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1. Comércio 

Com renda menor, consumidor quer produto mais simples 

 
10 de Setembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas  

 
Na semana passada, Joelma Quioratto, de 20 anos, casada e sem 

filhos, teve de ir às compras. Apesar de ela e o marido estarem empregados e 
somarem renda de R$ 2 mil por mês, Joelma estava cautelosa com a situação 
financeira e não pretendia gastar. Mas o refrigerador quebrou: parou de gelar e 
estava estragando os alimentos. “Só comprei uma geladeira nova porque a 
antiga chegou ao limite, não tinha conserto.” 

Na troca, Joelma privilegiou o preço. Ela gostaria de levar para casa um 
refrigerador de degelo automático (frost free), como a velha geladeira. Porém, 
acabou comprando uma geladeira de duas portas, mas de degelo manual. 
“Queria uma frost free, mas o valor está um pouco fora do orçamento. Então, 
optei por levar uma mais em conta, com as mesmas funções e um freezer que 
atende às minhas necessidades”, explicou. 

Pela geladeira nova frost free ela teria de desembolsar R$ 2.699. Já o 
refrigerador com degelo manual saiu por R$ 2.199. Foi parcelado em 12 vezes, 
com prestações de R$ 183,25. “Optei pela prestação menor que cabe no meu 
orçamento.” 

A racionalidade de Joelma na hora de ir às compras num cenário 
econômico ainda incerto já apareceu nos resultados de vendas do varejo. 
Pesquisa da consultoria GFK mostra que, no primeiro semestre, houve 
crescimento nas vendas do varejo de 15,9% no número de lavadoras 
semiautomáticas, popularmente conhecidas como tanquinhos, e um recuo de 
0,8% nas lavadoras automáticas na comparação com o primeiro semestre de 
2016. 

No mesmo período, as quantidades vendidas de refrigeradores de duas 
portas com degelo manual aumentaram 3,6% e as de refrigeradores, também 
de duas portas, mas frost free, caíram 3%. A consultoria monitora 90% das 
vendas no varejo de eletrodomésticos ao consumidor final, incluindo o 
comércio eletrônico. 

Tendência. Para Henrique Mascarenhas, diretor de indústrias de 
tecnologia da consultoria GFK, os resultados não apontam para uma tendência 
de “volta ao tanquinho” por causa da perda de renda que houve em razão da 
crise. Na opinião dele, não se trata de uma tendência, porque não é algo 
estrutural, mas conjuntural. 

“No momento em que estamos vivendo, com dois anos e meio de 
recessão e desemprego alto, o consumidor passou a fazer escolhas e a buscar 
a melhor relação custo/benefício”, diz. 

Paulo Miri, presidente de eletrodomésticos Brasil da Whirlpool, dona das 
marcas Brastemp e Consul, diz que percebeu o movimento no mercado. A fatia 
de refrigeradores com degelo manual nas vendas totais de mercado, que era 
de 57% em 2012, recuou para 37% em 2014 e hoje está em 38%. “Não 
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acredito que a participação da geladeira de degelo manual no mercado total 
volte para o patamar anterior, de 50%.” 

De toda forma, ele destaca que a retração maior nas vendas no mercado 
de geladeiras frost free ocorreu na região Nordeste por causa da queda no 
emprego e na renda. 

Já a Arno, que fabrica tanquinhos, informa “que sentiu um aumento nas 
vendas de lavadoras semiautomáticas (tanquinhos), principalmente nas regiões 
Norte e Nordeste”, segundo Julia Castro, gerente de marketing. Hoje a 
fabricante tem três tipos de tanquinhos e pretende lançar novos modelos nos 
próximos meses. 

Aperto. Com o bolso mais apertado, o brasileiro optou pela compra de 
veículos usados e por consertar o que tem na garagem. De janeiro a julho, a 
venda de usados, incluindo motos, cresceu 7,9%, enquanto a de novos caiu 
4,9%, segundo a Fenauto, que representa as lojas de veículos usados. 

Oficinas e lojas de autopeças também ganharam com a crise. O 
motorista Francisco Feitosa, de 48 anos, decidiu consertar o Voyage ano 2012 
que usa para trabalhar. Foi preciso trocar a junta homocinética, pela qual pagou 
R$ 400, em três parcelas. A instalação ficou em R$ 150. “Hoje não tenho 
condições de comprar o carro zero que quero, um Corolla, que sai por R$ 80 
mil.” Sua decisão foi captada pelas oficinas. No primeiro semestre, o 
movimento aumentou 20%, após já ter crescido 20% no ano anterior. 

