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1. Serviços - Bancos 

Blockchain pode fazer bancos de investimento economizarem até US$12 
bi por ano, diz estudo 

 

17 de Janeiro de 2017 
Fonte: Administradores 

 
O relatório publicado nesta terça-feira, em conjunto com a empresa de análise 
McLagan, baseia-se em dados de custos de oito dos dez maiores bancos de 
investimento do mundo e dá uma rara estimativa de ganhos concretos do 
blockchain 
 

A tecnologia de blockchain pode ajudar os maiores bancos de 
investimento do mundo a cortar custos de infraestrutura de 8 bilhões a 12 
bilhões de dólares por ano até 2025, segundo um relatório da Accenture. 

O relatório publicado nesta terça-feira, em conjunto com a empresa de 
análise McLagan, baseia-se em dados de custos de oito dos dez maiores 
bancos de investimento do mundo e dá uma rara estimativa de ganhos 
concretos do blockchain. 

Originalmente usado para sustentar a moeda digital bitcoin, o blockchain 
é um registo distribuído de transações e de outros dados, mantido por uma 
rede de computadores na Internet sem a necessidade de aprovação de uma 
autoridade central. 

Como cria um banco de dado praticamente à prova de violação, a 
tecnologia elimina a necessidade de reconciliação e poderia ser um recurso útil 
para auditoria. 

Bancos e outras instituições financeiras de grande porte têm acelerando 
esforços para desenvolver tecnologia baseada em blockchain para executar 
alguns processos de contabilidade mais onerosos, como compensação e 
liquidação de valores mobiliários. 

Mas muitos expressaram ceticismo com o impacto que a tecnologia terá, 
argumentando que há bancos apostando no blockchain apenas como 
estratégia de publicidade. 

David Treat, diretor de serviços financeiros da Accenture, disse que os 
investimentos significativos na tecnologia não surpreendem, dado o enorme 
custo de reconciliação de dados, que é parte de cada processo da indústria do 
mercado de capitais. 

O relatório estima que, implantando uma tecnologia similar à do bitcoin 
para executar alguns processos, como relatórios de finanças, os oito bancos 
analisados poderiam reduzir custos de infraestrutura em 30 por cento em 
média, além de melhorar a qualidade de dados e transparência. 

Os custos associados à conformidade e operações de negócios, como 
suporte a negócios e operações centralizadas, podem cair em até 50 por cento. 
As estimativas não incluem potenciais custos e investimentos necessários para 
implementar a tecnologia. 
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Embora veja a tecnologia com otimismo, o relatório diz que se 
obstáculos regulatórios limitarem a adoção do blockchain em larga escala, os 
bancos não teriam nenhum benefício. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/blockchain-pode-fazer-
bancos-de-investimento-economizarem-ate-us12-bi-por-ano-diz-estudo/116293/ 
 

 
Voltar ao índice 
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2. Serviços - Internet 

Serviços de streaming de música superam número de assinantes da 
Netflix 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: TecMundo 
 

Pela primeira vez na história, serviços de streaming musical 
conseguiram superar o número de assinantes da Netflix. Segundo números 
divulgados pela empresa de análise de mercado Midia, isso se deve a um 
crescimento de 48% nesse segmento de mercado em comparação aos 24% 
registrados pelo serviço baseado em vídeos — com isso, eles ultrapassaram os 
100 milhões de usuários pagos. 

Vale notar, no entanto, que a superação só acontece quando somamos o 
número combinado de usuários pagos de soluções como Spotify, Deezer, Apple 
Music e Tidal, entre outros. Analisados de forma individual, nenhum desses 
serviços consegue sequer chegar perto dos recordes estabelecidos pela 
Netflix. 

Segundo a Midia, o Spotify é o líder de mercado com 43 milhões de 
assinantes, seguido pelos 20,9 milhões do Apple Music, 6,9 milhões do Deezer 
e 4,5 milhões do Napster — o Tidal surge no fim da lista com 1 milhão de 
assinantes. Embora a Netflix não tenha divulgado seu número total de 
usuários, em junho de 2015 ela tinha uma base de 71 milhões de usuários 
pagos. 

