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1. MDIC 

Em Buenos Aires, startups brasileiras conhecem Mercado Livre, maior 
empresa de e-commerce da América Latina 

 
11 de Outubro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Visita faz parte da missão de internacionalização de startups, promovido pelo 
MDIC, Apex Brasil e Sebrae, em parceria com Anprotec e ABStartups 
 

O MDIC e a Apex promoveram, nesta quarta-feira, uma visita de 
empreendedores brasileiros ao Mercado Livre, maior plataforma de e-
commerce na América Latina e a oitava no ranking mundial. Representantes de 
treze startups conheceram a sede da empresa em Buenos Aires, na Argentina. 
A visita faz parte da missão de internacionalização de startups, realizada desde 
domingo (8). 

Pedro Arnt, diretor-executivo financeiro da empresa, recebeu os 
empreendedores brasileiros. Ele explicou aos participantes da missão que a 
plataforma está presente em 18 países da região e tem, atualmente, 32 
milhões de usuários ativos e 200 milhões eventuais compradores. 

Arnt também destacou em sua apresentação o processo de 
internacionalização do Mercado Livre. Ele aconselhou os empresários a 
investirem em capital humano. “A escolha do chefe de operações no novo 
mercado é essencial para quem quer se regionalizar. Esta pessoa tem papel 
fundamental no crescimento da empresa. Outra dica que dou é replicar o que já 
tem sucesso no seu país”, disse. 

Buenos Aires 
De tarde, o grupo também estava na Agência de Investimento e 

Comércio Exterior da cidade, Invest BA, vinculada ao Ministério de 
Modernização, Inovação e Tecnologia. A equipe de promoção da agência 
apresentou as ações desenvolvidas pelo governo argentino junto aos novos 
empreendimentos e investidores. 

Uma dessas iniciativas é o “Mapa de Oportunidade Comerciais”. Trata-
se de plataforma de Big Data que permite a identificação de riscos de mercado 
para novos negócios. O mapa prevê o comportamento do mercado e as 
tendências de consumo, destacando oportunidades para abertura de novos 
empreendimentos com possibilidade de êxito. 

No setor de inovação, Buenos Aires abriga quatro dos seis “unicórnios” 
da América Latina, empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão: Mercado 
Livre, Decolar.com, OLX e Globant. Até o final deste ano o governo argentino 
entregará um parque de inovação ao norte da cidade com área de 120 mil mt2. 

Aceleradoras 
De manhã, os empreendedores também conhecerem a aceleradora 

NXTP. A empresa foi fundada há mais de 10 anos como um fundo de 
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investimento, com contribuições públicas e privadas que somavam US$ 38 
milhões. 

Segundo dados apresentados por Francisco Coronel, sócio fundador da 
NXTP, a aceleradora tem mais de 300 mentores e investidores da América 
Latina, Estados Unidos e Europa. 

O processo de aceleração acontece uma vez ao ano. Empresas de 
diferentes países se inscrevem e 10 são selecionadas para passar por um 
processo de capacitação que dura três meses. As startups recebem 
orientações sobre modelo de negócio e os aspectos legais e contábeis para 
que eles possam receber investimento. 

"A NXTP é um ecossistema. Estamos muito satisfeitos com a vinda de 
representantes de startups brasileiras. Se juntarmos esforços, creio que 
podemos fazer algo poderoso”, disse Coronel. 

Após a visita na NXTP, o grupo foi à Wayra Telefónica, uma aceleradora 
de startups digitais. A empresa está presente em dez países e já acelerou 579 
empreendimentos. 

Agenda 
Treze startups participam da missão de internacionalização: Myleus 

Facility (do setor de biotecnologia), Cloud CRM Sistemas, 4milk, Safe Trace 
(agrotecnologia), Reciclapac (logística), Tracksale, Verde Ghaia e Belasis 
(software como serviço - SAS, na sigla em inglês), Estante Mágica (educação), 
Psicologia Viva (market place e saúde), MedLogic (saúde), e Hub2b e Lett 
Insights (e-commerce). 

Amanhã (12) será realizado o Demoday, evento em que as startups se 
apresentam às empresas e aos investidores. Também serão realizadas as 
principais rodadas de networking entre os empreendedores brasileiros e 
argentinos. A missão se encerra na sexta (13), quando as startups terão 
agenda livre para organizar reuniões individuais de negócio. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2799  
 

Voltar ao índice  

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2799
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2. Crédito e Financiamento 

Crédito para empresas atinge o menor nível dos últimos oito anos no País 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: Isto É 
 

Os sinais de retomada da economia ainda não foram suficientes para 
reverter o quadro de escassez de crédito para as empresas brasileiras. A 
carteira corporativa de crédito caiu em agosto pela 20ª vez consecutiva, 
levando sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) ao menor nível desde 
2009. De dezembro de 2015 até agora, o crédito empresarial caiu de 28,45% 
para 22,21% do PIB, segundo os números do Banco Central. 

