
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 013 

19 de Janeiro de 2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 013 – Ano 11 – Brasília, 19 de Janeiro de 2017 

 
Sumário 

1. CRÉDITO E FINANCIAMENTO .............................................................................. 3 

BB ESTIMA 50 MIL EMPRESAS BENEFICIADAS COM EMPREENDER MAIS SIMPLES ...... 3 

2. TRIBUTOS ......................................................................................................... 4 

AS ALTERAÇÕES E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARA 2017 ......................................... 4 

3. COMÉRCIO - VAREJO ......................................................................................... 6 

EMPRESAS DE VAREJO DEVEM MOSTRAR NÚMEROS DE 4º TRI AINDA FRACOS ........... 6 

4. SERVIÇOS - EDUCAÇÃO ..................................................................................... 8 

APÓS ENEM, FACULDADES BRIGAM POR ALUNOS ........................................................ 8 

5. SERVIÇOS – MEIOS DE PAGAMENTO ................................................................ 10 

COM AUMENTO DE QUEIXAS, UBER ENFRENTA CRISE DE REPUTAÇÃO NO PAÍS ........ 10 

6. SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO ................................................................... 12 

TARIFA DE EMBARQUE E CONEXÃO DE PASSAGEIROS SOBE ATÉ 7,9769%, DEFINE 

ANAC ........................................................................................................................... 12 

7. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................. 13 

58% DOS CONSUMIDORES TEMEM QUE SERÃO VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DADOS ON-

LINE ............................................................................................................................. 13 

8. CURTAS .......................................................................................................... 15 

FLUXO EM SHOPPING CENTERS RECUA 2,5% EM DEZEMBRO, DIZ PESQUISA ........... 15 

9. FEIRAS ............................................................................................................ 16 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

 

1. Crédito e Financiamento 

 BB estima 50 mil empresas beneficiadas com Empreender Mais Simples 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

O Banco do Brasil irá disponibilizar um total de R$ 8,2 bilhões em crédito 
orientado às micro e pequenas empresas nos próximos dois anos 
 

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, disse nesta quarta-
feira (18/1), que não há como estimar a quantidade de empregos que o 
Programa Empreender Mais Simples pode gerar nos próximos dois anos, mas 
estimou que 50 mil empresas podem ser beneficiadas.  

Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif, o primeiro impacto é não 
produzir mais desemprego, dando capital de giro para as empresas em 
dificuldades. "O tíquete médio dos financiamentos é de R$ 50 mil. É pouco, 
mas o pouco multiplicado pode dar muito fôlego para a economia", completou.  

Confiança – Caffarelli afirmou também que a ampliação do crédito para 
as micro e pequenas empresas brasileiras vai colocá-las como importantes 
atores no processo de retomada do crescimento do País. "Mais do que 
dinheiro, estamos oferecendo assessoria que vai ajudar a mitigar riscos e 
enfrentar dificuldades que os micro e pequenos empresários veem hoje", disse.  

O presidente do BB comentou ainda que, com ambiente mais favorável, 
já há investidores mais confiantes, inclusive do exterior, como já se pôde 
perceber no Fórum Econômico de Davos. Caffarelli também citou a redução 
dos juros básicos da economia brasileira, como consequência da 
desaceleração da inflação, como um fator favorável em termos de ambiente 
econômico. 

O Banco do Brasil irá disponibilizar um total de R$ 8,2 bilhões em crédito 
orientado às micro e pequenas empresas nos próximos dois anos. O convênio 
que será firmado hoje com o Sebrae terá cerca de R$ 1,2 bilhão em crédito por 
meio da linha Proger Urbano Capital de Giro, com recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). Os outros R$ 7 bilhões virão da linha BNDES 
Capital de Giro Progeren. 

"No momento em que todos os nossos esforços estão canalizados na 
retomada do crescimento, parcerias como a de hoje têm papel fundamental, 
principalmente porque estamos tratando de micro e pequenas empresas", disse 
Caffarelli. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/01/18/internas
_economia,566193/bb-estima-50-mil-empresas-beneficiadas-com-empreender-
mais-simples.shtml 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

As alterações e obrigações tributárias para 2017 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce 
  

Quem trabalha na área tributária, principalmente na escrita fiscal, sabe 
que é no início de ano que tem um acúmulo maior de trabalho a desempenhar, 
e é justamente nesta época que as alterações tributárias aprovadas no ano 
anterior passam a ter vigência. 

