somente empresas com faturamento até R$ 3,6 
milhões anuais podiam pegar o empréstimo com custo na Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP, hoje em 7,0% ao ano), fora spreads do BNDES e do 
agente repassador. Firmas maiores que isso pagavam 75% da Selic (a taxa 
básica de juros, hoje em 10,25% ao ano), além dos spreads. 

Em abril, o banco já havia reduzido uma exigência, nas contratações 
diretas do Progeren, que era considerada uma barreira por entidades de 
representação do empresariado. Para contratar com o BNDES, o cliente 
precisava ter indicador de alavancagem (dívida em relação à geração de caixa 
anual) menor que 4 vezes. O BNDES elevou essa exigência para 6 vezes. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-estuda-ampliar-linha-para-
capital-de-giro,70001857107 
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Demanda por crédito das empresas cai 5,4% em maio 

 
22 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A demanda por crédito pelas empresas apresentou queda de 5,4% em 

maio deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em 
relação a abril, a demanda por crédito subiu 2,3%. No acumulado do ano, a 
demanda das empresas por crédito teve queda de 3,2% em relação mesmo 
período do ano passado, segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda 
das Empresas por Crédito. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a procura por 
crédito por parte das empresas ainda segue bastante deprimida, apesar de a 
economia demonstrar alguns sinais de saída da recessão. O agravamento da 
crise política a partir da segunda quinzena de maio pode ter também impactado 
negativamente o apetite por crédito por parte das empresas. 

A análise por porte das empresas mostrou que entre as micro e 
pequenas a queda em maio foi de 5,2%, comparada a maio do ano passado. 
Já a demanda por crédito das médias empresas caiu 8,6% e, das grandes 
empresas, 8,7%. No acumulado de janeiro a maio deste ano, a demanda por 
crédito das micro e pequenas empresas recuou 2,9% em relação aos primeiros 
cinco meses do ano passado. Nas médias empresas esta queda foi de 9,3% e, 
nas grandes empresas, o recuo em relação aos primeiros cinco meses do ano 
passado foi de 9,0%. 

A maior queda de procura empresarial por crédito em maio de 2017 ante 
maio de 2016 foi de 9,5% nas empresas do setor industrial. Nas empresas 
comerciais, o recuo foi de 9,1%, e nas empresas de serviços a queda foi de 
0,6%. Nos primeiros cinco meses deste ano, a demanda das empresas por 
crédito caiu 6,3% na indústria, 5,3% no comércio e 0,3% nas empresas de 
serviços em relação ao acumulado de janeiro a maio do ano passado. 

No acumulado dos primeiros cinco meses deste ano, todas as regiões 
tiveram recuos na demanda das empresas por crédito em comparação ao 
período de janeiro a maio do ano passado: Centro-Oeste (-4,1%); Norte (-
4,1%), Sul (-4,3%), Nordeste (-5,6%), Sudeste (-1,4%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/demanda-por-credito-
das-empresas-cai-54-em-maio 
 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Comissão aprova proposta que amplia isenção de IPI na região Norte 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços e Turismo 
 

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
aprovou proposta que amplia a lista de produtos com isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na região Norte. O texto original (PL nº 1405/2015) de 
autoria do deputado Expedito Netto (PSD-RO) só beneficiava os estados que integram 
a Amazônia Ocidental: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 

O relator no colegiado, no entanto, deputado Rocha (PSDB-AC), apresentou 
emenda para estender os benefícios tributários a toda região Norte do País, ou seja, 
incluindo os estados do Pará, do Amapá e do Tocantins. “A emenda pretende incluir 
esses estados com o objetivo de diminuir as diferenças tão sentidas pelos estados 
dessa região, que ficariam de fora caso a proposição fosse aprovada da forma 
original”, destacou o relator. 

Matérias-primas beneficiadas 
Pelo texto, a isenção do IPI será aplicada a produtos industrializados nessa 

área e que utilizem matérias-primas regionais de origem animal, vegetal, 
agrossilvopastoril e mineral, exceto minérios de ferro e seus concentrados, incluindo 
as piritas de ferro. O benefício vale para produtos que se destinem tanto ao consumo 
nesses estados quanto em qualquer outro ponto do território nacional. 

Atualmente, já contam com isenção do IPI os produtos industrializados na 
região elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais aprovados pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), segundo o Decreto-Lei nº 
1.435/1975. 