Lojas de autopeças também não reclamam. A rede Mercado Car 
registrou alta de 25% no faturamento só na unidade da Barra Funda, em São 
Paulo, no primeiro semestre, segundo o gerente José Augusto Martins. Na 
época em que o mercado de novos estava aquecido, o avanço era de 15% a 
20%. A varejista, com seis lojas no Estado de São Paulo, vai inaugurar mais 
uma em Santo André, onde funcionava uma revenda de carros novos. As 
informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/10/internas_economia,899
213/com-renda-menor-consumidor-quer-produto-mais-simples.shtml 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Aumento no preço do cimento traz prejuízos ao setor da construção civil 

 
09 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 

Setor reclama de reajustes em meio a mercado ainda fraco; cimenteiras 
alegam que precisam repassar custos de produção 
 

O último reajuste no preço do cimento pressionou o custo das obras no 
Distrito Federal. Duas das quatro principais empresas que fornecem o insumo 
na região elevaram os valores nas últimas semanas. O aumento causou um 
impasse entre representantes da construção civil, que dizem não poder arcar 
com os aumentos, e as empresas fornecedoras, que alegam enfrentar 
elevação de custos com combustível, logística e mão de obra. Na Concrecon, o 
cimento ficou 12% mais caro e na Ciplan, 15%, em média. Em consequênca, o 
preço do concreto fornecido para as obras também subiu. 

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Distrito Federal (Sinduscon-DF), Luiz Carlos Botelho Ferreira, o grande 
problema é que, por se tratar de um mercado concentrado, os reajustes 
fragilizam as construtoras, que ainda sofrem com o ritmo fraco da economia. 
“Não tem como repassar esse aumento para contratos privados ou públicos. 
Isso vai desequilibrar as construtoras”, afirmou. 

Para Julio Peres, ex-presidente do Sinduscon-DF e ex-secretário de 
obras do DF, as empresas que fecharam contrato de obras públicas terão que 
arcar com os custos, já que o orçamento foi fechado antes dos aumentos. “Os 
reajustes ficaram bem acima da inflação. Nas próximas licitações, será preciso 
ajustar a previsão financeira, e podem faltar recursos”, disse. 

De acordo com o responsável pela área comercial da Concrecon, 
Marcelo Reguffe, o reajuste no cimento portland foi de 12% em julho, devido 
aos aumentos do diesel, da mão de obra e dos custos com logística. 
“Pensamos na cadeia como um todo. Se o mercado se aquecer, como 
esperamos, manteremos o preço. Ainda estamos em um patamar inferior ao 
que tínhamos anteriormente”, argumentou. 

O presidente interino da Ciplan, Sérgio Bautz, afirmou que as 
concreteiras tiveram que repassar o aumento dos custos de produção. “Nos 
últimos quatro anos, o preço do cimento caiu mais de 15%. Em julho, 
estávamos vendendo a R$ 15,45 a saca, que custava R$ 17,17 em 2015. Em 
agosto, aumentamos para R$ 16,45, em média, por conta da alta dos insumos”, 
detalhou. “Sem reajuste, todos quebraríamos”. 

Bautz ainda explicou que não houve 40% de aumento no preço do 
concreto, como alegaram alguns empresários. Em 2012, o metro cúbico era 
vendido no DF por R$ 244. Em junho deste ano, o preço caiu para R$ 220. 
“Estávamos amargando prejuízo. Se tivéssemos que corrigir o preço nesses 
anos, o produto deveria custar R$ 285, mas aumentamos para R$ 254. A alta 
foi de 15,45%, em média”, frisou. 
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Dionyzio Klavdianos, presidente da filial do DF da Cooperativa Central 
da Construção Civil do Brasil (Coopercon Brasil), acredita que as empresas 
não conseguirão manter os preços altos por muito tempo. “O mercado ainda 
está muito fraco. Tem outras empresas que não aumentaram o preço e, como 
não foi generalizado, não sei se vai vigorar”, avaliou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/09/internas
_economia,624557/aumento-no-preco-do-cimento-traz-prejuizo-ao-setor-da-
construcao-civil.shtml 
 

Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

3. Serviços – Turismo 

Mercado de turismo online cresce 73% em 4 anos e movimenta R$30 
bilhões 

 
07 de Setembro de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 
Em colaboração com a Expedia, o relatório Webshoppers 36, da Ebit, traz 
pesquisa inédita sobre o perfil do consumo online. 
 