Para expandir sua influência, alguns desses serviços devem apostar em 
produtos que vão além das músicas. Segundo o Wall Street Journal, a Apple já 
pensa em trazer conteúdos de vídeo para o Music de forma a expandir sua 
base de usuários, com direito a produções exclusivas — processo que está 
previsto para acontecer até o final de 2017. 
 
https://www.tecmundo.com.br/streaming/113527-servicos-streaming-musica-
superam-numero-de-assinantes-netflix.htm 

 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços - Telecomunicações 

Brasileiros estão abandonando plano pré-pago e gastando mais em 
celulares 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte:TecMundo 
 

 
Informações preliminares levantadas pela Anatel indicam que o número 

de linhas de celular com planos pré-pagos caiu consideravelmente ao longo de 
2016. De acordo com o site Teleco, o Brasil terminou o ano passado com um 
total de 165 milhões de contas pré-pagas, o que representa uma queda de 20 
milhões em comparação com 2015. Os dados podem estar relacionados com o 
aumento na procura de celulares mais caros pelos brasileiros. 

De acordo com a publicação, o aumento da utilização de aplicativos de 
mensagens pela internet, como WhatsApp e Telegram, por exemplo, foi um dos 
responsáveis pela queda. Como as pessoas passaram a gastar menos com 
troca de SMS, acabaram abandonando a utilização de seus cartões SIM 
secundários. 

Embora seja considerável, a diminuição nos planos pré-pagos foi menor 
do que a ocorrida entre 2014 e 2015, quando 28 milhões de linhas do tipo 
foram encerradas. A tendência é que as perdas continuem em 2017, mas com 
um volume menor que o do último ano. Ainda de acordo com os dados 
preliminares, a participação do pré-pago ficou em 67% do total de contas ativas 
no país em dezembro de 2016. 

Mais smartphones caros, menos planos pré-pagos 
Recentemente, a Kantar Brasil divulgou que os brasileiros também têm 

investido em smartphones mais avançados. De acordo com a consultoria, o 
percentual de pessoas por aqui que gastaram mais do que R$ 1,5 mil em um 
celular mais que dobrou entre o ano passado e o anterior, indo de 4,3% em 
2015 para 9,7% em 2016. As aquisições de aparelhos entre R$ 1 mil e R$ 1,5 
também cresceram, indo de 8,8% para 14,7%. 

A maior queda foi nos dispositivos de até R$ 500, que fecharam 2016 
representando 36% do total (contra 43,4% do ano anterior). Os celulares entre 
R$ 501 e R$ 1 mil, por sua vez, caíram de 43,5% para R$ 39,6%. Dessa forma, 
a queda dos planos pré-pagos coincide não somente com o aumento na 
utilização de recursos presentes em smartphones, como os apps mensageiros, 
mas com a troca de aparelhos mais simples por outros mais avançados (e 
caros). 
 
https://www.tecmundo.com.br/telefonia/113536-brasileiros-abandonando-plano-
pre-pago-gastando-celulares.htm 

 
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.” 

 

4. Comércio Eletrônico 

Índice FIPE Buscapé: Após 21 meses, varejo eletrônico volta a registrar 
deflação nos preços 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Após 21 meses de alta, os preços do comércio eletrônico voltaram a 
registrar deflação em dezembro. De acordo com o Índice FIPE Buscapé, a 
retração foi de -2,01% no último mês do ano, na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Na comparação ante novembro, a redução foi de -
1,76%. 

O Índice FIPE Buscapé registrou em março o pico de inflação da série 
histórica, com 10,76%, na comparação ante ao mesmo período de 2015. 
Seguindo a tendência dos preços gerais, medido pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a inflação do comércio eletrônico desacelerou ao longo de 2016, 
especialmente no último trimestre. 

Sandoval Martins, CEO do Buscapé, salienta que, por conta de sua 
composição e características, a cesta de produtos do e-commerce tende a ser 
deflacionária em condições ideais de mercado. A comparação é feita sempre 
dos mesmos produtos, que propendem à desvalorização com a disseminação 
da tecnologia, lançamento de um produto superior na mesma categoria ou 
troca de coleção e mostruário. 

―Em 2016, com o avanço da crise econômica e política, que refletiu no 
aumento do desemprego e na desvalorização do real ante o dólar, os preços 
do e-commerce explodiram e a inflação atingiu dois dígitos pela primeira vez 
desde o início da série histórica. Ainda pairam muitas incertezas, mas o 
comportamento do índice mostra que o mercado está confiando que o pior da 
recessão já passou‖, afirmou. 