PIS/Pasep e Cofins 
O texto aprovado também reduz a zero as alíquotas da contribuição para o 

PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
incidentes sobre a venda no mercado interno dos mesmos produtos que terão isenção 
de IPI. 

Sem isenção 
O projeto estabelece, por fim, que a isenção de IPI não se aplica aos seguintes 

produtos: armas, munições, fumo, automóveis de passageiros, bebidas alcoólicas e 
produtos cosméticos, nesse último caso, a menos que sejam produzidos com 
matérias-primas da fauna e da flora regionais. Fumo e bebidas alcoólicas já estão 
atualmente excluídos do benefício fiscal. 

Crédito presumido 
Além disso, a proposta também elimina o dispositivo que autoriza a geração de 

crédito presumido do IPI sempre que os produtos isentos sejam empregados na 
embalagem ou industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos 
efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto. 

Tramitação 
O projeto será analisado conclusivamente pelas comissões de Finanças e 

Tributação, inclusive quanto ao mérito; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 
http://cnc.org.br/noticias/diario-legislativo/comissao-aprova-proposta-que-amplia-
isencao-de-ipi-na-regiao-norte 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

TOTVS une lojas físicas e virtuais de redes e franquias em uma única 
solução 

 
22 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

A transformação digital chega ao segmento de franquias com o 
lançamento do novo PDV para moda, realizado pela TOTVS. O vendedor 
consegue fazer o atendimento completo apenas com um dispositivo móvel em 
mãos, de qualquer área da loja e sem ficar preso a um caixa fixo ou ao seu 
estoque na hora da venda. É um novo conceito de relacionamento com o 
consumidor, que começa a ser realidade para o mercado brasileiro. 

Criado para endereçar as facilidades e conveniência desejadas pelo 
consumidor de hoje, o novo PDV agrega importantes recursos para que 
nenhum cliente saia da loja sem o que procura. Pensando em uma rede de 
moda, a solução permite que o vendedor consulte diretamente no tablet ou 
smartphone os tamanhos e cores disponíveis de determinado produto e, caso 
não tenha o desejado, também consegue checar o estoque das demais 
unidades, realizar a compra e encaminhar a entrega para a casa ou qualquer 
outro local de retirada escolhido. 

Este tipo de experiência de compra é a chamada “prateleira infinita” e, 
além de melhorar a satisfação do consumidor final, eleva o poder de gestão 
das empresas, que têm possibilidades de trabalhar melhor o seu mix de 
produtos e ter em estoque somente as peças que apresentam melhor saída, ao 
mesmo tempo em que continuam com todas as ofertas de modelos e tamanhos 
especiais, como PP ou EG, disponíveis virtualmente. Dessa forma, há redução 
no custo de transporte do centro de distribuição para as lojas, que não 
precisam ser abastecidas com um volume tão completo, e consegue-se fazer 
uma produção mais enxuta, atendendo ao cliente da mesma forma. 

Assim, as franquias passam a potencializar seu grande ponto forte: a 
presença estratégica como ponto de relacionamento e conveniência ao 
consumidor, além de fazer parte da experiência de compra multicanal e fazer 
mais vendas. Já o franqueador garante um padrão de atendimento e 
fidelização com a marca esteja onde estiver. 

A novidade é 100% cloud e facilita que toda a rede franqueada se 
mantenha atualizada tecnologicamente, uma vez que a nuvem permite a rápida 
adoção de melhorias, desde novas funcionalidades até mudanças de 
legislação. Mas, para que a operação não fique à mercê da disponibilidade de 
conexão, muito oscilante em lojas de shoppings, por exemplo, a empresa 
preparou o PDV para operar tanto em modo online quanto offline. Dessa forma, 
as vendas continuam acontecendo normalmente, inclusive emitindo as notas 
fiscais em formato de contingência, o que dá tranquilidade para o lojista. 

