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1. Comércio - Varejo 

Estoques estão inadequados em 49% dos estabelecimentos varejistas  

 
24 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

O indicador de estoques, logo após o Natal, voltou a cair, mostrando que 
os empresários não conseguiram reduzir seus excessos de produtos com as 
vendas de final de ano. Em janeiro, o Índice de Estoques (IE) alcançou 102 
pontos, queda de 3,8% na comparação com dezembro. A retração do indicador 
no mês foi motivada pelo aumento de 5,4% no número de empresários que 
afirmam estar com estoques acima do adequado e pelo crescimento de 1,2% 
dos estabelecimentos que contêm produtos abaixo do ideal. Com isso, quase 
35% dos empresários estão vendo seus estoques acima e 14% abaixo do que 
consideram o nível ideal. Esse patamar de adequação continua muito abaixo 
do histórico de antes de 2015, quando o indicador rondava os 60%. 

Os dados são do Índice de Estoques (IE) da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), que capta 
a percepção dos comerciantes sobre o volume de mercadorias estocadas nas 
lojas, e varia de zero (inadequação total) a 200 pontos (adequação total). A 
marca dos cem pontos é o limite entre inadequação e adequação. 

Em relação a janeiro de 2016, quando o IE registrava 90,8 pontos, o 
indicador se mantém melhor em 2017, com alta de 12,4%. No primeiro mês do 
ano passado, 37,6% dos empresários do varejo afirmaram que seus estoques 
estavam acima do adequado (-7,1% na comparação com janeiro deste ano) e 
16,9% apontaram que tinham estoques abaixo do ideal (-18,2%). 

De acordo com a assessoria econômica da FecomercioSP, os 
indicadores, compostos pela confiança de empresários, consumidores, índice 
de estoques, propensão a investir e a contratar, ainda indicam que o País está 
pavimentando o caminho para a recuperação em 2017, porém, todos esses 
números acabaram por decepcionar, de certa forma, no início do ano. 

A Entidade pondera que essa decepção é efeito do exagero de otimismo 
do final de ano, mais do que efetivamente um processo de interrupção 
definitiva da recuperação. Existe também um aspecto novo no País que se 
acentua com a crise: os consumidores passam a esperar as datas de 
promoções, comprando só o indispensável no Natal (por exemplo) e 
aguardando melhores oportunidades para fazer suas compras. 

De acordo com a Federação, esse comportamento tem mudado a 
sazonalidade das vendas do varejo brasileiro, com o mês de dezembro 
perdendo um pouco da sua importância (ainda que se mantendo o mês mais 
relevante para o comércio) e o mês de janeiro ganhando um patamar de 
consumo que não ocorria no passado. Se isso se confirmar, em janeiro, a 
FecomercioSP acredita que pode ocorrer o inverso: estoques caírem e 
confiança voltar a subir. 
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De qualquer maneira, a Federação não acredita que o ajuste de 
estoques, como o de produção e do emprego no País seja rápido ou mesmo 
homogêneo. Não sendo possível, por exemplo, um ajuste de estoques baseado 
nas vendas de Natal ou de promoções de janeiro para segmentos como o de 
concessionárias ou de móveis e decorações, mas para vestuário, calçados, e 
até alguns eletroeletrônicos mais simples e baratos, as promoções de início de 
ano podem surtir um bom efeito. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/12881/estoques-estao-inadequados-em-49-
dos-estabelecimentos-varejistas 
 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio – Venda direta 

Mercado de PCs marca quinto ano consecutivo de declínio em vendas 
 

24 de Janeiro de 2017 
Fonte: TECMUNDO 

 
Em recente publicação, a Gartner – empresa norte-americana 

especializada em consultoria de tecnologias – apresentou o resultado de uma 
pesquisa informando uma diminuição de 6,2% de vendas no mercado de 
desktops e computadores portáteis. Os dados acompanham uma curva de 
declínio que já vem ocorrendo há cinco anos. 

De acordo com Mikako Kitagawa, um dos principais analistas da Gartner: 
“As pessoas optam cada vez mais por se manter online por meio de 
smartphones, adiando a substituição do PC ou laptop que possuem em casa”. 

Embora tenha havido crescimento nas vendas de equipamentos 
inovadores, como notebooks híbridos com telas removíveis, a demanda não foi 
suficiente para compensar a queda nas vendas de modelos tradicionais, 
conforme afirma a pesquisa. 

O segmento de usuários de PC de alta performance para jogos se 
destacou. No entanto, o mercado impulsionado por entusiastas de desktops 
não é grande o suficiente para alavancar um real crescimento nas vendas em 
escala global. 