Apesar da deflação, a comparação anual das 150 categorias 
monitoradas pelo FIPE Buscapé apontou para expansão de preços em 82 das 
150 categorias. A retração, porém, foi alavancada pelas categorias Telefonia (-
9,71%), Moda e Acessórios (-5,35%) e Eletrônicos (-2,77%), que possuem 
grande peso na formação da cesta de produtos. Na comparação ante 
novembro de 2016, por sua vez, 124 das 150 categorias registraram queda nos 
preços. 

―Dezembro é o mês de início dos saldões, que iniciam um pouco antes 
no e-commerce devido ao prazo de entrega dos produtos. Além disso, trata-se 
de um mês de muitos lançamentos de celulares e isso impacta nos preços dos 
produtos desta categoria‖, explica Sandoval Martins. 

Preços gerais - Em relação ao IPCA, a atual projeção da pesquisa 
Focus, do Banco Central, aponta para o fechamento de 2016 com variação de 
6,29%. Configurando-se estas perspectivas, os preços do comércio eletrônico 
deverão encerrar 2016 com crescimento de preços de 7,80% inferior aos 
preços gerais.  
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Sobre o índice FIPE Buscapé: O Índice de Preços FIPE Buscapé 
acompanha os preços de produtos oferecidos no comércio eletrônico brasileiro 
desde 2011. São considerados cerca de 41 mil produtos únicos, que 
representam aproximadamente 80% das compras por meio deste canal. O 
índice é calculado com base em mais de 3 milhões de preços mensais, 
extraídos da plataforma do Buscapé, e em pesos derivados de pesquisa anual 
com cerca de 3,6 milhões de e-consumidores, realizada pela Ebit, empresa 
referência em informações sobre o e-commerce do país. Os dados também 
estão disponíveis no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(FIPE). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/buscape-varejo-eletronico-
deflacao-nos-precos/ 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Franquias 

Franchising brasileiro projeta crescimento de até 9% neste ano 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Mesmo sendo um ano desafiador para a economia, o mercado de 
franquias se manteve estável e deve chegar a um crescimento de 8% no 
faturamento em 2016, segundo a prévia parcial da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), que foi divulgada na coletiva de imprensa realizada no 
último dia 12 de janeiro. 

Segundo a pesquisa, os setores que continuam em destaque por conta 
de sua representatividade é o de alimentação com 36% das redes, serviços 
educacionais com 18%, moda com 14% e seguido por saúde, beleza e bem 
estar com 12%, sendo esse último o que obteve maior crescimento nos últimos 
anos. 

Um dos fatores que garantiram o excelente desempenho do segmento 
de alimentação foram as redes com mais de 10 anos de atuação. Um exemplo 
é a Patroni, fundada há mais de três décadas, atualmente é a maior rede de 
pizzarias do Brasil com 210 lojas em todo o país. A rede chegou a um 
faturamento de R$ 360 milhões em 2016, um crescimento de 5% em relação a 
2015. Para este ano, a marca prevê um incremento de 28% em faturamento e 
23% em número de lojas. 

Outro nicho promissor em franquias é o de serviços educacionais, um 
dos precursores do franchising, que tem registrado aumento na procura por 
cursos em função do cenário econômico do pais. A Sigbol Fashion, 
especializada em formação profissionalizante em confecção e moda, teve um 
crescimento de 20% nas matrículas no segundo semestre de 2016. 
Aproveitando o bom momento para o setor, a marca desenvolveu um modelo 
de microfranquia, com investimento inicial de R$ 80 mil e prazo de retorno 
entre 9 e 18 meses, para viabilizar seu crescimento fora dos grandes centros. 

Outro exemplo de sucesso é a Evolute Cursos Profissionalizantes, que 
se destaca por oferecer mais de 70 módulos, entre cursos profissionalizantes e 
de idiomas, em suas 90 unidades. No último ano, incorporou o ensino de 
línguas e teve um crescimento de 18% em volume de matrículas, colaborando 
para o faturamento de R$ 32,4 milhões. Em 2017, a rede, que faz parte da 
holding Grupo VA, pretende investir em formações voltadas para o público 
jovem, chegar a 130 unidades e elevar o ganho anual para R$ 47 milhões. 