Para este ano tivemos alterações quanto ao ICMS, referente à venda de 
mercadorias ao consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado. 

Segundo a emenda constitucional 87/15 e o convênio ICMS 93/15 deve-
se partilhar o valor do diferencial de alíquota, entre o estado de origem e de 
destino da mercadoria. 

Até 2016 o estado de origem ficava com 60% deste diferencial, enquanto 
o estado de destino ficava com o restante, ou seja, 40%. 

Mas para este ano o quadro será invertido, o estado de origem é que 
ficará com 40% do diferencial do ICMS, enquanto o estado de destino ficara 
com 60%. 

Para as empresas prestadoras de serviços, 2017 também traz 
mudanças, pois em 30 de dezembro de 2016 fora publicada a LC 157/16, que 
altera a LC 116/03. 

Entre as mudanças, está a fixação de alíquota mínima de 2% para os 
serviços de transportes dispostos nos códigos 7.02, 7.05, e 16.01. 

Os municípios também estão proibidos de concederem quaisquer 
benefícios fiscais como isenção, redução de base de cálculo e créditos 
presumidos aos seus contribuintes. 

Mas o que mais impactou foi a entrada de novos serviços agora 
tributados pelo ISS, e que antes não constavam na lista da LC 116/03. 

Serviços como disponibilização sem cessão definitiva de áudio, vídeo, 
imagem, e texto por meio da internet; vigilância e segurança ou monitoramento 
de semoventes; aplicação de tatuagens e piercings; inserção de textos e 
desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio; e 
o translado intramunicipal de corpos cadavéricos agora são serviços 
oficialmente tributados pelo ISSQN. 

Em 2017 também tem-se a alteração da tabela TIPI, que é a tabela ao 
qual se baseia a nomenclatura comum do Mercosul, NCM. Foi através do 
decreto 8.950/16 que foi aprovada a nova tabela, que já está valendo desde 01 
de janeiro de 2017. 

Também para este ano, passam a valer as normas da portaria RFB 
1.714/16, que insere normas e parâmetros, para que as pessoas jurídicas 
possam ser submetidas ao acompanhamento econômico-tributário especial 
durante 2017. 

O que não teve alteração para 2017 foi com relação à tabela progressiva 
do IRF, por enquanto para este ano mantém-se a mesma tabela de 2016. 
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Fora todas essas novidades, ainda se têm as obrigações mensais e 

anuais que precisam ser entregues no início deste ano, como o SPED Fiscal, 
SPED Contribuições, DCTF, a apuração e entrega dos impostos mensais como 
PIS, COFINS, ICMS e ISS, e dos trimestrais como IRPJ e CSLL no caso das 
empresas do Lucro presumido. 

A entrega do PGDAS para as empresas do Simples Nacional, e a opção 
das empresas no Simples Nacional, que deverá ser efetuada até dia 31 deste 
mês. 

Com todas essas mudanças e com as obrigações já típicas desta data, 
os profissionais da área tributária começam com ritmo acelerado para poder 
cumprir com todas estas obrigações e adequações para com o Fisco. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/as-alteracoes-e-obrigacoes-tributarias-
para-2017/ 
 
 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio - Varejo 

Empresas de varejo devem mostrar números de 4º tri ainda fracos 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

A safra de balanços do quarto trimestre de 2016 deve mostrar uma 
fotografia mista para o varejo brasileiro e bens de consumo no que diz respeito 
a vendas, com o quadro fraco da economia ainda pressionando boa parte das 
empresas, embora algumas devem ser exceções. 

A atividade do comércio no país segue afetada por um ambiente de juros 
elevados e desemprego, com o Brasil ainda em recessão. 

A empresa de informações de crédito Serasa Experian divulgou na 
semana passada queda de 6,6 por cento no setor em 2016, o pior resultado 
desde os anos 2000. 