O mercado de turismo online atingiu R$30 bilhões em 2016, alta de 73% 
desde 2012, crescimento médio de 15% ao ano. É o que aponta o relatório 
Webshoppers 36, divulgado na última semana pela Ebit, empresa referência 
em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro. A pesquisa, realizada 
em colaboração com a Expedia.com.br, site local de uma das maiores agências 
de viagens online do mundo, entrevistou 5535 pessoas através de um 
formulário online entre os dias 1 e 28 de junho de 2017, a fim de traçar o perfil 
do consumo de turismo online no Brasil. 

Para a mensuração desse mercado e a realização da pesquisa, a Ebit e 
a Expedia® consideraram experiência em compras de passagens aéreas, 
reservas de hotéis, pacotes turísticos e outros serviços relacionados à uma 
Online Travel Agency (OTA). 

A pesquisa aponta que, dentre os principais motivos de viagens estão 
51,7% para férias, 19,5% para sair da rotina e 13,4% em viagens a trabalho. Ao 
total, 51,3% dos entrevistados utilizaram avião e mais de 86% declararam não 
ter viajado a trabalho. As porcentagens continuam sobre a ordem do processo 
online para reservar uma viagem, sendo que 17% dos consumidores definem 
primeiro o destino, seguido por 13,8% pesquisam voos, 13,3% pesquisam 
hotéis e 12% compara preços de voos e hotéis. 

Um dado interessante, também revelado pelo Webshoppers 36, é que o 
mobile não é preferência em planejamento de viagens, uma vez que 60% dos 
consumidores utilizam desktop frente a apenas 15% que utilizam smartphones. 
As tarefas mais realizadas via celular ou tablet são 24% pesquisa de hotéis e 
definição de roteiro e 23% para definir destino. Esse comportamento, porém, 
tende a mudar. 

“O relatório nos traz a perspectiva que os consumidores estão usando 
diferentes plataformas, como smartphones e tablets, para planejar suas 
viagens – desde comparação de preços a fechar reservas. Esta é uma 
tendência que se espera evoluir com o avanço da tecnologia e com a 
disseminação do uso de dispositivos móveis, que ganham cada vez mais status 
de principal computador pessoal”, afirmou Pedro Guasti, CEO da Ebit. 

Segundo os entrevistados, os fatores apontados como mais relevantes 
para a escolha de um hotel foram “segurança”, “fácil acesso a transporte”, 
“preço da estadia” e “localização”, com mais de 20% da preferência em todos 
os quesitos. Além disso, os viajantes declaram que costumam economizar em 
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“entretenimento”, “troca de carro” e “troca de celular” para viabilizar suas 
viagens. 

“Em outubro de 2017 comemoramos cinco anos de operação no Brasil. 
Nesse tempo, acompanhamos a evolução do mercado eletrônico, 
principalmente no segmento de viagens. Com as agências de viagem online 
como a Expedia, os viajantes têm acesso a mais informações para fazer sua 
escolha. Dessa forma, o planejamento passa a ser mais transparente, 
econômico e simples para o consumidor”, afirma Carolina Piber, diretora 
executiva da Expedia para a América Latina. 

A Ebit: presente no mercado brasileiro desde 2000, a Ebit acompanha a 
evolução do varejo digital no País desde o seu início, sendo a maior referência 
em inteligência competitiva para o e-commerce. Através de um sofisticado 
sistema, que coleta dados diretamente com o comprador online, a Ebit gera 
informações detalhadas sobre o mercado diariamente. São mais de 10 mil 
pesquisas respondidas por dia, 22 mil lojas avaliadas até o momento e 30 
milhões de pesquisas acumuladas desde 2001. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=347947 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Bazares on-line se multiplicam nas redes sociais 

 
11 de Setembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
As lojas vendem desde roupas e sapatos a artigos infantis, games e 
cosméticos 
 

Roupas, sapatos, artigos infantis, móveis, games, celulares, moda plus 
size, cosméticos e o que mais o dinheiro for capaz de comprar está à venda no 
Facebook, maior rede social do mundo. Para além de conectar pessoas, a 
plataforma vem se fortalecendo cada vez mais como uma rede de negócios 
com capacidade de ligar compradores a vendedores. E, nesse ambiente, 
multiplicam-se bazares on-line em que se comercializa de tudo: novos e 
usados. 