Já o de moda, reconhecido por criatividade e inovação tem marcas com 
mais de cinco décadas no mercado que se sobressaem. É o caso da Tip Top, 
referência no mercado infantil há 64 anos, que encerrou o ano de 2016 com 
110 lojas espalhadas por todo o país, um crescimento de 5% se comparado ao 
ano anterior. Apostando sempre em novidade, lançou o novo modelo de 
negócio, o primeiro quiosque do mercado têxtil infantil. Para 2017, a rede 
pretende abrir 14 novas lojas, sendo cinco do modelo enxuto projetando um 
crescimento 12% em número de unidades. Outro destaque é a tradicional rede 
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de franquia Hope, que há 50 anos no mercado de moda íntima inaugurou 25 
franquias em 2016, totalizando 165 unidades distribuídas pelo país. Para 2017, 
a marca pretende expandir em cidades com mais de 50 mil habitantes, por 
meio dos modelos de negócios compactos com investimento inicial a partir de 
R$ 180 mil, e prevê inaugurar 30 novas operações ao longo desse ano. 

Por fim, o quarto segmento com números expressivos, saúde beleza e 
bem estar, está inserido em um mercado com crescimento arrojado e que não 
sofre muito com a retração econômica. Prova disso, é o Grupo Sóbrancelhas, 
com duas marcas de destaque, vem ganhando espaço em todo o Brasil, com a 
Sóbrancelhas e a nova rede Beryllos. Pioneira em quiosques especializados 
em embelezamento do olhar e da face, a Sóbrancelhas alcançou cerca de 200 
unidades e faturamento de R$ 55 milhões de reais. Para este ano, serão 
inauguradas as primeiras operações internacionais, além das 50 novas lojas. 
Outra aposta do grupo é a primeira cuticularia do Brasil, que tem meta de 
chegar a 10 operações no primeiro semestre de 2017 nas regiões paulistas e 
alcançar um faturamento de R$ 18 milhões este ano. Nesse cenário, o 
Mercadão dos Óculos que se destaca por oferecer itens até 60% mais baratos 
que a média do mercado, remou contra a maré e fechou 2016 com 105 
unidades em funcionamento no país, das quais 37 foram inauguradas. Para 
2017, a rede planeja a abertura 80 novas lojas. 

Segundo o balanço, o setor de franquias pode crescer de R$ 139,593 
bilhões para R$ 150 bilhões, um crescimento de 8% em 2016. Já a projeção de 
crescimento no faturamento em 2017 é de 7% a 9%. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/12859/franchising-brasileiro-projeta-
crescimento-de-ate-9-neste-ano 

 

 
Voltar ao índice 
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6. Promoção Comercial 

Entidade ajuda empresas brasileiras a fazer negócios com o Japão 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios 
 
A Jetro tem iniciativas para facilitar a entrada no país asiático. Conheça 
negócios com mais chance de sucesso do outro lado do mundo 
 

A internacionalização é um dos principais caminhos para empresas que 
desejam crescer – ainda mais em um momento de crise no Brasil. No entanto, 
a distância, o idioma e as diferenças culturais podem atrapalhar a chegada de 
um negócio a outros mercados. 

Quando se pensa em um lugar distante e com diferenças no idioma e na 
cultura, o Japão é um dos países mais lembrados. No entanto, uma entidade 
do país asiático pode ser útil para quem deseja levar sua empresa para o outro 
lado do mundo: a Organização de Comércio Exterior do Japão (Jetro, na sigla 
em inglês). 

A Jetro é vinculada ao ministério da economia, indústria e comércio do 
Japão. Existe desde 1958 e, atualmente, conta com duas matrizes, uma em 
Tóquio e outra em Osaka, 43 escritórios no Japão e outras 74 operações em 
55 países. Uma delas fica em São Paulo. A Jetro está por aqui desde 1972. 

Originalmente, a entidade tinha a função de promover as exportações 
japonesas para o exterior. No entanto, no século XXI, mudou um pouco seu 
foco. ―Nós auxiliamos empresas estrangeiras interessadas em investir no 
Japão e também concentramos esforços para levar as empresas japonesas a 
outros mercados, como o Brasil‖, diz Kiyo Tsujimoto, diretora do departamento 
de pesquisas econômicas da Jetro São Paulo. 

Um dos programas que podem ser úteis para empreendedores 
brasileiros é o ―Invest Japan – Fale Primeiro Com a Jetro‖, um programa de 
apoio para empreendedores que desejam operar no país asiático. 