“Ao passo que os dados macroeconômicos ainda não mostram sinais de 
uma recuperação significativa no curto prazo, avaliamos que os varejistas 
também devem apresentar números pouco interessantes no quarto trimestre”, 
disse o BTG Pactual. 

Os analistas do BTG, contudo, preveem uma melhora sequencial no 
resultado financeiro das empresas no quarto trimestre. 

A previsão de analistas é de que a temporada de divulgação de balanços 
do setor, considerando as companhias sob cobertura deles, comece com os 
números da Lojas Renner, em 9 de fevereiro. 

As companhias de varejo de vestuário permanecem, na visão de 
analistas, como um dos segmento mais sensíveis, com expectativas de queda 
ou variações marginais no comportamento das vendas, com algumas sendo 
ajudadas pelo seu resultado financeiro. 

Números do IBGE endossam a expectativa negativa, com as vendas no 
setor de tecidos, vestuário e calçados tendo recuado dois dígitos no acumulado 
do ano até novembro, enquanto o comércio varejista como um todo teve 
contração de 6,4 por cento. 

Para a equipe do BTG Pactual, Cia Hering e Marisa Lojas devem vir com 
resultados negativos em vendas, em linha com o terceiro trimestre. 

No caso de Lojas Renner, o BTG espera crescimento levemente positivo 
nas vendas mesmas lojas, mas cita que o destaque deve ser o desempenho 
mais forte no segmento de crédito ao consumo. 

Uma das exceções pode ser a Arezzo, que analistas do Santander Brasil 
acreditam que apresentará expansão saudável de vendas, com o resultado das 
mesmas lojas subindo redor de 6 a 7 por cento, além de bom desempenho das 
vendas online. 

Para o segmento de móveis e eletrodomésticos, que acumula queda de 
13 por cento nas vendas em 2016 até novembro, os analistas aguardam novo 
resultado sólido para Magazine Luiza, enquanto Via Varejo ainda patina. 
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O Magazine Luiza terá forte crescimento no comércio eletrônico e 
desempenho positivo no varejo físico, avalia o BTG. Para o Santander Brasil, 
as vendas da rede devem aumentar um dígito alto, com margem Ebitda de 
aproximadamente 7,5 por cento. 

O Bradesco BBI recentemente retomou a cobertura de Magazine Luiza 
com recomendação de “outperform” e preço-alvo de 140 reais (106 por cento 
acima da cotação de fechamento da sexta-feira), citando que a empresa tem a 
melhor execução e estratégia. 

Na semana passada, a Via Varejo divulgou queda de 0,7 por cento na 
receita total líquida do quarto trimestre ante um ano antes, já considerando 
impacto positivo de reconhecimento de impostos retroativos referentes à Lei do 
Bem. Excluindo esse efeito, a receita do trimestre passado teve queda de 6,5 
por cento. 

Para a B2W, companhia de comércio eletrônico controlada pela Lojas 
Americanas, analistas do Brasil Plural esperam forte crescimento de dois 
dígitos no volume total de vendas (GMV). No caso de Lojas Americanas, os 
analistas do Santander Brasil estimam aumento de 9 por cento na receita 
líquida no quarto trimestre. 

Para o GPA, que também reportou dados de vendas na semana 
passada, com alta anual de 12,1 por cento na receita líquida total da divisão 
alimentar no quarto trimestre, a preocupação é que a melhora nessa linha do 
balanço possa ter afetado margens uma vez que a empresa prometeu ser 
agressiva em preços no final do ano passado. 

Outra companhia que deve trazer novamente resultado fraco é 
fabricante de cosméticos Natura, com a dinâmica de vendas ainda desafiadora, 
embora analistas não descartem alguma melhora anual nas vendas do quarto 
trimestre sobre o desempenho do terceiro trimestre ante o mesmo período de 
2015. 

O Itaú BBA escreveu que vê as ações da Natura ainda sob pressão nos 
próximos meses, avaliando que os problemas são de certa forma estruturais e 
que as iniciativas da empresa para resolver a fraqueza nas vendas não têm 
funcionado até o momento. 