“Queremos levar ao varejista, franqueador ou franqueado, a 
possibilidade de se relacionar com seus clientes, fazendo das visitas um 
momento de interação e fidelização, não apenas uma venda. Com o PDV 
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tornamos simples e fácil a experiência da multicanalidade para redes e 
franquias, unindo o físico e o virtual em uma única solução. A loja do futuro está 
acontecendo agora e a TOTVS é a parceira das empresas para tornar isso uma 
realidade no Brasil”, afirma Ronan Maia, vice-presidente de Distribuição e 
Varejo da empresa. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/totvs-lojas-fisicas-virtuais-redes-
franquias/  

 
Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/totvs-lojas-fisicas-virtuais-redes-franquias/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/totvs-lojas-fisicas-virtuais-redes-franquias/
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4.  Comércio – Shopping Center 

Para aumentar as vendas, shoppings investem em programações 
diferenciadas nas férias escolares de julho 

 
22 de Junho de 2017 

Fonte: Portal Varejista 
 
 

Com o objetivo de aumentar o fluxo de visitantes e consequentemente 
as vendas no mês julho, os shoppings centers estão apostando nas férias 
escolares da criançada.  

Segundo apontam dados estimados pela Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o 
momento é de crescimento. As vendas no Dia dos Namorados do comércio, 
por exemplo, apresentaram crescimento de 4,5% em relação a 2016: o 
faturamento foi de R$ 42,1 bilhões, em 2016, para R$ 44 bilhões neste ano. 
Um ganho de aproximadamente R$ 1,9 bilhão. 

Porém, para continuar nessa espiral positiva é preciso continuar 
investindo. Para atrair os clientes, os shopping centers apostam em novas 
opções de entretenimento e conveniência. “Nos últimos anos, principalmente 
com o arrefecimento da economia brasileira, notamos uma maior demanda dos 
shoppings centers por serviços customizados de cenografia”, afirma Danielle 
Paulino, diretora comercial da 2a1 Cenografia, empresa especialista em 
soluções de cenários para malls. 

É o caso, por exemplo, de dois centros de compras localizados na 
Grande São Paulo. Ambos estão investindo na montagem de parques 
temáticos para atrair mais visitantes no mês de julho. Enquanto um aposta num 
cenário inspirado no filme Os Smurfs e a Vila Perdida, o outro espera 
conquistar o público com um cenário da película recém lançada Meu Malvado 
Favorito 3.  

Na esteira do crescimento 
Segundo Danielle Paulino, o momento é propício para as empresas do 

ramo de cenografia que também seguem crescendo. “De 2016 para cá 
crescemos aproximadamente 20% e mais do que dobramos nosso quadro de 
funcionários”, afirma a executiva.  

O foco de atuação da empresa é principalmente em centros de compras 
e neste mês realizará a montagem de cenários especiais em shoppings centers 
de todo o Brasil. “Não aumentamos o número de montagens do ano passado 
para cá, mas incrementamos a nossa receita, indício de que os malls estão 
mais propensos a investir na fidelização do público”, explica Danielle. 
 
http://varejista.com.br/noticias/13264/para-aumentar-as-vendas-shoppings-
investem-em-programacoes-diferenciadas-nas-ferias-escolares-de-julho 
 

 
Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Planos de Saúde 

Inclusão de novos medicamentos e exames na cobertura dos planos de 
saúde em debate 

 
22 de Junho de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
ANS convocou consulta pública sobre a atualização de rol procedimentos 
obrigatórios 
 

Quinze novos procedimentos e mudanças nas diretrizes de tratamento 
de seis tipos de câncer estão entre as alterações previstas na revisão do Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde que determina a cobertura mínima 
obrigatória que as operadoras devem oferecer aos seus beneficiários. A 
proposta foi colocada em consulta pública pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) esta semana. 

A proposta é resultado de mais de uma dezena de reuniões do Grupo 
Técnico composto por representantes do COSAÚDE, comitê consultivo 
formado por órgãos de defesa do consumidor, ministérios, operadoras de 
planos de saúde, representantes de beneficiários, de profissionais da área de 
saúde e de hospitais. 

Segundo a diretora de Normas e Habilitação de Produtos da ANS, Karla 
Coelho, as mudanças no rol levam em "conta a eficácia, a acurácia e a 
segurança da tecnologia, sempre baseada em evidência científica para que 
seja seguro para a população, mas sem perder de vista os custos envolvidos e 
o que eles representam para a sustentabilidade do setor”. 
 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/inclusao-de-novos-
medicamentos-exames-na-cobertura-dos-planos-de-saude-em-debate-
21506665 
 
 

Voltar ao índice  
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6.  Serviços – Turismo 

Empresas de turismo têm faturamento médio de 4,3% no primeiro 
trimestre 

22 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O país registrou crescimento no faturamento médio das empresas de 

turismo de 4,3% de janeiro a março deste ano, na comparação com o mesmo 
período de 2016. Os dados fazem parte do Boletim de Desempenho 
Econômico do Turismo (BDET), estudo realizado pelo Ministério do Turismo, 
divulgado hoje (22). 