De acordo com Kiyo, a Jetro oferece informações sobre as 
documentações necessárias e procedimentos legais, trabalhistas e fiscais para 
todos os interessados em empreender no Japão. A organização também 
seleciona alguns negócios estrangeiros para fornecer uma ajuda mais 
aprofundada. ―Se a empresa for aprovada, a Jetro pode realizar pesquisas de 
mercado e prestar consultoria sem curso‖, diz. Para mais informações, acesse 
este link. 

A Jetro incentiva, também, a importação de produtos japoneses por 
empresas estrangeiras. Em contrapartida, organiza rodadas de negócios, 
exposições e visitas técnicas no país asiático. Essas missões comerciais 
costumam ocorrer próximas a datas de feiras, a fim de que os empreendedores 
possam interagir com negócios japoneses e se ambientar no país. 

Quando perguntada sobre as empresas brasileiras que têm mais chance 
de fazer sucesso no Japão, Kiyo afirma que o setor de vestuário e de frutas 
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tipicamente brasileiras, como o açaí, são bastante apreciados no país asiático, 
especialmente pela população mais jovem. 

Ele também ressalta que empresas dos setores de ciências da saúde 
(medicamentos, aparelhos médicos e medicina regenerativa), energia e meio 
ambiente, infraestrutura, turismo, finanças e varejo têm mais chance de 
sucesso. ―Estes são os mercados em que mais focamos no ‗Invest Japan‘‖, 
afirma o diretor. 

Kiyo reconhece que o Japão tem a fama de ser um país com alto custo 
operacional. No entanto, cita alguns dados que colocam o país como uma 
nação competitiva para receber empresas estrangeiras. ―Por exemplo, o custo 
do aluguel de um escritório é menor no Japão do que em Hong Kong, 
Cingapura, Seul (na Coreia do Sul) ou Xangai (na China). Além disso, o Japão 
tem um bom ambiente de negócios, com uma população com alto nível 
educacional e boas condições de infraestrutura.‖ 

A diretora da Jetro também afirma que a recuperação econômica do 
Brasil deve aumentar as relações comerciais com o Japão. ―Os países têm uma 
longa história de amizade, o que é muito importante para os negócios. 
Acreditamos que o economia do Brasil voltará a crescer e a Jetro espera poder 
apoiar o fortalecimento dos negócios entre Brasil e Japão‖, diz Kiyo. 
 
http://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2017/01/entidade-ajuda-
empresas-brasileiras-fazer-negocios-com-o-japao.html 
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7. Empreendedorismo 

NRF 2017: a customização em massa e o futuro do varejo 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Mais do que nunca, experiência importa no varejo. ―Não há dúvida que 
nós temos visto uma mudança permanente na jornada de compra e no 
comportamento do consumidor‖, disse Linda Kirkpatrick, executive vice 
president de desenvolvimento de mercado nos EUA da MasterCard, durante a 
abertura de seu keynote no Retail‘s BIG Show em Nova Iorque. 

Consumidores de todas as idades estão mais propensos a gastar (tempo 
e dinheiro) com experiências do que com coisas e estão mais interessados nos 
varejistas que possuem ofertas pessoais, customizadas, digitais e experiências 
sociais. 

A Shoes of Prey e a Indochino, são duas empresas que estão criando 
produtos customizados bem como experiências únicas e memoráveis para 
seus consumidores, exemplificando este conceito. E ao fazer isso, as 
empresas não estão apenas reimaginando a experiência do consumidor, mas o 
próprio modelo do varejo em si. Durante o Retail‘s BIG Show, Jodie Fox, co-
founder e chief creative officer da Shoes of Prey, e Drew Green, CEO da 
Indochino discutiram como esse ―varejo experiencial‖ está mudando a indústria 
e como a customização em massa e a produção sob demanda é a chave para 
o futuro do varejo. 

Shoes of Prey, que foi lançada há sete anos permite que seus 
consumidores ―construam‖ o design de seus próprios sapatos usando 
ferramentas digitais que mostram diferentes materiais, formas (dos dedos do 
pé), saltos e outros componentes que podem ser combinados para criar um 
único item. A Indochino permite aos consumidores comprarem ternos 
customizados apenas digitando suas medidas e escolhendo estilos e tecidos. 
Os ternos são entregues na porta do cliente em apenas algumas semanas por 
um custo menor que o dos ternos customizados tradicionais. 