Dois fatores explicam esse cenário. De um lado, estão empresas com 
elevada capacidade ociosa que pararam de buscar crédito no mercado porque 
não têm investimentos para fazer. Do outro, estão companhias inadimplentes, 
que precisam se financiar – ou rolar dívidas – e não obtêm aprovação dos 
bancos. Nos dois casos, no entanto, as empresas não conseguem sequer 
crédito para capital de giro. 

Os níveis mais baixos de crédito para pessoa jurídica influenciam de 
forma direta o ritmo de retomada da economia. “Essa escassez afeta a 
expansão das empresas. Sem crédito para (capital) giro, ela não antecipa 
compras de insumos ou contratação de novos trabalhadores; sem crédito para 
investimento, ela não constrói novas fábricas e não compra novas máquinas. 

E o País segue andando de lado”, afirma o pesquisador do Ibre/FGV e 
professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, José Roberto Afonso. 

Executivos de grandes bancos de varejo no País dizem que, apesar de 
haver uma seletividade maior na concessão de crédito, os bancos estão mais 
dispostos a emprestar, mas a demanda por parte das empresas ainda não é 
relevante. 

“Eu diria que já estamos vendo alguns sinais de retomada e que a crise 
ficou sim para trás. É normal que a retomada na jurídica demore mais mesmo, 
pois muitas empresas ainda estão com capacidade ociosa”, diz o diretor vice-
presidente do Bradesco, Domingos Figueiredo Abreu. 

Pessoa física 
Na direção oposta, o financiamento das famílias engatou uma retomada 

consistente nos últimos meses. Desde de outubro do ano passado, o saldo de 
concessão de crédito para as pessoas físicas não para de crescer. Ele 
representa hoje 24,88% do PIB; há 10 anos, em 2007, representava 14,01% do 
PIB, segundo dados de José Roberto Afonso. 

Até dezembro de 2016, a participação das empresas na carteira total de 
crédito do País era sempre superior à fatia do crédito pessoal. De lá para cá, 
porém, as posições não apenas se inverteram, como a diferença entre as duas 
modalidades vêm crescendo. Em agosto, 52,84% da carteira total de crédito 
referiam-se a empréstimos e financiamentos para pessoa física e 47,16%, para 
empresas, segundo dados do BC. No mesmo período do ano passado, esses 
porcentuais eram de 50,58% e 49,41%, respectivamente. Considerando um 
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prazo mais longo, em dezembro de 2015, o crédito corporativo era responsável 
por 53,03% dos empréstimos. 

A participação do BNDES na concessão de créditos reflete bem essa 
mudança. Pelos dados do Banco Central, apesar de ter crescido acima da 
média, os empréstimos do banco somaram em agosto R$ 3,6 bilhões para 
pessoa jurídica enquanto só os aposentados do INSS conseguiram R$ 5,5 
bilhões de crédito consignado. 

A retomada da concessão de crédito a famílias em detrimento de 
empresas está relacionada, segundo especialistas, ao nível de inadimplência. 
Em maio deste ano, tanto pessoas físicas como jurídicas atingiram recorde de 
negativados – 61 milhões e 5,1 milhões, respectivamente, segundo a Serasa 
Experian. A diferença é que, no caso das famílias, vem diminuindo, enquanto 
no das empresas permanece o mesmo. 

Na comparação de agosto deste ano com o mesmo período em 2016, a 
inadimplência da pessoa jurídica no crédito livre, por exemplo, ficou inalterada 
em 5,5%. Já na mesma modalidade para pessoa física, houve redução de 
6,2% para 5,7%. “Os bancos só vão acelerar o crédito para as empresas 
quando essa inadimplência começar a cair”, afirma Luiz Rabi, economista da 
Serasa Experian. 