A rede de varejo farmacêutico Raia Drogasil, por sua vez, figura no 
grupo dos destaques positivos do varejo do BTG Pactual, que ainda inclui a 
CVC, operadora de turismo do país, e Hypermarcas, empresa de produtos 
farmacêuticos.   
 
 
http://varejista.com.br/noticias/12865/empresas-de-varejo-devem-mostrar-numeros-de-
4-tri-ainda-fracos  
 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Educação 

Após Enem, faculdades brigam por alunos 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: IstoÉ Dinheiro 
 

Logo depois de o Ministério da Educação divulgar as notas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), na quarta-feira, 18, as principais instituições 
de ensino superior do País iniciaram uma operação de guerra para fechar o 
maior número de contratos com alunos. Os próximos dias estão entre os mais 
importantes do ano para o setor - que teve um faturamento líquido de R$ 49,2 
bilhões em 2015, segundo a consultoria Hoper -, pois 5,8 milhões de 
estudantes fizeram a prova em 2016 e agora poderão escolher uma faculdade. 

Para conseguir captar os alunos, as instituições realizam, desde o ano 
passado, um trabalho semelhante ao das varejistas na Black Friday, 
concentrando no mesmo espaço, batizado de "sala de guerra", profissionais de 
tecnologia e de marketing, que rastreiam as demandas para oferecerem as 
melhores ofertas ao público-alvo. 

"Esse é o melhor momento do ano para nós. Quando sai o resultado do 
Enem, 6 milhões de candidatos veem se podem estudar em uma universidade 
pública com base em sua nota. Se não têm essa opção, procuram as privadas", 
diz Tatiana Rocha, diretora de marketing da Estácio de Sá. 

De acordo com Tatiana, as consultas pelos interessados por uma vaga 
triplica na Estácio nos dias posteriores à publicação da nota, em comparação 
com o ritmo registrado diariamente entre setembro e o começo de janeiro. 
Cerca de 30% dos novos alunos da instituição garantem sua vaga pelo 
resultado no Enem, e não pelo vestibular. Para os cursos de medicina da 
Estácio, a única possibilidade de entrada é por meio do exame nacional. O 
grupo recebeu 252 mil novos estudantes de graduação apenas no ano 
passado. 

No grupo DeVry, que tem entre suas principais instituições de ensino o 
Ibmec e a Damásio, 22% dos novos alunos do primeiro semestre de 2016 
entraram na instituição por meio do Enem. A diretora de marketing da 
companhia, Priscilla Ramos, afirma que o exame tem ganhado força como 
método de seleção e que o trabalho no período após a divulgação das notas é 
importante para tirar todas as dúvidas dos estudantes, garantindo que eles 
façam a matrícula. "É a hora de colher o que construímos no ano todo." 

Interesse. No ano passado, nas duas semanas seguintes à divulgação 
do resultado do Enem, as buscas na internet pela palavra universidade 
cresceram 50% e as buscas genéricas (com palavras como "faculdade de 
medicina", por exemplo) aumentaram 113% na comparação com a média 
semanal do restante do ano, segundo dados do Google. 

"Notamos que o Enem era uma das palavras mais buscadas, e buscas 
significam negócios", afirma o gerente do setor de educação do Google Brasil, 
Vicente Carrari. Foi aí que a empresa de tecnologia passou a dedicar 
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profissionais para acompanhar os das universidades nesse período de intensa 
captação de estudantes. 

A estratégia que se decidiu adotar foi a mesma da Black Friday: os 
funcionários do Google analisam o comportamento dos estudantes na internet. 
Caso eles percebam, por exemplo, que a procura por cursos de direito 
aumentou, podem aconselhar as instituições a aumentarem a publicidade 
online de suas faculdades de direito ou a oferecerem descontos na matrícula 
para o curso. Na quarta-feira, 18, em uma busca no Google, entre os links 
patrocinados, apareciam promoções de primeira mensalidade a R$ 59 e 
descontos de 50%. 

De acordo com Carrari, as instituições de ensino consideram viável 
pagar, em média, R$ 500 por cada clique de um estudante em seu site que se 
converte em matrícula. 