Segundo a Gartner, a Lenovo liderou as remessas globais de unidades 
vendidas, seguidas das empresas HP e Dell. As três companhias, juntamente 
com a Apple, ganharam participação de mercado em 2016, enquanto a ASUS e 
a Acer perderam espaço. 
 
 
https://www.tecmundo.com.br/produtos/113700-mercado-pcs-marca-quinto-ano-
consecutivo-declinio-vendas.htm 

 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Cartão de Crédito 

Cartões novos oferecem dinheiro de volta em vez de milhas aéreas 

 
24 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

Para conquistar novos clientes, algumas empresas de cartão de crédito 
estão oferecendo novas vantagens em seus programas de fidelidade. 

No lugar das tradicionais milhas, as novatas do setor oferecem crédito 
de volta na fatura: os chamados “cash back”. 

O Nubank, por exemplo, já afirmou que deve permitir que clientes usem 
pontos para “apagar” gastos. Para participar do programa, o cliente precisará 
pagar cerca de R$ 200 por ano. 

Já no Banco Original, o cliente recebe um percentual dos gastos na 
fatura do cartão. Cada ponto equivale a R$ 1 de crédito na fatura, mas o 
percentual gasto que vira pontos varia de 0,25% a 1,75%, conforme o cartão e 
os gastos. 

“O brasileiro sofre toda vez que vai resgatar milha, mas já incorporou 
esse sofrimento”, afirma Marcos Lacerda, diretor de marketing do Original. 

No entanto, segundo informações da Folha de S.Paulo, estima-se que 
participantes de programas de milhagem possam recuperar até 10% dos 
gastos no cartão com bilhetes aéreos. O máximo que os programas de “cash 
back” brasileiros devolvem equivale a 2% dos gastos mensais. 

Ele estima que participantes de programas de milhagem possam 
recuperar até 10% dos gastos no cartão com bilhetes aéreos. O máximo que os 
programas de “cash back” brasileiros devolvem equivale a 2% dos gastos 
mensais. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/cartoes-novos-oferecem-dinheiro-
de-volta-em-vez-de-milhas-aereas/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco 

24 de Janeiro de 2017 
Fonte: Exame 

  
Além da maior facilidade de pagamento, objetivo do novo sistema dos bancos, 
que entra em operação a partir de março, é reduzir fraudes 
 

Um novo sistema de compensação para os boletos bancários, criado 
pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com a rede 
bancária, vai permitir que boletos vencidos possam ser pagos em qualquer 
banco a partir de março. 

A nova plataforma irá aperfeiçoar o modelo atual, no qual nem todos os 
boletos são registrados em uma base de dados que possa ser consultada por 
todas as instituições financeiras. A partir de março, os emissores dos boletos 
deverão passar a registrá-los no seu banco de relacionamento com as 
informações necessárias. 

Além de maior facilidade para pagar contas, o objetivo do novo sistema 
é proporcionar maior segurança ao sistema bancário, reduzindo inconsistências 
de dados, pagamento em duplicidade e fraudes ao permitir a identificação do 
CPF do pagador, o que facilita o rastreamento de pagamentos. 

Todas as informações que obrigatoriamente devem constar do boleto, 
tais como CPF ou CNPJ do emissor, data de vencimento, valor, além do nome 
e número do CPF ou CNPJ do pagador, conforme norma do Banco Central, 
deverão ser incluídas na nova plataforma. 

Dessa forma, os bancos poderão melhorar o gerenciamento de todos os 
boletos que forem postados para os pagadores, de forma a combater o envio 
de boletos indevidos, inclusive boletos de proposta sem a autorização do 
cliente. 

Anualmente são pagos no país cerca de 3,5 bilhões de boletos 
bancários relacionados a venda de produtos ou serviços. 

Consumidor ainda pode ter de pagar boleto no banco emissor 
A partir do início da operação do novo sistema, quando o consumidor 

fizer o pagamento, mesmo de um boleto vencido, será feita uma consulta à 
plataforma para checar as informações. Se os dados do boleto que estiver 
sendo pago coincidirem com aqueles que constam no sistema, a operação é 
validada. 