“Hoje, 47% das empresas não estão conseguindo gerar caixa nem para 
pagar despesa financeira. E não há crédito para refinanciar dívidas”, afirma o 
diretor de competitividade da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), José Ricardo Roriz Coelho.  
 
https://www.istoedinheiro.com.br/credito-para-empresas-atinge-o-menor-nivel-
dos-ultimos-oito-anos-no-pais/  
 

Voltar ao índice  
 

  

https://www.istoedinheiro.com.br/credito-para-empresas-atinge-o-menor-nivel-dos-ultimos-oito-anos-no-pais/
https://www.istoedinheiro.com.br/credito-para-empresas-atinge-o-menor-nivel-dos-ultimos-oito-anos-no-pais/
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3. Comércio 

Compradores B2B querem parceiros de negócios, e não vendedores, 
aponta estudo 

 
13 de Outubro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Pesquisa conduzida pelo Aberdeen Group, mostra que os compradores 
B2B valorizam mais os fornecedores que apoiam os objetivos da empresa e 
ajudam a aprimorar a diferenciação competitiva àqueles que focam 
exclusivamente na venda. Esse e outros resultados do estudo sugerem que os 
compradores dão preferência aos fornecedores que cultivam relacionamentos 
estratégicos, em detrimento àqueles que focam apenas nas transações 
comerciais. 

De uma lista de 6 frustrações que os compradores B2B têm em relação 
a seus fornecedores, 27,5% apontaram empresas que falam muito sobre si 
mesmas e desconhecem o real valor de quem compra seus produtos. Essa 
constatação vai ao encontro de pesquisa recente da Merkle, no qual os 
compradores disseram que a maior frustração com os fornecedores está 
relacionada àqueles que estão mais interessados em vender seus produtos e 
serviços do que ouvir as necessidades do comprador. 

Há outros indícios que reforçam a preferência por estreitar 
relacionamentos. Quase 1 em cada 5 compradores reporta não gostar de 
vendedores que atuam mais como vendedores do que como parceiros (19,6%). 
Um número similar diz respeito a vendedores que são muito transacionais e 
não parecem interessados em manter o relacionamento (18%). Isso indica que 
há muito mais do que apenas a compra na mente do comprador. 

Outro indicador que mostra que a relação entre comprador/vendedor 
deve ir além da simples transação é o fato de que 77% dos entrevistados leva 
em consideração se a marca suportará ou não os objetivos da empresa antes 
de fechar negócios e se o fornecedor pode ajudar a aprimorar sua 
diferenciação competitiva (68%). 

Os resultados do estudo sugerem, ainda, a necessidade de uma 
inclinação mais estratégica para o relacionamento: a maioria (56%) dos 
compradores quer saber se o fornecedor pode ajudá-los a identificar novas 
possibilidades e vias de receita. Como afirmam os autores do relatório, “os 
compradores querem saber como a solução dos fornecedores os ajudará 
estrategicamente”. 

Os resultados são baseados em uma pesquisa com mais de 250 
compradores B2B de variados segmentos e tamanhos. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/compradores-b2b-
querem-parceiros-de-negocios-e-nao-vendedores-aponta-estudo/  
 

Voltar ao índice 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/compradores-b2b-querem-parceiros-de-negocios-e-nao-vendedores-aponta-estudo/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/compradores-b2b-querem-parceiros-de-negocios-e-nao-vendedores-aponta-estudo/
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4. Comércio - Supermercados 

Supermercado online ganha opções e busca adeptos 

 
14 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A venda de alimentos online, que durante muito tempo foi dominada pelo 
Grupo Pão de Açúcar, ganhou novos concorrentes. Embora o setor represente 
apenas 2,4% do faturamento do comércio eletrônico no Brasil e, segundo 
especialistas, exista uma resistência à compra de alimentos pela internet, redes 
como Carrefour e startups como Home Refill acreditam que é possível virar a 
tendência nos próximos anos, com o comportamento do brasileiro se 
aproximando do de mercados como Japão e Reino Unido, onde encher a 
dispensa usando a web já é comum. 

O novato nessa categoria é o Carrefour, que estreou no e-commerce 
alimentar nesta semana, atuando, por enquanto, em alguns bairros de São 
Paulo. No exterior, varejistas como Target e Wal-Mart usam as lojas físicas 
como pontos de coleta para as compras feitas pela internet. 

Apesar de considerar esse modelo para o futuro, a varejista francesa 
optou por um outro caminho: criou um centro de distribuição para o e-
commerce, na zona sul de São Paulo. Segundo Luiz Escobar, diretor do 
Carrefour.com, a estratégia visa a reduzir “quebras” nos pedidos online. “Se o 
e-commerce depende do estoque da loja, o produto pode ter sido vendido para 
um outro consumidor na hora em que a equipe fizer a coleta”, explica. 

A exemplo do que faz o Grupo Pão de Açúcar, seu principal concorrente 
no País, o Carrefour aproveitou para criar um programa de fidelidade que 
também pode ser administrado por um aplicativo. 