 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20170119/apos-enem-faculdades-
brigam-por-alunos/451241 
 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Com aumento de queixas, Uber enfrenta crise de reputação no país 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
Após o sucesso, chegam os problemas: o Uber entra no ranking das empresas 
com mais queixas no site Reclame Aqui 
 

 A julgar pelos números, 2016 foi um ano espetacular para a empresa de 
mobilidade Uber no Brasil. O número de usuários regulares saltou de 1 milhão para 8,7 
milhões, o número de motoristas passou de 10.000 para mais de 50.000, em 40 cidades. 
Nessa toada, o Brasil virou o terceiro maior mercado para a empresa, atrás de Estados 
Unidos e Índia. 

Mas, em meio ao cenário promissor, a companhia vem enfrentando uma situação 
nova no país – a qualidade do serviço vem sendo cada vez mais contestada. Nos últimos 
30 dias, a empresa foi a nona no ranking nacional de queixas do portal Reclame Aqui com 
quase 5.000 reclamações. Os problemas vão desde questionamentos sobre a tarifa 
dinâmica, erros de login, problemas com troco para pagamentos em dinheiro, até 
comportamento inapropriado dos motoristas. Em 2015, a Uber mantinha um status de 
reputação boa no site, que recebe cerca de 600.000 acessos diários, e agora o conceito 
está classificado como regular. 

Nos últimos meses, episódios de assédio, discussões, estafa e despreparo dos 
profissionais e até casos de polícia entre motoristas e passageiros foram relatados em 
sites e jornais. Para piorar, os motoristas passaram a ser alvo de bandidos. Em dezembro, 
um motorista foi assassinado por falsos clientes em Goiás; outro foi morto a tiros dentro do 
carro, em um lava jato em Curitiba; na semana passada, outra morte, a facadas, em São 
Paulo. Os episódios ainda estão sendo investigados, e podem não ter ligação com a 
atividade prestada para a companhia. A Uber não comenta os casos. 

Ainda assim, na última semana a companhia anunciou a cobrança de uma taxa de 
0,75 real para cada viagem em todo o Brasil. Segundo a companhia, o custo fixo será 
“destinado para apoiar iniciativas de segurança para motoristas parceiros e usuários, além 
de outros custos operacionais”. 

Esses episódios, evidentemente, vão muito além dos limites da empresa – são um 
retrato da violência crônica que toma conta do país. Mas a violência também se insere em 
outro tipo de problema – as dores do crescimento, comuns a quaisquer empresas que 
multiplicam de tamanho num intervalo de tempo curto. “O tipo de resposta que a Uber dará 
a esses casos é que mostrará sua capacidade de continuar como um player importante no 
país. A concorrência, como a Cabify, já está se aproveitando dessas brechas para crescer 
e atrair profissionais”, diz Marcos Bedendo, professor de Branding da ESPM.. 

Segundo Guilherme Telles, diretor geral da Uber no Brasil, há um controle rígido na 
qualidade dos serviços prestados pela empresa e a nota média de avaliação dos 
motoristas no Brasil continua estável em 4.8 pontos. “O que acontece é que a demanda 
cresce muito, então novos motoristas entram na plataforma constantemente para garantir 
que os usuários tenham um carro. Na prática, com mais motoristas entrando toda semana 
existe a chance de você pegar alguém que acabou de entrar na plataforma. Com os 
feedbacks e as notas, eles se adequam à demanda e ficam com uma média boa”, explica. 
“E, óbvio, motoristas que ficam abaixo da média de 4.6 são desligados da plataforma”, diz. 

Telles afirma que há um monitoramento constante dos motoristas e até de 
passageiros que recebem notas ruins e infringem os termos de uso. A companhia não 
divulga o número de profissionais descadastrados por não prestarem um bom serviço. 
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Entre os motoristas, a percepção é que as punições não são rígidas e que a 
qualidade do serviço caiu. Um dos motoristas do aplicativo conta que em oito meses de 
Uber soube apenas de um caso em que um colega perdeu o direito de dirigir. “Somos 
constantemente avisados quando a média não é boa. Recentemente começaram até a 
mandar vídeos de boas práticas, mas sei de muitos casos que o motorista é ruim”, diz. 

