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1. Comércio - Varejo 

Feriados deverão fazer comércio ganhar 2% a menos, diz Fecomercio 

 
02 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
O setor de vestuário, tecidos e calçados deverá deixar de ganhar cerca de R$ 
1,1 bilhão com os feriados e emendas de 2017 
 

Estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FecomercioSP) apontam que o comércio varejista 
brasileiro deverá deixar de ganhar R$ 10,5 bilhões em 2017 devido aos 
feriados nacionais e feriadões. O montante é 2% superior ao projetado no ano 
passado. 

“Após dois anos de forte recessão econômica – com retrações de 3,8% 
em 2015 e de 3,5% em 2016 [estimada] – o número excessivo de feriados e 
suas “pontes” [dias “enforcados”] deveria ser revisto, a fim de contribuir no 
aumento da produtividade da economia”, destacou a entidade em nota. 

O setor de vestuário, tecidos e calçados deverá deixar de ganhar cerca 
de R$ 1,1 bilhão com os feriados e emendas de 2017, um crescimento de 23% 
em relação a 2016. 

No lado oposto, o segmento de outras atividades – em que é 
preponderante o comércio de combustíveis, além de joias e relógios, e artigos 
de papelaria – deixará de ganhar cerca de R$ 3,9 bilhões, 8% a menos que em 
2016, o único setor a não apresentar crescimento das perdas. 

Segundo a FecomercioSP, os custos adicionais podem inviabilizar a 
opção de os estabelecimentos abrirem as portas nos feriados. 

De acordo com a entidade, o comércio aumenta seus custos em 100% 
para trabalhos em feriados. Segundo a entidade, “em nome da modernização 
das relações trabalhistas, seria oportuno que essa questão fosse debatida, pois 
o excesso de proteção por meio dessa elevação de custos acaba prejudicando 
as empresas, que acabam optando por não abrir no feriado. [Prejudica ainda] 
os empregados, que reduzem seus rendimentos ao deixar de obter as 
comissões sobre as vendas”. 
 
 
http://exame.abril.com.br/economia/feriados-deverao-fazer-comercio-ganhar-2-
a-menos-diz-fecomercio/ 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Vendas no varejo de material de construção crescem 2% em dezembro 

 
02 de Janeiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 
As vendas no varejo de material de construção cresceram 2% no mês de 

dezembro, na comparação com novembro. O desempenho no mês foi 4% 
superior ao registrado em dezembro do ano passado. Os dados são da 
pesquisa mensal da Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de 
Material de Construção), realizada pelo instituto de pesquisas da entidade com 
o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil e Anfacer. O estudo ouviu 530 
lojistas de todas as regiões do país entre os dias 21 a 27 de dezembro. 

Segundo a pesquisa, as vendas no varejo de material de construção no 
segundo semestre de 2016 foram 4% superiores ao mesmo período de 2015. 
O resultado, no entanto, não foi suficiente para reverter o desempenho do setor 
no ano. “Fechamos 2016 com queda de 6% sobre 2015, quando tivemos um 
faturamento de R$ 115 bilhões. Tivemos um primeiro semestre muito 
complicado e isso dificultou uma reação maior do setor”, explica Cláudio Conz, 
presidente da Anamaco. 

Ele também ressalta que, desde que a associação passou a 
acompanhar anualmente a série histórica do varejo, em 1994, esta é a primeira 
vez que o varejo de material de construção registra retração em dois anos 
seguidos. “Apesar disso, esperamos que o setor continue reagindo em 2017. A 
nossa expectativa é de crescermos 3% no primeiro semestre e 6% no segundo, 
fechado o ano com 5% de crescimento sobre 2016. A tarefa não é fácil, mas os 
impactos do lançamento do Cartão Reforma e da retomada do Construcard 
devem começar a serem sentidos já no início do ano. Além disso, estamos 
trabalhando com os bancos no sentido de aumentar a oferta de crédito e 
diminuir os juros, o que deve influenciar positivamente as nossas vendas”, 
completa. 

Ainda segundo o estudo, os resultados apresentados pelo setor em 
dezembro também variam de acordo com a região. Enquanto Nordeste e 
Centro-Oeste apresentaram, respectivamente, crescimento de 6% e 5%, as 
vendas no Sudeste se mantiveram estáveis. Já Sul e Norte apresentaram 
queda de -15% e -7%, respectivamente. 