Tecnologia é a palavra para a experiência do consumidor de ambas as 
marcas. Para a Shoes of Prey, a tecnologia dá ao consumidor a emoção 
construir um sapato único e ainda ver a versão digital ganhar vida, entregando 
exatamente o que ele quer. Para a Indochino, o recurso não representa apenas 
facilidade e conveniência, mas também acessibilidade e flexibilidade. A 
tecnologia das lojas permite tanto a Shoes od Prey como a Indochino a 
produzirem itens customizados de forma mais eficiente e acessível. 

Apesar de a customização em massa em um certo nível de produto 
inicialmente pareça não muito prático para os varejistas, Fox apresentou a ideia 
da produção sob demanda e os recursos que a impressão em 3D dispõem para 
tornar este novo mundo incrível. ―Você pode ter uma infinidade de SKUs sem 
ter i problema de ter tudo isso armazenado no seu estoque‖, disse Fox. 
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A experiência é a chave para Indochino. ―Nós estamos pensando em 
nossos negócios como a venda de experiência tanto quanto a venda de um 
produto‖, disse Green. 

Apesar de a empresa ter começado online, agora ela opera lojas físicas, 
onde ―guias de estilo‖ ajudam consumidores a criarem o terno perfeito. E 
enquanto a empresa tem crescido rapidamente, Green disse que um aspecto 
importante que ajuda a manter o foco na experiência do consumidor é a cultura 
da empresa. ―Não importa qual o tamanho da empresa… Nunca perca a 
mentalidade e a cultura de uma startup, apesar de todo o crescimento que você 
possa ter‖, apontou. 

Mas a experiência continua a envolver. Fox imagina o futuro do varejo no 
qual alguém possa caminhar por seu guarda-roupas e dizer ao computador o 
que ele (ela) gostaria de vestir naquele dia, baseado nas condições climáticas 
e no que estiver marcado na agenda e então a roupa será ―impressa‖ enquanto 
estiver no banho. 

―O caminho para ter ideias como estas é colocando o consumidor no 
coração de qualquer coisa que fazemos. Você precisa experimentar você 
mesmo os sapatos deles e pensar sobre o que pode diverti-lo, o que pode 
tornar a experiência dele mais conveniente? O que poderia ser a experiência 
mais extraordinária e contínua para ele?‖, pergunta Fox. 

O modelo da produção sob demanda apresenta muitos desafios e 
ambas empresas continuam aperfeiçoando seus processos de produção, 
visando entregar produtos de forma mais rápida e mais eficiente. ―Eu acho (que 
a produção sob demanda) será realmente um ‗osso duro de roer'‖, diz Fox, 
―mas também vai desenvolver um novo mundo inteiro de formas de significado 
para os modelos de negócio que nós temos no varejo‖. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/nrf-2017-a-customizacao-em-
massa-e-o-futuro-do-varejo/ 
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8. Curtas 

De acordo com a Netflix, TIM se manteve na liderança em relação aos 
provedores de internet fixa no Brasil 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: R7 
 
De acordo com a Netflix, TIM se manteve na liderança em relação aos 
provedores de internet fixa no Brasil 
 

Como de praxe, a Netflix divulga mensalmente o ranking de velocidade 
dos provedores de internet fixa no Brasil, uma espécie de parâmetro para saber 
qual operadora entrega a melhor qualidade de conexão para o usuário que irão 
utilizar o serviço de streaming de vídeo.  Para chegar a conclusão de qual 
serviço é melhor a Netflix calcula a média de bits transferidos pelos usuários 
durante o horário nobre. A grande maioria dispositivos que a plataforma atua 
são levados em conta, exceto aqueles que não podem ter a taxa de bits 
medidas com exatidão 

O último ranking divulgado, referente a dezembro de 2016, elegeu pela 
5ª vez consecutiva o serviço Live TIM como a melhor opção para streaming. 
Esse serviço de fibra óptica da TIM alcançou uma média de 3,32 Mbps. Na 
liderança não houve nenhuma mudança, mas em outras posições aconteceu: a 
Oi passou da sexta para a quinta posição, enquanto a Vivo caiu de quinto para 
sexto lugar. Confira abaixo o ranking completo: 

Live TIM - 3,32 Mbps Net Virtua - 3,13 Mbps Vivo Fibra - 3 Mbps Algar - 
2,39 Mbps Oi - 2,08 Mbps Vivo Internet - 2,08 Mbps 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
 
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 
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12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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