Startup 
Criada em 2016, a startup Home Refill tem o objetivo de servir como um 

“regulador de estoque” dos armários dos habitantes das metrópoles brasileiras. 
Ao contrário das grandes varejistas, a empresa não vende produtos perecíveis. 
“Nosso foco são os produtos de uso contínuo, como leite longa vida, fraldas, 
detergentes”, explica o gerente de gestão e finanças da empresa, Vinício 
César. “Queremos evitar que as pessoas ocupem espaço com algo que não 
precisam”. 

Como entrega produtos não perecíveis, a Home Refill só faz os pedidos 
às indústrias após o consumidor fazer a compra. “Entre o pedido ao fornecedor 
e a entrega na casa do cliente, o prazo é de 5 a 6 dias úteis”, conta César. A 
partir da segunda compra, diz, a tendência é que o prazo diminua, pois, o 
Home Refill quer entregar aos clientes sempre a mesma lista de produtos, com 
pequenas variações. “Nosso objetivo é fazer o consumidor economizar, pois ele 
vai gerir melhor o estoque e comprar só o que realmente usa”. 

A Home Refill tem 100 mil cadastrados - parte deles em áreas onde o 
serviço ainda não está disponível. A empresa já atende a Grande São Paulo e, 
até o fim do ano, pretende expandir para o litoral e para o interior, em cidades 
como Sorocaba e Campinas. A startup também está testando seu modelo de 
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negócios internacionalmente - já tem uma operação-piloto na Arábia Saudita e 
tem planos de chegar a África do Sul e Índia. 

Expansão 
Existem indícios de que há oportunidades para os supermercados 

online. O Pão de Açúcar, que atua no segmento desde 1995, teve uma alta de 
18% nas suas vendas de e-commerce em 2016 e tem conseguido atrelar 
outros produtos às suas vendas online - um exemplo é o clube de assinatura 
de vinhos. 

Apesar da expansão do GPA no segmento, o setor de alimentos e 
bebidas não tem, hoje, uma presença importante no comércio online. “Os 
consumidores ainda não associaram a venda de alimentos ao e-commerce. É 
um segmento difícil, que lida com produtos perecíveis e tem logística 
complicada”, diz Pedro Guasti, presidente da Ebit, consultoria especializada no 
comércio eletrônico. 

Em comparação com 2016, no entanto, mais brasileiros estão 
escolhendo trocar o carrinho de compras pelo aplicativo do celular. Em um 
relatório da consultoria feito no passado, o setor nem aparecia no top 10. 
Agora, está na nona colocação. 

O setor também apresentou aumentos significativos ao redor do mundo, 
segundo a Kantar Worldpanel. Em 2016, China e Coreia do Sul foram os 
países que mais passaram a comprar alimentos pela web, com altas de 50% e 
40%, respectivamente. Na Europa, França e Grã-Bretanha cresceram 8%. As 
informações são do jornal O Estado de S. Paulo.  
 
http://www.dci.com.br/economia/supermercado-online-ganha-opcoes-e-busca-
adeptos-id657557.html  
 

Voltar ao índice 

 

http://www.dci.com.br/economia/supermercado-online-ganha-opcoes-e-busca-adeptos-id657557.html
http://www.dci.com.br/economia/supermercado-online-ganha-opcoes-e-busca-adeptos-id657557.html
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5. Serviços 

Mercado de casamento começa a dar sinais de aquecimento 

 
15 de Outubro de 2017 

Fonte: G1 
 

Essa é uma oportunidade para micro e pequenos empresários que prestam 
serviços em casamentos. 
 

O Brasil realiza por ano 1,1 milhão de casamentos, são praticamente 
três mil por dia. Mesmo com tanta gente dizendo "sim", o mercado de 
casamentos esfriou nos últimos anos, mas a situação parece estar melhorando 
no segundo semestre de 2017. 

De acordo com Ricardo Dias, presidente da Abrafesta, "de uma maneira 
geral, a quantidade de eventos manteve, mas o tamanho deles diminuiu, o que 
afetou o mercado como um todo. Agora, os clientes estão ligando, fazendo 
orçamentos e fazendo as coisas acontecerem". 

Com isso, surgem mais oportunidades para micro e pequenos 
empresários que prestam serviços aos casamentos. 

Este é o caso da empresa das irmãs Mayara e Samara, uma das mais 
de 73 mil que atuam no mercado de festa e eventos no Brasil. Para construir o 
negócio, elas investiram R$ 30 mil. Enquanto a Samara fica responsável pela 
criação dos convites e trazer as novidades do exterior, é a irmã Mayara que 
cuida das finanças da empresa. 

A produção é 100% própria de acordo com Mayara Costa, o qe ajuda a 
manter a qualidade. Atualmente, dos oito mil convites produzidos por mês pela 
empresa, 40% são de casamento. 