Somente de Belo Horizonte, são pelo menos 100 bazares cadastrados 
no Facebook. É como se fosse um shopping, em que cada um dos grupos 
fosse uma loja administrada por um gerente e que todos os participantes 
pudessem anunciar e comprar produtos. Somente no grupo “Bazar Feminino 
BH (Josiane Terra)”, um dos maiores, são 172 mil participantes. 

Esse mercado em ascensão vislumbra um público de 111 milhões de 
usuários ativos no Facebook no Brasil, de acordo com levantamento da rede 
social de novembro. A média diária de pessoas ativas foi de 82 milhões, sendo 
76 milhões usando o aplicativo no celular. 

A administradora Josiane Terra, de 20 anos, conta que o grupo foi criado 
há pouco mais de um ano por uma amiga dela. A ideia era fazer trocas entre 
amigas. A adesão foi tão grande que hoje faz disso sua profissão e, com o 
anúncio de produtos, já consegue ganhar R$ 3 mil por mês. “O objetivo era 
reunir somente as amigas para trocar e vender roupa a preço justo. Vimos que 
podíamos crescer e liberamos o grupo para postar serviços”, explica Josiane, 
que depois disso, já criou vários grupos no Facebook, entre eles o “Preço 
máximo R$ 10”, em que tudo é vendido a até esse valor. 

Somente mulheres são aceitas para entrar no bazar. “Muitas postam 
roupas de mulher, criança, fotos de lingeries e até artigos de sex shop. Então, 
elas ficam com mais liberdade”, diz. Geralmente, as trocas e vendas são 
combinadas pelo grupo e acontecem em estações de metrô ou de ônibus. E 
Josiane se preocupa em fazer um controle de qualidade. Se alguém não 
cumpre com a entrega ou se o produto é ruim, ela divulga um post alertando ou 
até tira a pessoa do grupo. “Temos uma advogada que acompanha as 
postagens do grupo”, diz. 

Os bazares online se inserem na tendência do comportamento do 
consumidor 3.0, segundo a analista da unidade de mercado do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas) Luciana 
Lessa. O consumidor faz compras pela web e pesquisas em diversos sites 
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antes de efetuar a compra. Também usa ambiente multicanal para se informar 
sobre o produto e as condições de pagamento. 

“O consumidor 3.0 veio para ficar. Ele faz pesquisas, busca muita 
informação e é preocupado com sustentabilidade, com a troca, e não a perda 
dos materiais”, reforça Luciana. Essa tendência vem se fortalecendo há cerca 
de três anos e encontra consonância na chamada economia colaborativa, que 
abrange desde iniciativas de trocas ou reutilização, como bazares e brechós, 
até o uso compartilhado de serviços e produtos. 

Meu grupo cresceu Todos os dias, a dentista Fabiana Barroso, de 36, 
recebe 100 solicitações de pessoas que querem entrar para seu grupo “Meu 
bebê cresceu”, voltado exclusivamente para desapegos, compra e venda do 
universo infantil. Ela criou o grupo quando a sua primogênita, Maria Eduarda, 
de 4, completou 10 meses e a ideia era vender roupas e parte do enxoval que 
a pequena não usava mais. Assim como a Duda, “Meu bebê cresceu” também 
cresceu e tem atualmente quase 50 mil participantes. Hoje, além do bazar, há 
ofertas de roupa infantil novas, fraudas e de serviços como fotografia de 
gestante, num total de quase 600 publicações diárias. 

Fabiana agora se dedica à transformação do grupo num site, com a 
criação de uma plataforma on-line dotada de bazar, espaço para a oferta de 
serviços e também doações que serão direcionadas a abrigos e instituições de 
caridade e informação e dicas para pais e mães. “O bazar está muito em alta e 
aproximou pessoas com renda menor de mercadorias de maior qualidade. E, 
quando é para o filho, todo mundo quer o melhor”, ressalta. 
 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/11/internas_economia,899
348/bazares-on-line-se-multiplicam-nas-redes-sociais.shtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Emprego 

Novas regras trabalhistas podem reduzir custos em mais de 60% 

 
08 de Setembro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 

As empresas terão também gastos menores de horas "in itinere", que são as 
horas despendidas pelo trabalhador no trajeto entre casa e trabalho, nas 
hipóteses em que o empregador está em local de difícil acesso ou não servido 
por transporte público 
 

As novas regras trabalhistas que entram em vigor em meados de 
novembro vão permitir às empresas reduzir, em alguns casos, em mais de 60% 
os gastos com esse item, conforme estimativa do escritório de advocacia 
Benício feita a pedido do Agência Estado. A possibilidade de adoção do 
teletrabalho e da extinção do pagamento de horas extras são algumas das 
alterações que devem gerar mais corte de gastos nas empresas. 