Cerca de 40% dos entrevistados pretendem fazer novos investimentos 
no próximo ano e 16% têm a intenção de contratar novos funcionários em 
janeiro. Já o otimismo com relação às ações do Governo nos próximos meses 
retraiu de 50% para 45%. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-no-varejo-
de-material-de-construcao-crescem-2-em-dezembro 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços – Setor Hoteleiro 

Valor de compra de hospedagem corporativa cai 25% em 2016 

 
03 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 

Depois de ter retração de 25% em 2016, o valor de compra na 
hospedagem corporativa deve ficar levemente melhor em 2017. Segundo a 
HRS, as quedas abruptas devem cessar ao longo do ano e a tendência é que 
os valores fiquem muito próximos a 2016. 

De acordo com a desenvolvedora de tecnologia especializada em 
reservas na hotelaria, nos últimos dois anos a busca por tarifas mais baratas foi 
a principal tendência no setor de turismo, mas para 2017, a expectativa é que 
os preços dos hotéis para os clientes corporativos fiquem estagnados ou 
sofram uma redução muito pequena. "Porém, os dados são relativos à primeira 
rodada de negociações e a tendência na segunda rodada (rebid) ou 
renegociação é que os hotéis baixem ainda mais os preços", alerta o diretor de 
Hotels Solutions da HRS, Phelipe Farah. 

Baseado nos dados compilados até agora pela companhia, o executivo 
assinala que este cenário aponta para recuperação de preços ao longo de 
2017, com ambiente de negócios similar a 2016. "Nossa recomendação é que 
os profissionais de vendas sejam estratégicos na negociação, apresentem 
valores para ganhar volume e também cobrem de seus clientes o volume 
prometido", completa. Ainda segundo a pesquisa, o desempenho deve variar 
de acordo com a categoria de cada empreendimento, sendo que a 
intermediária (upper midscale ou midscale) e econômico devem manter os 
valores de busca ou ter uma retração menor a 1%. Já os hotéis de luxo devem 
conseguir um desempenho um pouco melhor, de cerca de 4% de aumento. 

De acordo com o diretor, outra tendência para o ano, é a escolha dos 
hotéis econômicos. "A medida que as tarifas se igualam entre as categorias de 
econômico e supereconômico, os clientes que ficavam no mais barato devem 
buscar maior qualidade com preços muito competitivos nos econômicos", 
aponta Farah. Além disso, o executivo ressalta que a busca por hospedagem 
de categoria econômica tem se beneficiado pela crise. 

Avaliação do ano 
A empresa também verificou as tarifas médias de 2016 versus 2015 em 

todas as capitais do País e observou queda média de 20% em todas as 
regiões. Algumas cidades do interior do estado de São Paulo, por exemplo, 
com característica de destino de negócios, também tiveram queda, exceto 
Piracicaba com alta de 5%. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/valor-de-compra-de--hospedagem-corporativa-
cai-25--em-2016-id597772.html 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Tráfego aéreo aumenta 6%, estimulado por companhias “low-cost” 

 
02 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
  
No total, 3,7 bilhões de passageiros foram transportados pelas companhias aéreas do 
mundo no ano passado, um aumento de 6% em relação a 2015 
 

O tráfego aéreo mundial de passageiros voltou a crescer em 2016, embora a 
um ritmo ligeiramente mais lento, liderado pelo crescimento dinâmico das 
transportadoras aéreas de baixo custo (as chamadas “low-cost”), informou a 
Organização Internacional de Aviação Civil (OIAC). 

No total, 3,7 bilhões de passageiros foram transportados pelas companhias 
aéreas do mundo no ano passado, um aumento de 6% em relação a 2015. 

Esse percentual foi inferior ao aumento de 7,1% no ano anterior, de acordo 
com a agência das Nações Unidas. 

O crescimento foi mais acentuado no Oriente Médio (11,2%), na Ásia (8%), na 
América Latina (6,5%) e na África (5,7%), enquanto foi menor na Europa (4,3%) e na 
América do Norte (3,5%). 

“Mais da metade dos turistas do mundo que viajam pelas fronteiras 
internacionais anualmente foram transportados por via aérea”, afirmou a agência com 
sede em Montreal, em um comunicado. 