Os aumentos no faturamento médio foram registrados em cinco dos sete 
segmentos pesquisados. Variam de 21,3%, caso das operadoras de turismo, a 
3,4%, em parques e atrações turísticas. Entre as organizadoras de eventos, o 
crescimento foi 6,9%, enquanto nas agências de viagens houve alta de 5,7%, e 
no transporte aéreo, de 5,4%. Os meios de hospedagem registraram queda de 
0,4%, enquanto no turismo receptivo a baixa foi de 6,4%. 

Segundo o boletim, 70% do setor manifestou a intenção de investir o 
montante de 10,3% do faturamento apurado. No transporte aéreo, a 
expectativa de novos aportes nos negócios atinge 100% das empresas 
pesquisadas e nas operadoras de turismo 86%. As principais áreas a serem 
beneficiadas com os aportes de recursos são marketing e promoção de 
vendas, compra de novos materiais e treinamento de funcionários. 

De acordo com Ministério do Turismo, atuam como fatores inibidores da 
expansão dos negócios, as empresas apontam o momento econômico ainda 
desfavorável e os custos operacionais e financeiros. Para esta edição do 
boletim foram ouvidas 782 empresas, que geram 70,1 mil postos de trabalho e 
tiveram faturamento de R$ 8,2 bilhões no trimestre. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/empresas-de-turismo-
tem-faturamento-medio-de-43-no-primeiro-trimestre 
 

 
Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

7. Bem-Estar do Consumidor 

IPCA-15 fica em 0,16% em junho e IPCA-E acumula 0,61% 

 
23 de Junho de 2017 

Fonte: Sala de Imprensa IBGE 
 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) variou 
0,16% em junho e ficou abaixo da taxa de 0,24% de maio. Desde junho de 
2006, quando o índice situou-se em -0,15%, não há registro de resultado mais 
baixo para os meses de junho. 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que se 
constitui no IPCA-15 acumulado por trimestre, situou-se em 0,61%, abaixo da 
taxa de 1,78% registrada em igual período de 2016. Com isto, o primeiro 
semestre do ano está em 1,62%, bem abaixo dos 4,62% referentes ao primeiro 
semestre do ano anterior. Este resultado (1,62%) é o menor para um primeiro 
semestre desde 1994. 

Considerando os últimos 12 meses, o índice desceu para 3,52%, abaixo 
dos 3,77% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, constituindo-se 
na menor variação acumulada em períodos de 12 meses desde junho de 2007 
(3,44%). Em junho de 2016, a taxa foi 0,40%. 

Responsáveis por quase metade das despesas do brasileiro, os grupos 
alimentação e bebidas (-0,47%) e transportes (-0,10%) vieram em queda no 
índice de junho. O grupo dos alimentos, que tem participação de 26% nas 
despesas das famílias, exerceu o mais intenso impacto negativo, de -0,12 
ponto percentual (p.p.), enquanto o grupo dos transportes, que participa com 
18%, ficou com -0,02 p.p. 

A queda nos alimentos foi ainda mais intensa quando considerados os 
produtos comprados para consumo em casa, que chegaram a ficar 0,83% mais 
baratos. Todas as regiões pesquisadas se mostraram em queda, indo desde -
0,14% em Goiânia até -1,92% na região metropolitana de Fortaleza. Os preços 
da maioria dos produtos ficaram mais baixos de maio para junho, com 
destaque para o tomate (-12,41%), as frutas (-7,20%), o óleo de soja (-3,85%), 
os pescados (-2,93%) e o arroz (-1,70%). Já na alimentação fora de casa, a 
média foi 0,19%, com as regiões apresentando variações entre a queda de 
0,94% da região metropolitana de Salvador até a alta de 1,08% da região 
metropolitana de Curitiba. 

Nos transportes, a queda de 0,10% foi influenciada pelos preços dos 
combustíveis, que caíram 0,66%, especialmente pelo etanol, que atingiu -
2,05%, sendo que a gasolina ficou em -0,37%. Caíram, também, as tarifas dos 
ônibus interestaduais (-0,95%), enquanto as passagens aéreas aumentaram 
6,83%. 