O cálculo dos advogados parte de determinadas premissas - considera 
um indivíduo que tenha trabalhado durante 16 meses em uma empresa, 
mediante salário de R$ 3.500, realização de 30 horas extras por mês, vale 
transporte de R$ 312,80, vale refeição de R$ 414 e 20 horas por mês "in 
itinere" (despendidas pelo trabalhador no trajeto entre casa e trabalho). A 
estimativa comparou valores de tributos incidentes antes e depois da reforma e 
outros custos para o contratante, como por exemplo com multa relativa ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), gasto com férias acrescido 
do pagamento de um terço do montante e 13º salário. 

Considerando a flexibilização de bonificação, que passará a não integrar 
o salário do trabalhador, chega-se a uma redução porcentual de 12,82% no 
custo de contratação, com menos tributos incidentes. 

A adoção de teletrabalho - hipótese em que fica excluída a obrigação de 
pagamento de vale transporte, vale refeição e horas extras - vai gerar uma 
queda de 38,9%. Haverá ainda redução de custos em função da não utilização 
da estrutura da empresa, o que não foi mensurado no exemplo. 

As empresas terão também gastos menores de horas "in itinere", que 
são as horas despendidas pelo trabalhador no trajeto entre casa e trabalho, 
nas hipóteses em que o empregador está em local de difícil acesso ou não 
servido por transporte público. O pagamento pelo empregador deixa de ser 
obrigatório, explica o advogado Marcos Lemos, do Benício Advogados. 
"Companhias que se encontram nesta situação se beneficiarão da nova 
disposição legal", explica. A redução neste caso é de 18,6%. 

Já com a eliminação do pagamento de horas extras, a diminuição 
estimada no exercício é de 29%. "A lei permite a adoção de banco de horas 
diretamente com o trabalhador, sem intervenção do sindicato. Se bem 
administrado pela empresa, alternando períodos de alta demanda com a 
concessão de folgas na baixa, há efetiva possibilidade de eliminação dos 
custos com horas extras", explica Lemos. 
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Levando em conta apenas essas quatro mudanças, chega-se a uma 
redução porcentual total de 64,27%. Mas pode-se acrescentar a esse resultado 
a diminuição dos gastos com dispensa, de 22,19%, caso seja realizada por 
mútuo acordo. Nesse caso, serão devidas as seguintes verbas trabalhistas pela 
metade: aviso prévio, se indenizado, e indenização sobre o FGTS. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/09/08/internas
_economia,624428/novas-regras-trabalhistas-podem-reduzir-custos-em-mais-
de-60.shtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Mercado Imobiliário 

Caixa esgota recursos e endurece financiamento da casa própria 

 
11 de Setembro de 2017 

Fonte: R7 
 
Banco suspendeu crédito mais barato e aumentou valor de entrada do imóvel 
 

Responsável por 68% do mercado de financiamento imobiliário no Brasil, 
a Caixa Econômica Federal tomou recentemente duas decisões que 
dificultaram o acesso dos brasileiros ao sonho da casa própria. 

Em julho, o banco suspendeu a linha de crédito mais barata para o 
financiamento imobiliário e, depois, derrubou de 90% para 80% o percentual do 
imóvel que é financiado pela instituição. 

Ou seja, aumentou de 10% para 20% o valor mínimo da entrada a ser 
desembolsada pelo comprador.  

Sem pró-cotista, Caixa perde vantagem para financiar casa 
O advogado especialista em direito imobiliário Marcelo Tapai afirma que 

as medidas tomadas recentemente pela Caixa foram motivadas pela falta de 
dinheiro. Ele observa que o banco estatal chegou na situação atual devido a 
uma falta de planejamento governamental. 

— A falta de dinheiro [na Caixa] ocorre por absoluta desorganização. O 
governo federal usa a Caixa como instrumento político para fazer anúncios, 
alavancar uma parte da economia e depois o negócio não funciona. Em 
dezembro do ano passado, aumentaram o valor do imóvel financiado com o 
fundo de garantia e agora não se tem dinheiro para o pró-cotista. 