As companhias “low-cost” respondem por 28% de todo o tráfego aéreo de 
passageiros. Ultrapassando um marco, eles transportaram mais de 1 bilhão de 
passageiros pela primeira vez. 

Na Europa, as companhias “low-cost” transportaram quase um terço de todos 
os passageiros, um pouco mais do que os 31% na Ásia, ou 25% na América do Norte. 

“O aumento da presença das companhias ‘low-cost’, sobretudo, nas economias 
emergentes contribuiu para o crescimento global do transporte de passageiros”, disse 
a agência. 

Quanto aos vôos domésticos regulares, a América do Norte representou 43% 
do total, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior, enquanto o tráfego 
doméstico na Ásia subiu 10% – em grande parte devido ao crescimento na Índia e na 
China. 

O aumento do tráfego e os custos de combustível significativamente menores 
ajudaram a impulsionar os lucros operacionais das companhias aéreas. Segundo a 
agência, esse montante chegou a US$ 60 bilhões no ano passado, cerca de US$ 2 
bilhões a mais do que em 2015. 

“Estima-se que mais de um terço dos lucros venha das companhias da América 
do Norte, cujo mercado doméstico representa 66% de suas operações totais”, 
informou a agência. 

 
 

http://exame.abril.com.br/economia/trafego-aereo-aumenta-6-estimulado-por-
companhias-low-cost/ 

 
Voltar ao índice  
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5.  Comércio Eletrônico 

E-commerce cresce 11% em 2016; vendas do Natal sobem 3,8% 

 
02 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Black Friday representou 25% do faturamento do período. Categoria de 
eletrodomésticos liderou o número de pedidos. 
 

E-commerce brasileiro faturou em 2016 o total de R$ 53,4 bilhões - 
crescimento de 11% em relação a 2015. Para 2017 a previsão é que o setor alcance 
R$ 59,9 bilhões, segundo a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). 

Para Mauricio Salvador, presidente da ABComm, a crise econômica não muda 
a trajetória de crescimento do setor, mas afeta seu potencial. “Se por um lado a 
expansão e elevação da Classe C e D, para a classe média aumentou o poder de 
consumo dos brasileiros, por outro a crise econômica teve um efeito negativo que 
afetou essa nova camada social”. 

Natal 
As vendas de Natal totalizaram R$ 7,7 bilhões no e-commerce em 2016, 

representando crescimento nominal de 3,8% ante o mesmo período do ano passado, 
aponta o monitoramento da Ebit, empresa de informações sobre o comércio eletrônico 
nacional. 

O tíquete médio também foi maior, fechando em R$ 463, alta de 10,3% na 
comparação com o mesmo período de 2015. O volume total de pedidos ficou abaixo 
do apurado no ano anterior (-5,9%), com 16,6 milhões de encomendas, o que não 
chegou a impactar no faturamento total. 

A Ebit considerou as vendas de bens de consumo realizadas em lojas virtuais 
no período de 15 de novembro a 24 de dezembro. As vendas da Black Friday, 
realizada em 25 de novembro, que totalizaram R$ 1,9 bilhão, estão, portanto, incluídas 
e correspondem a 25% do faturamento total. 

“As expectativas que se confirmaram positivas com relação à Black Friday não 
se estenderam para todo o período do Natal. As vendas natalinas foram mais 
concentradas nos dias da Black Friday e consequentemente esfriaram nas semanas 
seguintes. Outra questão relevante foram os indicadores macroeconômicos que 
apresentaram redução da confiança do consumidor nos últimos dois meses e, em 
contrapartida, o aumento da incerteza com relação à economia brasileira. Isso refletiu 
diretamente nas vendas do varejo restrito, incluindo o e-commerce”, disse Pedro 
Guasti, CEO da Ebit. 

O Natal é o principal período do ano para o varejo eletrônico, segundo a Ebit. 
As vendas da Black Friday corresponderam a 30% do total de novembro e foram 16 
vezes maiores do que a média diária de 1 a 20 de novembro. 