Entre os demais grupos de produtos e serviços pesquisados, habitação 
teve a mais elevada variação de grupo (0,93%). 

A alta das despesas com habitação ficou na conta da energia elétrica, 
cujo resultado de 2,24% levou à contribuição de 0,08 p.p., a mais elevada no 
ranking. Apesar da substituição, a partir de 1º de junho, da bandeira vermelha 
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pela verde, o que significa redução de R$3,00 a cada 100 kwh consumidos, o 
retorno aos valores sem os descontos que ainda haviam incidido, em parte, no 
índice de maio, aliado a outros movimentos em parcelas específicas, levaram à 
alta nas contas. Tais descontos referem-se à devolução do chamado Encargo 
de Energia de Reserva (EER) voltado a remunerar a usina de Angra III, que 
havia sido cobrado, indevidamente, em 2016. Em Belo Horizonte, houve 
redução de 6,03% nas tarifas vigentes a partir do dia 28 de maio. Já em Recife 
ocorreu aumento de 8,87% desde o dia 29 de abril. 

O grupo habitação (0,93%) foi pressionado, ainda, pela taxa de água e 
esgoto (1,57%), condomínio (1,14%) e artigos de limpeza (0,84%). Na taxa de 
água e esgoto (1,57%), as pressões foram exercidas por Brasília (1,39%), com 
reajuste de 3,10% em primeiro de junho; pela região metropolitana de Salvador 
(5,00%), onde o reajuste foi de 8,80% em 06 de junho; e na região 
metropolitana de Curitiba (10,80%), cujo reajuste de 8,53% está vigente desde 
o dia 18 de maio. As regiões de Salvador e Curitiba refletiram, também, revisão 
na metodologia de cobrança nas contas. 

A respeito dos índices regionais, Recife foi a região metropolitana que 
ficou com o resultado mais elevado (0,46%), já que, entre outros fatores, as 
contas de energia elétrica aumentaram 12,71%, bem acima da média nacional 
de 2,24%, tendo em vista o reajuste de 8,87% nas tarifas, vigente desde 29 de 
abril. No lado das quedas, o destaque ficou com a região metropolitana de Belo 
Horizonte (-0,21%) onde, além da queda de 2,33% na energia elétrica, a 
alimentação no domicílio (-1,36%) ficou distante da média nacional (-0,83%), 
sobressaindo as frutas, que apresentaram queda de 12,66%. 

Para o cálculo do IPCA-15 os preços foram coletados no período de 16 
de maio a 13 de junho de 2017 (referência) e comparados com aqueles 
vigentes de 13 de abril a 15 de maio de 2017 (base). O indicador refere-se às 
famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões 
metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São 
Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia. A 
metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de 
coleta dos preços e na abrangência geográfica. 

 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3458&b
usca=1 

 
Voltar ao índice  
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8. Mercado Imobiliário 

Feirão da Caixa começa nesta sexta em Brasília, Curitiba e Fortaleza 

 
23 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Serão oferecidos cerca de 30 mil imóveis no evento, que será realizado até 
domingo; na 1ª fase do feirão, em maio, Caixa fechou R$ 10 bilhões em 
negócios em 11 capitais. 
 

A Caixa Econômica Federal realiza de sexta-feira (23) a domingo (25) o 
Feirão da Casa Própria nas cidades de Brasília, Curitiba e Fortaleza. Ao todo 
serão disponibilizados cerca de 30 mil imóveis novos e usados – 6,3 mil em 
Brasília, 9,8 mil em Curitiba e 9,9 mil em Fortaleza. 

Para solicitar crédito para aquisição da casa própria durantes os feirões, 
os interessados devem levar documento de identidade, CPF e comprovantes 
de renda e residência atualizados. A aprovação do crédito durante o feirão é 
baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de 
pagamento e ausência de restrições cadastrais. 

O cliente pode escolher um dos vários imóveis ofertados e já iniciar o 
processo de financiamento, com avaliação e aprovação do crédito no mesmo 
local. 

O Feirão da Caixa é considerado o maior do mercado imobiliário 
brasileiro. Os negócios realizados no feirão costumam representar cerca de 
12% dos financiamentos efetivados no ano pelo banco. A Caixa é líder na 
concessão de crédito imobiliário no país com participação de mais de 60%. 