No entanto, se houver divergência de informações, o pagamento do 
boleto não será autorizado e o consumidor somente poderá realizar o 
pagamento no banco que emitiu a cobrança, já que apenas esta instituição 
financeira terá condições de fazer as checagens necessárias neste caso. 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/boletos-vencidos-poderao-ser-pagos-em-
qualquer-banco/ 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Turismo 

Brasileiro faz o menor gasto no exterior desde 2009 

25 de Janeiro de 2017 
Fonte: Revista PEGN 

 
Os gastos de turistas estrangeiros no país passaram de US$ 592 milhões, em 
dezembro de 2015, para US$ 451 milhões em igual mês de 2016 
 

Os gastos de turistas brasileiros no exterior caíram 16,5% em 2016 na 
comparação com 2015. Os dados foram divulgados hoje (24) pelo Banco 
Central (BC). A redução foi US$ 17,357 bilhões para US$ 14,497 bilhões. 

As receitas com viagens de estrangeiros ao Brasil, por sua vez, 
aumentaram de US$ 5,844 bilhões em 2015 para US$ 6 bilhões em 2016, um 
crescimento de 3%. A alta ocorreu no ano em que o Rio de Janeiro sediou as 
Olimpíadas, atraindo turistas de várias partes do mundo. 

No mês de dezembro, em que parte da população tira férias, os gastos 
de brasileiros com viagens internacionais aumentaram em relação ao mesmo 
período de 2015. A elevação foi R$ 1,245 bilhão para R$ 1,392 bilhão, o 
equivalente a 11,8%. 

Os gastos de turistas estrangeiros no país passaram de US$ 592 
milhões, em dezembro de 2015, para US$ 451 milhões em igual mês de 2016. 
Houve queda, portanto, de 23,8%. 

Déficit 
A conta de viagens internacionais encerrou o ano passado com déficit, 

negativa em US$ 8,473 bilhões. No mês de dezembro, a conta teve déficit de 
US$ 941 milhões. 

A conta de viagens internacionais é parte das transações correntes, ou 
seja, das trocas comerciais de produtos e serviços do Brasil com o resto do 
mundo. Em 2016, as transações correntes registraram déficit de US$ 23,5 
bilhões. 
 
 
http://revistapegn.globo.com/Administracao-de-
empresas/noticia/2017/01/brasileiro-faz-o-menor-gasto-no-exterior-desde-
2009.html 
 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Custo de envio e preço são principais fatores de abandono de carrinho, 
diz pesquisa 

 
24 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

O abandono do carrinho é uma das principais preocupações dos 
varejistas de e-commerce, e de acordo com uma nova pesquisa, os custos de 
envio e o preço total são os dois fatores principais que fazem com que os 
clientes digitais abandonem seus itens. 

De acordo com um estudo do quarto trimestre da FuturePay 2016, 
perguntou aos consumidores sobre suas principais razões para o abandono do 
carro, e 86% dos entrevistados disseram ser o “custo de transporte”, enquanto 
72% disseram que o “custo do pedido” tornou-se muito caro. Outras razões, 
como “problemas de devolução”, “falta de opções de pagamento” e 
“preocupações com a segurança” tiveram muito menos influência sobre os 
compradores. 

Outro estudo feito em agosto de 2016 pela Market Track também 
descobriu que o transporte e o preço eram fundamentais para a conclusão das 
compras digitais. Quando os usuários de internet dos EUA foram convidados a 
nomear o fator mais importante que os influencia para realizar uma compra 
digital, 27% disseram “frete grátis” e outros 27% disseram “melhor preço”. 

Os varejistas estão lidando com abandono de carrinho com táticas como 
anúncios de retargeting, chat em tempo real e lembretes de e-mail, mas os 
custos de frete parecem ser um problema para os compradores digitais em 
geral. 

O estudo do FuturePay descobriu que, quando se trata de preocupações 
gerais entre os compradores digitais, o transporte caro lidera todas as outras 
questões, incluindo as de segurança, opções de pagamento e velocidade do 
site. Aproximadamente 85% dos compradores digitais disseram ao FuturePay 
que “o transporte é muito caro”. 

Uma razão pela qual os consumidores têm exigido frete gratuito ou de 
baixo custo é porque os líderes do varejo – especificamente a Amazon através 
de seu programa Prime – já estão oferecendo aos clientes, pressionando 
outros varejistas on-line para que façam o mesmo. Quando a cg42 perguntou 
aos assinantes do Amazon Prime nos EUA porque eles se cadastraram, 91% 
disseram que o fizeram para ter o frete gratuito de 2 dias. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/custo-de-envio-e-preco-sao-
principais-fatores-de-abandono-de-carrinho/ 

 
Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Financiamento imobiliário cai 38% em 2016; Abecip prevê estabilidade 
neste ano 

 
24 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 

O financiamento imobiliário com recursos da poupança no Brasil voltou a 
cair forte em 2016, refletindo a demanda debilitada por desemprego e juros 
altos, mas a expectativa do setor para este ano é de lenta recuperação. 