De acordo com o monitoramento Ebit, as categorias mais vendidas em volume 
de pedidos na época do Natal foram: eletrodomésticos; moda e acessórios; 
telefonia/celulares; cosméticos e perfumaria/cuidados pessoais/saúde e casa e 
decoração. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/e-commerce-cresce-11-em-2016-
vendas-do-natal-sobem-38.ghtml 

Voltar ao índice  
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6. Franquias 

Franquias devem voltar a abrir unidades pelo interior este ano 

 
03 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 
 

Em um movimento para voltar a abrir lojas e ganhar mercado quando a 
economia sair da situação recessiva, redes de franquias começam a buscar 
novos pontos no interior dos estados. A decisão não é sem motivo: preços de 
imóveis mais competitivos e concorrência menos acirrada. 

Para a diretora de expansão da consultoria Franquia Exata, Nara 
Silvério, os altos preços dos imóveis nos grandes centros, associado ao 
aumento do potencial de consumo dos moradores das cidades do interior do 
país, tem tornado as pequenas cidades promissoras para quem deseja investir. 

"As oportunidades de negócios com custo de ocupação mais acessíveis 
devem ser levadas em consideração para quem deseja investir no mercado de 
franchising, afinal o momento atual é muito oportuno para negociar contratos." 

Entre as empresas que querem aproveitar o crescimento deste mercado 
- que segundo dados da Associação Brasileira de Franchising cresceu 5,4% em 
no número de lojas em 2015 - a rede Brasileirinho Delivery, Hope, Sigbol 
Fashion, especializada em cursos profissionalizantes de confecção e moda, 
começaram a ampliar as atividades em busca de novos franquados nessas 
localidades. Com modelos de negócios que atendem diferentes capacidades 
de investimento, as redes projetam novas unidades em estados como São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de janeiro e Paraná. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/franquias-devem-voltar-a-abrir-unidades-pelo-
interior-este-ano-id597742.html 
 

 
Voltar ao índice 
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7. Logística – Transporte Ferroviário 

Queda do investimento público em transportes chegou a 26% 

 
03 de Janeiro de 2017 

Fonte: O Globo - RJ 
 
Crise na Valec fez o desembolso só em ferrovias recuar 41% no 1- semestre 
 

Documento da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) mostra que 
os investimentos públicos em transportes no país vinham caindo em ritmo de 
26% no ano passado. Segundo o novo "Boletim de Logística", no segundo 
trimestre (dado mais atualizado disponível), o volume de investimentos públicos 
em logística no país diminuiu de R$ 2,7 bilhões em 2015 para R$ 1,98 bilhão 
no ano passado, em valores corrigidos até junho. O recuo nos investimentos 
tem sido maior no setor de ferrovias, com queda de 41% nos valores 
comparados no período em relação ao ano anterior. 

"Os investimentos públicos federais reduziram em função do 
contingenciamento que a Valec vem sofrendo por conta do ajuste fiscal" explica 
um trecho da análise incluída no documento da EPL. 

A Valec é a estatal que cuida dos investimentos em ferrovias no país. 
Para se ter uma ideia do impacto da crise na empresa, o número de 
trabalhadores em duas das principais frentes de trabalho da estatal (Ferrovia 
Oeste-Leste e Ferrovia Norte-Sul) era de quase dez mil homens no começo de 
2015 e chegou a 1.631 no início de 2016. Em outubro, dado mais atual da 
Valec, o número era de 2.929 homens trabalhando nas ferrovias. 

Adailton Cardoso Dias, diretor de Planejamento da EPL, explica que a 
queda dos investimentos públicos reflete a retração econômica e a queda da 
arrecadação federal desde o fim de 2015, o que reduziu o volume de recursos 
disponíveis do governo. 

- O investimento público é muito afetado pelo momento da economia. 
Caindo a arrecadação, tem uma queda quase imediata nos investimentos - 
disse Dias. 

Segundo ele, os boletins, que serão elaborados nas versões trimestral e 
anual, servirão para melhorar o planejamento e as políticas públicas do setor 
de transportes. No caso dos investimentos privados em ferrovias, das 
empresas concessionárias, também houve recuo, de 30%, segundo dados 
apontados pela EPL. 

"Tal redução pode ser atribuída em parte ao fato de algumas 
concessionárias estarem renegociando contratos e consequentemente 
postergando novos investimentos" destacou a EPL. 