O que começou no apartamento das irmãs de maneira informal, virou um 
espaço de 450 metros quadrados, onde elas podem controlar todas as etapas 
do processo. 

"Trazer novidades, criar tendências e trazer coisas diferentes, brilha o 
olho da galera", conta Samara Costa. Desde convites com vídeos 
personalizados até uso da Realidade Aumentada por aplicativo fazem as irmãs 
se destacaram no mercado. 

A lista para trabalhar em um casamento é grande, o que gera 
oportunidades para diversos micro e pequenos empreendedores. O Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios acompanhou o casamento da Amanda e do 
Rafael, que passaram um ano organizando tudo. 

De acordo com a cerimonialista Camile Bernuncio, é importante 
"planejamento e pontualidade" para se manter no mercado. 

Ao mesmo tempo, um dos grandes desafios segundo o empresário que 
trabalha com som e iluminação, Cristiano dos Santos, pode ser "a competição 
desleal" quando uma empresa diz que oferece um trabalho por muito menos 
que o resto do mercado. 

Para Gil Alencar, empresário que cuida da parte de foto e imagem, o que 
faz a diferença é "priorizar o atendimento e todo acompanhamento do casal, 
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como making of e cerimônia", além de ficar ligado nas novidades do momento, 
como é o caso com drones. 

Em pesquisa realizada pela Abrafesta e o Instituto Locomotiva, o setor 
de festas e eventos faturou em 2016 R$ 17 bilhões, e a média dos serviços 
contratados por casamento varia de 38 a 42. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/10/mercado-de-casamento-comeca-dar-sinais-de-
aquecimento.html  
 

Voltar ao índice  

 

http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/10/mercado-de-casamento-comeca-dar-sinais-de-aquecimento.html
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/10/mercado-de-casamento-comeca-dar-sinais-de-aquecimento.html
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/10/mercado-de-casamento-comeca-dar-sinais-de-aquecimento.html
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6. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Construtoras médias focam no mercado para ganhar espaço das 
tradicionais 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Levantamento revela menos concentração no mercado e que incorporadoras 
com forte atuação nesse segmento econômico ganharam a liderança, enquanto 
as grandes encolheram em meio à recessão 
 

Nos últimos anos, as construtoras médias e focadas no segmento econômico 
abocanharam espaços das grandes tradicionais do mercado, que acabaram 
encolhendo. De acordo com levantamento feito pela consultoria Neoway, 16 
companhias respondiam por 25% das obras em andamento no país em 2011, e, hoje, 
e esse número dobrou, chegando a 32. 

“No atual cenário, houve maior participação de pequenas e médias 
construtoras na metragem útil construída em detrimento de grandes empresas 
conhecidas do mercado. Além disso, nota-se um crescimento das que atuam nos 
mercados de médio e baixo padrão, além da diversificação do portfólio daquelas que 
se concentram em médio alto e em alto padrão”, afirma o estudo. A consultoria 
destaca ainda que a mineira MRV Engenharia conseguiu se manter na liderança ao 
longo desse período, seguida pela Direcional e pela Tenda, incorporadoras voltadas 
para a baixa renda que ocuparam os lugares antes de Rossi Residencial e Cyrella. 

Na avaliação de Cristina Della Penna, principal executiva de marketing (CMO, 
na sigla em inglês) da Neoway, a MRV vem “nadando de braçada” nos últimos anos 
por ter escolhido o segmento que conseguiu apresentar bons números: o focado em 
famílias de rendas média e baixa. “As incorporadoras que sentiram mais o impacto da 
crise foram as com atuação forte em rendas média alta e alta”, diz. 

O presidente da MRV, Rafael Menin, explica que a empresa vem liderando o 
setor há pelo menos quatro anos e que o bom desempenho da companhia é fruto do 
posicionamento estratégico no mercado imobiliário, focado no segmento econômico e 
sempre de olho nas tendências do mercado. “A capacidade de compra desse 
segmento não foi alterada porque ele é mais resiliente à crise do que o de renda 
média alta”, explica. “O segmento econômico teve uma performance boa durante a 
crise. Com o emprego retornando e a renda do brasileiro voltando a subir, não há 
dúvidas de que o mercado vai se recuperar”, resume. 

Recuo 
O executivo reconhece que, desde 2014, a queda da confiança e o crédito mais 

escasso fizeram o mercado encolher de 70% a 80%. Segundo ele, para sobreviver à 
crise, a MRV balanceou os investimentos, focando, principalmente, cidades onde a 
economia dependia do agronegócio, como no Centro-Oeste do país. “A empresa 
incrementou os lançamentos onde a demanda era aquecida. E como tinha flexibilidade 
operacional, por atuar em 148 cidades, adiou investimento onde a demanda caiu, 
como foi o caso do litoral do Rio”, afirma. 