Os empréstimos concedidos pelo Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) no ano passado para compra e construção de imóveis 
totalizou 46,6 bilhões de reais, queda de 38,3 por cento ante 2015 e o menor 
nível desde 2009, informou nesta terça-feira a Associação Brasileira de 
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). 

O mercado imobiliário como um todo só não teve desempenho pior 
porque o financiamento ao setor com recursos do FGTS cresceu 18,5 por cento 
no ano passado, a 64 bilhões de reais, superando o SBPE, o que não 
acontecia desde pelo menos 2005. 

Os dados vêm na esteira dos saques na caderneta de poupança, a 
principal fonte de financiamento imobiliário no país nos últimos dois anos. Em 
2016, os resgates líquidos na aplicação somaram 40,7 bilhões de reais, isso 
após saída de 53,6 bilhões no ano anterior. 

Segundo o presidente da Abecip, Gilberto de Abreu Filho, com o cenário 
de queda da inflação e consequentemente dos juros, a tendência é que o 
mercado deve se estabilizar neste ano, com o financiamento pelo SBPE 
podendo até crescer 5 por cento. 

"Não vai ser um ano de grandes rompantes no mercado, mas podemos 
começar a ver uma reação moderada", disse o executivo a jornalistas durante 
apresentação dos dados. 

Segundo ele, em média, o juro cobrado pelos bancos para financiar a 
compra de imóveis já está ao redor de 10,5 por cento, ante 11,5 por cento em 
2016, o que deve estimular a tomada de empréstimos pelas famílias. 

Além disso, pontuou Abreu Filho, a queda nos preços dos imóveis deve 
contribuir para aumentar a demanda. O índice da Abecip IGMI-R apontou 
queda de 2,47 por cento nos preços de imóveis residenciais no país em 12 
meses até novembro. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
Para construtoras e incorporadoras, no entanto, 2017 promete ser um 

ano tão ou mais difícil do que os anteriores, dado os elevados volumes de 
dívida bancária acumulados. 

Para Abreu Filho, o volume de lançamentos deve ficar estável em 
relação ao ano passado, com as construtoras ainda se concentrando em se 
livrar do excesso de estoques. 

E apesar dos sinais de lenta recuperação da economia, isso não virá a 
tempo de livrar algumas empresas do setor de pedir recuperação judicial. 
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"Esperava-se que as construtoras conseguissem resolver dívida 
bancária gerando caixa, o que, em alguns casos, não aconteceu", disse. No 
primeiro semestre, algumas poderão ir para recuperação (judicial)", adicionou, 
sem citar nomes. 

Em setembro, a construtora Viver pediu recuperação judicial, num 
processo envolvendo dívidas de cerca de 1 bilhão de reais. 

 
 
http://www.dci.com.br/servicos/financiamento-imobiliario-cai-38--em-2016;-
abecip-preve-estabilidade-neste-ano-id601927.html 
 

 
Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Banco Central simplifica regras dos recolhimentos compulsórios 

 
25 de Janeiro de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 

O Banco Central do Brasil, no âmbito do programa Agenda BC+, pilar 
Redução do Custo do Crédito – Crédito mais Barato, publicou a Circular nº 
3.823, no dia 24 de janeiro(terça-feira) que simplifica regras e harmoniza 
procedimentos operacionais relacionados aos recolhimentos compulsórios. 

De acordo com o comunicado do BC, as medidas contemplam a 
unificação dos períodos de cálculo e de movimentação dos recolhimentos 
sobre recursos a prazo, de poupança e exigibilidade adicional; a substituição 
de deduções dos compulsórios sobre recursos a prazo e à vista por valor de 
referência, apurado com base no total dessas deduções em 20.1.2017 e 
estabelecimento de prazo final para utilização da prerrogativa (final de 2019); a 
migração da alíquota da exigibilidade adicional sobre recursos a prazo; e a 
revogação de vários normativos sobre o assunto. 

— A uniformização de procedimentos visa a tornar menos complexo o 
gerenciamento dos recolhimentos compulsórios pelas instituições reguladas e a 
reduzir o custo de observância, com expectativa de que produzam, ao longo do 
tempo, uma redução sustentável do custo de crédito para todo o sistema—
destaca. 

— A medida não objetiva ter impacto monetário sobre o montante dos 
recolhimentos compulsórios mantidos no Banco Central— conclui o 
comunicado do BC. 
 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
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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 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí - PR 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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