No primeiro fim de semana do evento, realizado em maio, foram 
realizados R$ 10,2 bilhões em negócios. O feirão recebeu mais de 191 mil 
visitantes e foram fechados ou encaminhados 51.436 contratos nas 11 cidades 
por onde o evento passou: São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas (SP), Belém, 
Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Goiânia e 
Uberlândia (MG). 

Financiamentos para imóveis de até R$ 3 milhões 
A Caixa oferecerá financiamentos para imóveis no valor de até 3 

milhões. As taxas de juros partem de 5% ao ano e o prazo de pagamento pode 
chegar a 35 anos, dependendo da linha. Para financiar, o comprador deve ter 
no mínimo 16 anos, desde que seja emancipado, e no máximo 80 anos. 

O banco avalia que a maior procura deverá se concentrar nas unidades 
com valor médio de R$ 300 mil. 

Simulador de financiamento 
No site do Feirão Caixa 2017, os interessados em adquirir um imóvel 

podem fazer simulações. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato pelo 
telefone 0800 726 0101. 

Crédito com FGTS suspenso 
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A Caixa Econômica Federal suspendeu novamente os financiamentos 
imobiliários da linha pró-cotista FGTS. Essa linha utiliza recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o financiamento da casa própria e 
cobra juros mais baixos de trabalhadores com carteira assinada. O banco 
justificou a decisão "em razão do comprometimento total do orçamento 
disponibilizado pelo Conselho Curador do FGTS para o exercício de 2017". 

O pró-cotista é dirigido para a compra de imóveis novos ou usados de 
até R$ 950 mil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e R$ 
800 mil nos demais estados. É a linha mais barata de crédito habitacional, com 
exceção do Minha Casa, Minha Vida. 

Para se enquadrar na modalidade pró-cotista, os interessados devem 
comprovar, no mínimo 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS (não 
necessariamente seguidos), não podem ter imóvel no município (ou região 
metropolitana) onde moram ou onde trabalham, nem financiamento no SFH em 
qualquer parte do país. 

Serviço 
Feirão Caixa da Casa Própria 2017 
De 23 a 25 de junho 
Brasília: Pavilhão B do Parque da Cidade 
Curitiba: Expo Unimed Curitiba 
Fortaleza: Shopping Rio Mar 
Sextas-feiras e sábados, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/feirao-da-caixa-comeca-nesta-sexta-em-
brasilia-curitiba-e-fortaleza.ghtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/feirao-da-caixa-comeca-nesta-sexta-em-brasilia-curitiba-e-fortaleza.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/feirao-da-caixa-comeca-nesta-sexta-em-brasilia-curitiba-e-fortaleza.ghtml
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Preço dos imóveis recua em maio, mas queda no ano é mais branda 

 
22 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Dados da Abecip mostram que no mês passado, houve retração de 0,26%, 
mais acentuada do que a vista em abril 
 

O preço dos imóveis residenciais no País recuou 0,26% em maio na 
comparação com abril, de acordo com pesquisa divulgada pela Associação 
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O 
levantamento apura os dados em nove capitais, a partir do laudo bancário dos 
imóveis que foram comercializados mediante liberação de financiamento. 

A queda dos preços em maio foi mais acentuada do que em abril, 
quando teve baixa de apenas 0,05% na comparação com março. 

Nos primeiros cinco meses de 2017, os preços mostraram queda de 
0,48%. O resultado foi mais brando do que nos primeiros cinco meses de 2016, 
quando a baixa atingiu 1,01%. Já nos últimos 12 meses encerrados em maio, 
houve retração de 1,73%. 

No mês de maio, a queda nos preços foi vista em oito das nove capitais 
que fazem parte da pesquisa. Entre os recuos aparecem São Paulo (-0,30%), 
Belo Horizonte (-0,42%) e Rio de Janeiro (-0,52%). A exceção foi Salvador, 
onde os preços de imóveis permaneceram estáveis. Nenhuma das cidades 
pesquisadas teve alta. 

"A dinâmica dos preços do mercado imobiliário residencial nestes 
primeiros cinco meses do ano aponta para uma recuperação lenta e sujeita a 
oscilações nos resultados de curto prazo, reproduzindo o contexto da retomada 
do nível de atividade em geral da economia brasileira", analisou o coordenador 
da pesquisa e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Paulo Picchetti, 
em nota. 