Para dar conta da demanda alta, a Uber sempre fez um cadastro simples dos 
motoristas interessados em virar parceiros. As exigências limitam-se a carteira de 
habilitação com licença para exercer atividade remunerada e checagem de antecedentes 
criminais. Os carros precisam estar com a documentação em dia e ter no máximo oito 
anos de uso. “Nos orgulhamos de ser uma plataforma inclusiva, que permite que as 
pessoas possam apertar um botão e encontrar uma forma digna e acessível de gerar 
renda, independente de gênero, classe social, econômica ou idade”, diz Telles. A empresa 
fica com percentuais que variam de 10% a 30% de cada corrida, dependendo do formato 
do serviço. 

Segundo Alexandre Diogo, presidente do Instituto Ibero-Brasileiro de 
Relacionamento com o Cliente (IBRC), as queixas são de fato consequência do 
crescimento da empresa, mas a qualificação total ainda é positiva. “A empresa ficou entre 
as dez melhores no conceito dos consumidores em 2015 e permaneceu nesse status em 
2016, de acordo com as nossas pesquisas”, diz. Segundo ele, o tempo de resposta do 
aplicativo ficou mais rápido, passando de seis para quatro horas. “Podemos notar que eles 
estão preocupados em responder os consumidores”, diz. 

Em uma tentativa de melhor sua imagem, a Uber, que passa por dificuldades de 
regulamentação em muitos municípios, lançou esta semana o Uber Movement, um serviço 
de monitoramento do trânsito que usa dados da empresa para ajudar planejadores 
urbanos a tomarem decisões sobre o trânsito. Uma espécie de Waze e Google Maps para 
auxiliar o poder público e empresas que dependem do tráfego. Ainda que experimental e 
não disponível no Brasil por enquanto, a iniciativa acena para estratégia de fazer parte da 
solução – e não do problema da mobilidade. 

Mesmo com os desafios, a aposta da Uber é continuar crescendo em 2017. O 
diretor da companhia não revela números, mas garante que uma das apostas é o 
UberEATS, serviço apresentado no final de 2016 que já está funcionando em alguns 
bairros de São Paulo. Uma parceria com restaurantes permite que usuários peçam comida 
e paguem com um só toque. Esta pode ser uma das saídas para a empresa caso a 
economia dê sinais de recuperação, o desemprego diminua e haja uma queda no número 
de motoristas em tempo integral – uma realidade em diversos outros países. 

Também seria uma forma de lidar com uma concorrência crescente – na semana 
passada, a 99 anunciou um aporte de 320 milhões de reais da Didi Chuxing, empresa 
chinesa de transporte que deve ser a principal concorrente da Uber mundo afora. Na 
China, na impossibilidade de concorrer, a Uber acabou se aliando à Didi. 

“Os restaurantes usam a plataforma da Uber para encontrar o entregador mais 
próximo e os parceiros ganham mais uma oportunidade de gerar renda em horários 
flexíveis. A intenção é tornar a experiência de pedir comida pelo celular tão simples quanto 
a de pedir um carro”, afirma Telles. Agora, além de motoristas, a Uber ainda se preocupará 
com entregadores de comida. 

 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/com-aumento-de-queixas-uber-enfrenta-
crise-de-reputacao-no-pais/ 
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6.  Serviços – Transporte Aéreo 

Tarifa de embarque e conexão de passageiros sobe até 7,9769%, define 
Anac 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
No caso do embarque internacional, o reajuste incide apenas sobre o preço de 
R$ 49,03 que é o custo efetivo da tarifa de embarque 
 

O valor teto das tarifas dos aeroportos administrados pela Infraero terá 
reajuste de 7,9769%. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18/1), pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com o reajuste, a tarifa máxima de 
embarque doméstico paga por todos passageiros passará de R$ 27,69 para R$ 
29,90. O reajuste também é válido para a tarifa de embarque internacional, que 
passa de R$ 109,13 para R$ 113,04. 