Na visão de Menin, crise traz ônus e bônus. “A MRV continuou investindo em 
terrenos nos últimos três anos, enquanto a concorrência parou de comprar. Agora 
temos áreas suficientes para um potencial de venda de R$ 43 bilhões quando sairmos 
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da crise. Vamos estar em uma posição mais confortável para surfar no novo cenário 
de crescimento”, aposta. A meta dele é lançar 500 mil moradias nos próximos 10 anos.  

De acordo com Cristina, da Neoway, o mercado imobiliário está começando a 
se recuperar depois da confusão dos distratos, quando muitas pessoas acabaram 
devolvendo as unidades compradas no meio da recessão e, consequentemente, 
houve forte queda no volume de lançamentos. “O mercado chegou ao fundo do poço 
e, no próximo ano, voltará a registrar crescimento em torno de 28% após ficar 
praticamente estável em 2017”, avisa a executiva. “Hoje, a nossa percepção é que, 
com a crise, o mercado voltou ao patamar de 2004 e 2005. Mas algumas regiões já 
estão apresentando desenvolvimento. Esse início de recuperação está relacionado 
com a queda dos distratos e a estabilização do desemprego neste ano”, comenta. 

Especialistas reconhecem que os estoques caíram, mas ainda estão em um 
patamar elevado e algumas construtoras possuem mais de um ano de vendas parado. 
O consenso é que os preços vão se acomodar porque estavam muito inflados na 
maioria das capitais e que dificilmente voltarão aos patamares anteriores. “Haverá 
correção, mas não nos índices do passado”, aposta Cristina. 

Bolsa 
O economista Marco Saravalle, da XP Investimento, acompanha de perto as 

construtoras listadas em bolsa e destaca que os preços das ações também começam 
a se recuperar, mas, em muitos casos, ainda não foi possível que algumas voltassem 
aos valores de três anos atrás. “É preciso sempre olhar com cuidado esse setor. As 
empresas que atuam nas faixas de renda média e baixa, com maior demanda e maior 
oferta de financiamento, estão tendo performance melhor do que as que atuam no 
topo da pirâmide, que sofreram mais na bolsa”, explica. 

As empresas que atuam na Grande São Paulo sofreram mais do que as que 
atuam na capital, segundo o analista. “Há incorporadoras que lançaram imóveis a R$ 8 
mil o metro quadrado em Guarulhos e, hoje, se oferecerem R$ 5,5 mil, estão 
vendendo”, diz. Saravalle lembra que algumas empresas começam a retomar os 
lançamentos, mas as ações não voltaram ao patamar de 2013. 

A MRV acumulou alta de 93,3% em três anos, conforme dados da XP. A Rossi 
desvalorizou 71,08% e os papéis da Cyrella subiram 16,91% no mesmo período. “A 
recuperação do setor ainda vai ser gradual”, avisa Saravalle. 

De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 
em 2014, a poupança financiou R$ 120 bilhões ao mercado imobiliário e o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), cerca de R$ 40 bilhões, um terço da 
caderneta. Segundo o presidente da entidade, José Carlos Martins, a previsão para 
2017 é de que os financiamentos imobiliários tenham R$ 40 bilhões de recursos da 
poupança e algo entre R$ 55 bilhões e R$ 60 bilhões do fundo de garantia. Martins 
considera que, a partir do próximo ano, os recursos de caderneta voltem a responder 
pela maior parte do financiamento no mercado. “Tinha perdido muito recurso nesses 
três anos, o que agora começa a se reverter com a taxa Selic. As empresas voltadas à 
classe média devem retomar e acelerar o crescimento”, completa. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/16/internas
_economia,633828/construtoras-medias-focam-no-mercado-para-ganhar-
espaco-das-tradiciona.shtml  
 

Voltar ao índice  

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/16/internas_economia,633828/construtoras-medias-focam-no-mercado-para-ganhar-espaco-das-tradiciona.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/16/internas_economia,633828/construtoras-medias-focam-no-mercado-para-ganhar-espaco-das-tradiciona.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/10/16/internas_economia,633828/construtoras-medias-focam-no-mercado-para-ganhar-espaco-das-tradiciona.shtml
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Com queda no preço dos alimentos, população de baixa renda volta às 
compras 

 
15 de Outubro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Depois de passar dois anos consumindo apenas o básico, as famílias de 
baixa renda estão aos poucos retomando as compras. O recuo no preço dos 
alimentos, que pesa mais no bolso dos mais pobres, está abrindo espaço para 
gastos que até pouco tempo essa parcela da população não pensava em fazer, 
como comprar um eletrodoméstico novo ou trocar o carro usado por um 
melhor. 