Dados obtidos com exclusividade pelo R7, via Lei de Acesso à 
Informação, mostram que a linha de crédito pró-cotista teve o segundo melhor 
semestre da história em contratos firmados (22.344) entre janeiro e junho de 
2017 (veja quadro abaixo) — em julho, porém, essa forma de financiamento 
viria a ser congelada pelo banco. 

Esse nível só é inferior aos 30.716 contratos assinados no segundo 
semestre de 2015. 

Na comparação entre o primeiro semestre de 2017 e o mesmo período 
de 2016, houve aumento de 31,4% nos contratos firmados. Já em relação aos 
últimos seis meses do ano passado, o banco fechou, na linha pró-cotista, 
62,8% contratos a mais nos primeiros seis meses de 2017. 

Tapai explica que os financiamentos oferecidos pelo pró-cotista têm que 
passar por uma liberação prévia do governo. Diante da situação, ele avalia que 
algo “inesperado” resultou na suspensão da linha. 

— O governo calculou mal a quantidade de financiamento que as 
pessoas iriam precisar e acabou faltando dinheiro. Esse dinheiro do pró-cotista 
não é o mesmo que a Caixa utiliza para qualquer outra pessoa. 

Informações preliminares apontam que o governo federal liberou R$ 
6,136 bilhões para a manutenção do pró-cotista nos primeiros meses de 2017. 
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Para todo o ano passado, a linha de crédito recebeu R$ 7 bilhões dos cofres 
públicos. 

O professor da EESP (Escola de Economia de São Paulo), da FGV 
(Fundação Getulio Vargas), Alberto Ajzental avalia que há a possibilidade de a 
Caixa ter utilizado os recursos que tinha do pró-cotista no momento em que 
foram solicitados.  

— Eu não sei qual é a diferença de você emprestar para todo mundo 
nos seis primeiros meses do ano ou ficar segurando o dinheiro para o ano 
inteiro. Tanto faz. 

Ajzental observa que os bancos atravessam um momento em que estão 
mais seletivos na concessão de crédito devido às incertezas presentes na 
economia. 

— Eu acho que duas coisas aconteceram: o mercado não é tão tomador 
de crédito e os bancos devem estar mais restritos. 

Ao suspender o pró-cotista até 2018, a Caixa afirmou que os recursos 
disponibilizados para a referida linha já haviam sido utilizados. O banco diz que 
emprestou nos primeiros seis meses deste ano "mais que todo ano de 2015". A 
instituição ressalta que, em 2017, havia um orçamento previsto "de R$ 84 
bilhões para toda a carteira imobiliária, sendo R$ 6,1 bilhões para a linha pró-
cotista". 

Impacto no mercado 
Para Tapai, as medidas tomadas recentemente pela Caixa podem 

impactar o mercado imobiliário de forma negativa. Ele afirma que as decisões 
podem, inclusive, aumentar o volume de distratos de imóveis adquiridos na 
planta. 

— O consumidor que se planejou adequadamente estava contando com 
o empréstimo que já havia sido disponibilizada com determinada taxa de juros. 
O imóvel ficou pronto e mudou tudo. 
 
http://noticias.r7.com/economia/caixa-esgota-recursos-e-endurece-
financiamento-da-casa-propria-11092017 
 

Voltar ao índice 
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7. Empreendedorismo 

Empresa aposta na venda de produtos próximos da data de vencimento 

 
10 de Setembro de 2017 

Fonte: G1  
 
Plataforma conta com rede de parceiros para revender produtos próximos do 
vencimento com desconto. 
 

Uma tendência de negócio já comum no exterior e que chegou ao Brasil 
é o mercado de produtos com data próxima ao vencimento. 

Dois empresários de São Paulo criaram um e-commerce para vender 
estes itens. Com um 1,3 bilhão de toneladas de alimentos desperdiçadas por 
ano em todo o mundo, entre eles estão os produtos que passam do prazo de 
validade e encalham nas prateleiras dos supermercados. 

Gustavo Zanetti pensou em um jeito prático de vender e reduzir o 
desperdício. Ele e o sócio investiram R$ 1 milhão para montar um e-commerce 
que só vende itens que estão perto da data de vencimento. 

O e-commerce faz parceria com lojas e fabricantes e anuncia os 
produtos com preço 30% mais barato. Se o comprador retira o produto na loja, 
o dono da marca para R$ 49 por mês para a plataforma. Se o e-commerce 
cuida de toda operação, o dono da marca paga uma mensalidade a partir de 
R$ 99. 