No caso do embarque internacional, o reajuste incide apenas sobre o 
preço de R$ 49,03 que é o custo efetivo da tarifa de embarque, sem incluir a 
arrecadação para o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), que é de R$ 
60,10. 

Segundo a Anac, as novas tarifas poderão ser praticadas somente 30 
dias depois de a Infraero der publicidade aos novos valores. No caso dos 
aeroportos que foram concedidos à iniciativa privada - Guarulhos, Viracopos, 
Brasília, Confins, Galeão e São Gonçalo do Amarante -, os reajustes ocorrem 
em outras datas previstas nos contratos de concessão. 

Os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas foram 
reajustados em 6,2880%. O reajuste foi aplicado sobre os tetos estabelecidos 
pela Portaria nº 3.064/SRA, de 10 de novembro de 2016, considerando a 
inflação acumulada entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, medida pela 
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE 
observada no período. 

Os novos valores do embarque internacional, informou a Anac, incluem 
um adicional de US$ 18, atualmente equivalente a R$ 60,10, para arrecadação 
do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), fundo que foi criado para 
investimentos do setor aéreo. 

A tarifa de embarque paga pelo passageiro é usada para remunerar a 
prestação dos serviços, instalações e facilidades oferecidas pelos aeroportos. 
Companhias também e operadores de aeronaves também pagam pela 
prestação de serviços dos aeroportos. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/01/18/internas_econo
mia,566158/tarifa-de-embarque-e-conexao-de-passageiros-sobe-ate-7-9769-define-
a.shtml  
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7. Comércio Eletrônico 

58% dos consumidores temem que serão vítimas de violação de dados 
on-line 

 
18 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A Gemalto, empresa de soluções de segurança digital, publicou hoje os 
resultados do seu relatório Violações de dados e fidelidade do consumidor 
2016, revelando que os consumidores colocam de forma consistente a 
responsabilidade de proteger seus dados pessoais nas mãos das organizações 
que hospedam seus dados – e não em si mesmos. 

De acordo com os 9.000 consumidores entrevistados na Austrália, 
Benelux, França, Alemanha, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, 
Índia, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, 70% da responsabilidade de 
proteger e garantir a segurança dos dados cabe às empresas e apenas 30% da 
responsabilidade a si mesmos. 

Contudo, menos de um terço (29%) dos consumidores acredita que as 
empresas estejam levando a sério a proteção de seus dados. Essa 
constatação ocorre conforme os consumidores se tornam cada vez mais 
temerosos de que seus dados sejam roubados, com 58% acreditando que isso 
irá acontecer com eles no futuro. Mais de 4,8 bilhões de registros de dados 
foram expostos desde 2013, sendo o roubo de identidade o principal tipo de 
violação de dados, correspondendo a 64% dessas violações1. 

Onde os consumidores veem o maior risco – Apesar de estarem mais 
cientes das ameaças a que estão expostos on-line, somente um em cada dez 
consumidores (11%) acredita que não existam por aí aplicativos ou sites que 
representam maiores riscos a eles e, como resultado, eles não estão mudando 
de comportamento: 

• 80% usam mídias sociais, apesar de 59% acreditarem que essas 
redes representam um grande risco 

• 87% utilizam serviços bancários on-line ou móveis, com 34% 
acreditando que esses serviços os deixam vulneráveis a criminosos 
cibernéticos 

• Os consumidores também estão mais propensos a comprarem 
durante períodos comerciais intensos como Black Friday e Natal (2% de 
aumento nas lojas on-line contra -2% de decréscimo nas lojas físicas), apesar 
de 21% admitirem que a ameaça de crimes cibernéticos aumenta muito 
durante esses períodos 

Atitude do consumidor em violações de dados – Aproximadamente seis 
em cada dez (58%) dos consumidores acreditam que eles serão vítimas de 
uma violação em algum momento, e que as organizações precisam estar 
preparadas para as perdas de negócios que esse incidente possa causar. 

A maioria dos consumidores que atualmente utilizam serviços on-line diz 
que pararia de utilizar um site de vendas (60%), de banco (58%) ou de mídia 
social (56%) se esse site sofresse uma violação, enquanto 66% dizem que eles 
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dificilmente fariam negócios com uma organização que já vivenciou uma 
violação na qual suas informações financeiras e sigilosas foram roubadas. 