Os dados oficiais ainda não capturaram o efeito que o aumento do poder 
de compra das famílias de baixa renda teve no consumo nos últimos meses, 
por causa da queda da inflação. Mas uma série de indicadores já apontam 
nessa direção. Em setembro, o fluxo de pessoas nos shoppings do País teve o 
maior crescimento desde 2015, puxado pelos shoppings populares. 
Trabalhadores que ganham até dois salários mínimos são maioria entre os que 
limparam o nome no serviço eletrônico da Serasa Experian. E nas lojas de 
eletrodomésticos, outro sinal concreto: a venda de TVs básicas, por exemplo, 
está crescendo mais do que a dos aparelhos mais sofisticados. 

As mudanças no cenário mais favorável ao consumo começaram em 
meados do ano, quando a inflação, especialmente a dos brasileiros de menor 
renda, bateu no fundo do poço. Em junho, tanto o custo de vida das famílias 
que ganham até R$ 4.685, medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), do IBGE, quanto as com renda de até R$ 37.480, medida 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou deflação. Mas a 
queda maior ocorreu entre os mais pobres. O INPC caiu 0,30% em junho, 
enquanto o IPCA recuou 0,23% no mesmo período. De lá para cá, o cenário só 
tem favorecido os mais pobres. Em agosto e setembro, o INPC teve deflação, 
enquanto o IPCA foi positivo, porém em níveis baixos. 

O quadro nem sempre foi assim. Em janeiro de 2016, quando a inflação 
estourou por causa dos alimentos e atingiu 11,31% em 12 meses, o índice dos 
mais pobres estava acima da inflação da classe média. "Agora a situação se 
inverteu e é uma mudança qualitativa importante", diz o professor da Faculdade 
de Economia da USP Heron do Carmo. Quando a inflação perde força, diz 
Heron, o padrão de vida melhora. E as famílias mais pobres, pelo fato de 
gastarem praticamente toda a renda com itens básicos, ganham um alento 
para comprar outros produtos. "São os R$ 20 a menos gastos com alimentação 
que pagam a prestação do tanquinho." 

Pontapé 
O movimento nos corredores de grandes centros comerciais já mostra 

essa tendência. O fluxo de pessoas nos cerca de 500 shoppings do País 
cresceu 4,4% em setembro em relação ao mesmo mês de 2016, aponta o 
indicador do Ibope Inteligência e da Mais Fluxo. Foi o maior crescimento desde 
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abril de 2015 e puxado pelos shoppings populares, frequentado por famílias 
com renda média mensal de R$ 5 mil. Nesses shoppings, o fluxo cresceu 7,2% 
em setembro. "Fiquei surpresa com a intensidade do resultado", diz Marcia 
Sola, diretora do Ibope Inteligência. 

Entre julho e setembro, quando a tendência de inflação menor para os 
mais pobres se consolidou, 12,5 milhões a mais de pessoas circularam nos 
shoppings populares em relação ao mesmo período de 2016. É quase o dobro 
do fluxo adicional de pessoas registrado nos shoppings de classe média. "Sem 
fluxo não tem venda", diz Marcia. 

Outro sinal de que os mais pobres planejam ir às compras apareceu nas 
renegociações de dívidas. Em junho, 70% dos inadimplentes que limparam o 
nome no serviço eletrônico da Serasa Experian ganhavam até dois salários 
mínimos (R$ 1.874). "Com o alívio na inflação, consumidores conseguiram 
renegociar dívidas, pois precisam de crédito para comprar", diz Raphael Salmi, 
diretor da Serasa. 

Movidas a crédito, as vendas de eletroeletrônicos refletem a retomada 
gradual das compras pelos consumidores de menor renda. Entre janeiro e julho 
deste ano ante igual período de 2016, vendeu-se mais TV básica de 32 
polegadas, produto de entrada, do que modelos mais sofisticados, observa 
Gisela Pougy, gerente de marketing da GFK. A tendência se repetiu nos 
smartphones e nos tanquinhos em relação às lavadoras automáticas. 