Ele acrescentou que, por um lado, a forte desaceleração dos vários 
indicadores de inflação no País impacta positivamente as decisões de consumo 
dependentes de financiamento, viabilizando a trajetória de redução das taxas 
de juros. No entanto, ele avaliou que uma retomada mais vigorosa continua 
condicionada às incertezas decorrentes da relação entre o quadro político e a 
aprovação das reformas necessárias para uma percepção concreta de queda 
de risco por parte dos agentes econômicos. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/seu-imovel,preco-dos-imoveis-recua-
em-maio-mas-queda-no-ano-e-mais-branda,70001856117 
 

 
Voltar ao índice 
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9.  Curtas 

Inflação pelo IPC-S registra queda na terceira semana de junho 

 
23 de Junho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O IPC-S de 22 de junho de 2017 apresentou variação de -0,12%1, 0,25 
ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação.  

Nesta apuração, sete das oito classes de despesa componentes do 
índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior 
contribuição partiu do grupo Habitação (0,44% para -0,18%). Nesta classe de 
despesa, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade 
residencial, cuja taxa passou de 1,92% para -2,16%. 

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Alimentação (-0,39% para -0,57%), Transportes (-0,08% para -0,20%), 
Educação, Leitura e Recreação (0,36% para 0,32%), Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,56% para 0,40%), Comunicação (-0,04% para -0,17%) e Despesas 
Diversas (0,49% para 0,45%). Nestas classes de despesa, vale destacar o 
comportamento dos itens: carnes bovinas (0,13% para -0,88%), gasolina (-
0,89% para -1,53%), salas de espetáculo (0,03% para -0,85%), artigos de 
higiene e cuidado pessoal (0,60% para 0,14%), mensalidade para internet 
(0,67% para -0,08%) e tarifa postal (6,40% para 4,37%), respectivamente. 

Em contrapartida, apenas o grupo Vestuário (0,47% para 0,50%) 
apresentou acréscimo em sua taxa de variação. Nesta classe de despesa, a 
maior contribuição partiu do item roupas, que passou de 0,35% para 0,51%.  

A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 
30.06.2017, será divulgada no dia 03.07.2017. 
 

Vendas em farmácias brasileiras crescem mais de 10% em valor até abril, 
mas recuam em volume 

 
23 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
As vendas nas farmácias brasileiras cresceram 10,8% em valor nos 

últimos doze meses até abril em relação ao intervalo anterior, segundo 
levantamento realizado pela QuintilesIMS. No entanto, se for considerado o 
volume de medicamentos vendidos houve retração de 1,5% no mesmo 
período. Uma das razões para essa resultado foi o aumento dos preços dos 
medicamentos, conforme a Federação Brasileira das Redes Associativistas e 
Independentes de Farmácias (Febrafar). 
 
 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
16/06/2017 até 25/06/2017– FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
20/06/2017 até 23/06/2017 – BOS 2017 
Setor: Energia 
Local: Centro de Exposições Roberto Marinho 
Cidade: Macaé - RJ 
 
21/06/2017 até 23/06/2017 – HORTITEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Recinto da Expoflora 
Cidade: Holambra - SP 
 
21/06/2017 até 24/06/2017 – ABF FRANCHISING EXPO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
22/06/2017 até 24/06/2017 – FFIC 
Setor:Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
25/06/2017 até 26/06/2017 – BELEZA DO BEM 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Anhembi - Pavilhão Oeste 
Cidade: São Paulo – SP 
 
27/06/2017 até 29/06/2017– TRANSPOSUL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Pavilhão de Eventos FIERGS 
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
27/06/2017 até 30/06/2017 – FISPAL TECNOLOGIA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
28/06/2017 até 30/06/2017 – FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Rafain Palace 
Cidade: Foz do Iguaçu - PR 
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30/06/2017 até 01/07/2017 – CRAFT BEER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
30/06/2017 até 09/07/2017 – EXPOTCHÊ 
Setor: Multisetores 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
02/07/2017 até 05/07/2017 – FRANCAL 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/07/2017 até 08/07/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
05/07/2017 até 08/07/2017 – EXPOEVANGÉLICA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE  
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

 
Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