Como a violação de dados afeta os consumidores – O estudo verificou 
que o uso fraudulento de informações financeiras afetou 21% dos 
consumidores, com outros tendo vivenciado uso fraudulento em suas 
informações pessoais (15%) e roubo de identidade (14%). Mais de um terço 
(36%) daqueles que foram vítimas de violação atribui isso a um site 
fraudulento. 

Clicar em um link malicioso (34%) e phishing (33%) foram os outros 
métodos em que os consumidores foram apanhados com mais frequência. Em 
relação ao assunto “pôr a culpa nas mãos da organização”, mais de um quarto 
(27%) atribuiu a violação a uma falha nas soluções de segurança de dados da 
empresa. 

Falta de medidas de segurança influencia a confiança do consumidor – 
A falta de confiança do consumidor pode existir devido à falta de medidas 
fortes de segurança que são implementadas pelas empresas. Entre os serviços 
bancários on-line, as senhas ainda são o método mais comum de autenticação, 
usado por 84% dos serviços bancários on-line e 82% dos serviços bancários 
móveis, ficando a segurança de transações mais avançadas em segundo lugar 
para ambos (50% e 48%, respectivamente). 

Soluções como a autenticação de dois fatores (43% on-line e 42% 
móveis) e criptografia de dados (31% on-line e 27% móvel) vêm logo em 
seguida. 

Resultados semelhantes podem ser vistos no âmbito comercial, com 
apenas 25% dos entrevistados que utilizam contas comerciais afirmando que 
autenticação de dois fatores é utilizado em todos os seus aplicativos e páginas 
web, e em mídias sociais, com apenas 21% utilizando a autenticação para 
todas as plataformas. 

Apenas 16% de todos os entrevistados admitiram possuir total 
compreensão de o que é criptografia de dados e o que ela faz. 

“Os consumidores claramente decidiram que estão preparados para 
correr riscos quando se fala em sua segurança, mas se algo de errado 
acontece, eles põem a culpa nas empresas”, disse Jason Hart, Diretor de 
tecnologia e proteção de dados da Gemalto. 

“O consumidor moderno dá ênfase à conveniência e espera que as 
empresas lhe ofereçam isso ao mesmo tempo que também mantêm seus 
dados protegidos. Com a ameaça iminente de ações legais contra as empresas 
por parte dos consumidores, um processo educativo se faz claramente 
necessário para mostrar aos consumidores os passos que eles devem dar para 
protegerem seus dados. Implementar e educar a respeito de protocolos 
avançados, como a autenticação de dois fatores e as soluções de criptografia, 
deverá mostrar aos consumidores que a proteção dos seus dados está sendo 
levada bem a sério.” 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/58-dos-consumidores-temem-que-serao-
vitimas-de-violacao-de-dados-on-line/ 
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8. Curtas 

Fluxo em shopping centers recua 2,5% em dezembro, diz pesquisa 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

O fluxo de clientes em shopping centers caiu 2,5 por cento em dezembro 
sobre um ano antes, equivalente a 9,3 milhões de visitas a menos, mostrou o 
Iflux, índice do mercado de shoppings, desenvolvido pelo Ibope Inteligência e 
pela Mais Fluxo. 

A pesquisa mostrou que a maior queda no mês passado aconteceu na 
semana que antecedeu o Natal - de 17 a 24 de dezembro, com queda de 4,1 
por cento no fluxo ante o mesmo período do ano anterior. 

Nas duas primeiras semanas do mês houve acréscimo de 0,4 por cento 
e declínio de 0,4 por cento, respectivamente, com a última semana do ano 
mostrando recuo de 0,2 por cento. 

"Confirmando a tendência observada em meses anteriores, os 
shoppings que apresentam melhores resultados em dezembro são os 
classificados como 'dominantes' em seus mercados e os que atendem a um 
perfil de clientes mais qualificado - predominância de classe AB", afirmou 
trecho do documento. 
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9. Feiras 

 
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 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
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14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo - SP 
  
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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