Economistas enfatizam que não se trata de uma nova onda de consumo 
popular porque o desemprego continua alto, com 12 milhões de pessoas sem 
trabalho. Mas é consenso que o consumo das famílias como um todo vai puxar 
a economia neste ano e no próximo, diante da fraqueza do investimento para 
alavancar o Produto Interno Bruto. As informações são do jornal O Estado de 
S. Paulo. 
 
http://www.dci.com.br/economia/com-queda-no-preco-dos-alimentos,-
populacao-de-baixa-renda-volta-as-compras-id657606.html  
 

Voltar ao índice  

 

http://www.dci.com.br/economia/com-queda-no-preco-dos-alimentos,-populacao-de-baixa-renda-volta-as-compras-id657606.html
http://www.dci.com.br/economia/com-queda-no-preco-dos-alimentos,-populacao-de-baixa-renda-volta-as-compras-id657606.html
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8. Curtas 

Abear contesta pesquisas que revelam aumento nos preços de passagens 
aéreas 

 
15 de Outubro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) disse que, sim, os 
preços das passagens caíram nos aeroportos depois que as bagagens foram 
cobradas "por fora" do valor da tarifa. A resposta vem depois da divulgação de dois 
levantamentos que chegaram à conclusão contrária. 

Entre junho e setembro, a alta nos preços chegou a 35,9%, pelos dados da 
pesquisa da Fudança Getúlio Vargas, e a 16,9%, nos dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. A Abear, que foi a principal defensora da separação das 
bagagens das tarifas, verificou, porém, uma queda entre 7% e 30% nos valores. 

Os dados contraditórios chamaram a atenção do governo. O Ministério da 
Justiça vai averiguar o estudo da Abear. A entidade informou que "respeita" todas as 
metodologias de levantamento, mas entende que há diferenças entre os critérios 
utilizados. "São amostras que coletam dados dos sites das companhias aéreas em 
diferentes períodos e em alguns trechos. São bilhetes ofertados, não necessariamente 
vendidos", comunicou. 

"Esse levantamento foi feito a partir de uma média da amostra de tarifas 
efetivamente comercializadas, de acordo com a rota, os prazos fornecidos por cada 
empresa aérea e diferentes períodos de antecedência de compra", completou a Abear. 

 
Inflação pelo IPC-S avança na segunda semana de outubro 

 
16 de Outubro de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O IPC-S de 15 de outubro de 2017 apresentou variação de 0,28%, 0,14 ponto 
percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação. A maior contribuição 
partiu do grupo Alimentação (-0,16% para 0,20%).  

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Habitação (-0,09% para 0,19%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,24% para 0,29%), 
Comunicação (0,11% para 0,32%), Despesas Diversas (0,49% para 0,60%) e 
Vestuário (0,62% para 0,68%). Nestas classes de despesa, vale destacar o 
comportamento dos itens: tarifa de eletricidade residencial (-1,78% para -0,13%), 
protetores para a pele (-1,78% para -1,31%), tarifa de telefone móvel (0,09% para 
0,69%), cigarros (1,13% para 1,35%) e roupas femininas (1,02% para 1,22%), 
respectivamente.  

Em contrapartida, os grupos: Transportes (0,48% para 0,23%) e Educação, 
Leitura e Recreação (0,51% para 0,44%) apresentaram decréscimo em suas taxas de 
variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: 
gasolina (2,38% para 1,18%) e excursão e tour (1,09% para 0,89%), respectivamente.  

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
11/10/2017 até 22/10/2017 – FENILACT 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí – RS 
 
11/10/2017 até 22/10/2017 – EXPOIJUÍ/FENADI 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Feiras e Exposições Wanderley Agostinho Burmann 
Cidade: Ijuí - RS 
 
17/10/2017 até 19/10/2017 – SUPERMINAS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
18/10/2017 até 20/10/2017 – CONBRASS 
Setor: Saúde 
Local: Hotel WZ Jardins 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOCIGRAFIEMG 
Setor: Multisetores 
Local: Salão Multiuso do Parque Fernando Costa 
Cidade: Uberaba - MG 
 
19/10/2017 até 21/10/2017 – EXPOTOUR 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Villa Oeste 
Cidade: Mossoró - RN 
 
20/10/2017 até 21/10/2017 – FESTIVAL JPA 
Setor: Turismo 
Local: Centro de Convenções de JPA 
Cidade: João Pessoa - PB 
 
24/10/2017 até 26/10/2017 – FENALAW 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/10/2017 até 28/10/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
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26/10/2017 até 28/10/2017 – CONGRESSO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS 
EM PRÓTESE DENTÁRIA 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
26/10/2017 até 29/10/2017 – FEIRA DAS ESMERALDAS 
Setor: Mineração 
Local: Club do Ian 
Cidade: Campos Verdes - GO 
 
28/10/2017 até 28/10/2017 – FESTIVAL DO CAFÉ 
Setor: Agronegócio 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/11/2017 até 04/11/2017 – SLOW BREW BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Pavilhão Bienal - Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – SUL BELEZA 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – BEAUTY NORDESTE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador – BA 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