Atualmente, o e-commerce já conta com 50 parceiros e 10 mil 
compradores cadastrados. 

Como funciona 
A startup pega os produtos, armazena em um imenso galpão, vende, faz 

a entrega e descarta quando passar do prazo de validade. 
A melhor parte é que convencer os lojistas a entrar no esquema não foi 

um problema. Eles já costumam baixar o preço de produtos com data de 
validade no limite. 

Em um Pet Shop parceiro, por exemplo, quando faltam três meses para 
uma ração vencer, ela é colocada em promoção. Se não vender mesmo assim, 
o produto é encaminhado para o e-commerce. Com isso, o prejuízo com 
produtos que sobraram caiu 50%. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/09/empresa-aposta-na-venda-de-produtos-proximos-da-
data-de-vencimento.html 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

IPC-S sobe 0,10% na primeira quadrissemana de setembro, aponta FGV 

 
11 de Setembro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou a 
alta para 0,10% na primeira quadrissemana de setembro após subir 0,13% no 
fechamento de agosto, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) na manhã 
desta segunda-feira, 11. 

Das oito classes de despesas analisadas, cinco registraram decréscimo 
em suas taxas de variação de preços na passagem da última quadrissemana 
de agosto para a primeira de setembro: Habitação (0,23% para 0,04%), 
Transportes (1,46% para 1,19%), Vestuário (0,12% para -0,12%), 
Comunicação (0,05% para -0,22%) e Despesas Diversas (0,10% para 0,08%). 

Em contrapartida, três grupos registraram aceleração no período, 
segundo a FGV: Educação, Leitura e Recreação (0,13% para 0,66%), 
Alimentação (-0,83% para -0,76%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,21% para 
0,30%). 

 
Por causa do Irma, aéreas brasileiras cancelam voos para os EUA 

 
08 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Companhias aéreas brasileiras cancelaram voos aos Estados Unidos 
por causa do furacão Irma, que deve chegar à Flórida na noite deste sábado, 9. 
A Latam cancelou 26 voos entre esta sexta-feira, 8, e segunda, 11. São 19 
entre Brasil e Miami e 7 com destino ou origem em Orlando. 

A Azul teve 12 voos cancelados entre Brasil e os terminais de Fort 
Lauderdale e Orlando até domingo, 10. Dez deles partiriam do aeroporto de 
Viracopos, em Campinas, ou chegariam a ele e os outros dois ligariam Orlando 
e a Recife. 

A Gol informou que está com todos os voos normalizados. Como a 
companhia atende, principalmente, a República Dominicana, no Caribe, as 
viagens só foram alteradas nos dias 6 e 7. No Caribe, o furacão Irma chegou 
na manhã desta sexta-feira e deixou 22 mortos. 
 

Voltar ao índice 
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9. Feiras 

 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
05/09/2017 até 11/09/2017 – FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
09/09/2017 até 12/09/2017 – BEAUTY FAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Pavilhão Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
11/09/2017 até 13/09/2017 – FESUPER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Ruth Cardoso 
Cidade: Maceió - AL 
 
12/09/2017 até 15/09/2017 – INTERMACH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Megacentro Expoville 
Cidade: Joinville – SC 
 
12/09/2017 até 14/09/2017 – SEINCC 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: São João Batista - SC 
 
13/09/2017 até 15/09/2017 – SECOP 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Enotel Convention & SPA 
Cidade: Ipojuca – PE  
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – SALÃO INTERNACIONAL GOSPEL 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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13/09/2017 até 16/09/2017 – AUTONOR 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
13/09/2017 até 16/09/2017 – FECOIMP 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Imperatriz 
Cidade: Imperatriz - MA  
 
14/09/2017 até 17/09/2017 – FENICS 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições João Alencar Athayde 
Cidade: Montes Claros - MG 
 
18/09/2017 até 21/09/2017 – EXPOSIBRAM 2017 
Setor: Mineração 
Local: Centro de Feiras e Exposições George Norman Kutova – EXPOMINAS 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
19/09/2017 até 19/09/2017 – SUPER FEIRA ACAPS PANSHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
19/09/2017 até 21/09/2017 – FEINACOOP 
Setor: Multisetores 
Local: Expoara Centro de Eventos 
Cidade: Arapongas - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