No fim do ano passado, o governo propôs ao Congresso a Medida 
Provisória 752 para tratar da renovação de contratos de concessão de 
transportes e relicitações. Pela proposta, o governo prevê uma disparada dos 
investimentos no setor ferroviário, principalmente pela renovação de contratos 
que estariam segurando a execução de novas obras. A previsão é de pelo 
menos R$ 10 bilhões em novos investimentos para o setor. 
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No caso das rodovias federais, o recuo de investimentos públicos foi de 
24,3% entre abril a junho de 2016 em comparação com o mesmo período de 
2015, também refletindo contenção de despesas do governo. 

CONTRAÇÃO DEVERÁ SER MAIOR D0 QUE EM 2015 
No setor aeroportuário, segundo a EPL, os investimentos da Infraero nos 

aeroportos da rede tiveram queda de 26,18% no segundo trimestre de 2016 em 
relação ao mesmo período do ano anterior - todos os valores são corrigidos 
pelo índice de inflação IGP-DI. 

Além de justificar a queda pelo fato de a Infra -ero ter tido receitas 
reduzidas com as concessões de seus principais aeroportos, a EPL aponta que 
"a empresa passou a ser dependente da União, o que complicará ainda mais a 
realização de novos investimentos"! 

O melhor resultado foi percebido no setor aquaviário, que envolve 
transporte por mar e rios. Mas também é o menor em valor. Os investimentos 
públicos subiram 9%, de R$ 110 milhões para R$ 120 milhões, puxados pelas 
hidrovias, porque os investimentos públicos em portos caíram. 

"O total de cargas movimentadas nas hidrovias brasileiras saltou de 19 
milhões de toneladas no primeiro semestre de 2015 para 23 milhões no 
primeiro semestre de 2016, equivalendo a um acréscimo de 20% no período" 
segundo o informe da EPL. 

Os desembolsos do Fundo da Marinha Mercante para investimentos 
privados caíram quase pela metade, para R$ 760 milhões no segundo trimestre 
deste ano. 

A consultoria Inter.B prevê que os investimentos em infraestrutura 
deverão cair, em 2016, aproximadamente 14,6%. 

"Assim, a contração do ano corrente (2016) seria ainda mais expressiva 
do que a observada em 2015, e possivelmente o "fundo do poço' do ciclo 
recessivo" informou a consultoria no seu último relatório de infraestrutura. 

Segundo a Inter.B, a queda maior nos investimentos no ano passado em 
toda a infraestrutura foi percebida exatamente no setor de transportes, cerca de 
20% - o estudo inclui no setor de transportes a mobilidade urbana. 

A EPL também apontou queda dos fretes e tarifas. No caso das 
estradas, o recuo entre o segundo trimestre de 2016 e o do ano anterior foi de 
1%. Já as passagens aéreas caíram 3,5% no período. A exceção foi o 
transporte por trens, com alta de 2,8%. O volume de cargas transportadas por 
trens também subiu, 3,3%.  
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=34261562 
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8. Curtas 

IPC-S avança em 4 das 7 capitais na 4ª quadrissemana de dezembro 

 
03 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
  
A maior variação apurada foi no Recife (0,74%) na última leitura de dezembro, 
após 0,72% na terceira quadrissemana 
 

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou em quatro das sete capitais 
pesquisadas na quarta quadrissemana de dezembro em relação à terceira 
leitura do mês, informou nesta terça-feira, 3, a FGV. 

O IPC-S registrou variação de 0,33%, ou seja, 0,09 ponto porcentual 
maior que o visto anteriormente, quando ficou em 0,24%. 

A maior variação apurada foi no Recife (0,74%) na última leitura de 
dezembro, após 0,72% na terceira quadrissemana. 

Na sequência, aparecem Brasília, cuja taxa passou de 0,62% na terceira 
leitura para 0,60% na seguinte; Rio de Janeiro (de 0,25% para 0,55%); São 
Paulo (de 0,29% para 0,27%); Salvador (de 0,21% para 0,19%); e Porto Alegre 
(de queda de 0,10% para alta de 0,09%). 
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9. Feiras 

 
09/01/2017 até 13/01/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/01/2017 até 17/01/2017 – INSPIRAMAIS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/01/2017 até 20/01/2017 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Estação Experimental da Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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