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1. Comércio - Varejo 

Público sênior entra no alvo de ações do varejo 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 
Com renda menos comprometida que outras gerações, alto poder de 
fidelização e maior expectativa de vida, a 3ª idade tem cada vez mais saúde, e 
dinheiro, para gastar 
 

Com um potencial de consumo global de U$ 10 trilhões em 2020, o 
público sênior (acima de 60 anos) deve ganhar cada vez mais relevância no 
varejo. Apesar da perspectiva, e das ações que alguns lojistas e shoppings já 
realizam para esse consumidor, ainda existe uma carência grande em termos 
de lojas especializadas e atendimento. 

Além do potencial mundial, o estudo "Consumer Generations", feito pela 
Tetra Pak, aponta que a expectativa para os próximos quatro anos é de que a 
terceira idade passe a representar 16% de toda a renda do Brasil. Hoje ela é 
responsável por 11% do total. O sócio-diretor da GS&Consult, Jean Paul 
Rebetez, diz que um ponto importante desse dado é que essa é uma renda 
discricionária. 

"Ela é livre de pagamentos regulares, tirando plano de saúde e 
remédios. Ou seja, é um dinheiro que está disponível para ser gasto com as 
compras", afirma. De acordo com ele, a tendência é de que haja um 
crescimento muito grande desse público nos próximos anos. 

O diretor geral da Jeunesse no Brasil - empresa que vende cosméticos e 
produtos anti-envelhecimento -, Marcel Szajubok, também aponta para o 
potencial desse consumidor. "As pessoas estão vivendo cada vez mais, e, 
consequentemente, esse público vem crescendo. Quem não perceber isso está 
perdendo um nicho de mercado importante", afirma. 

A CEO da AGR Consultores, Ana Paula Tozzi, sinaliza ainda que isso 
gera um enorme potencial de negócios. "Estamos vendo o envelhecimento da 
população brasileira, e isso abre uma oportunidade muito grande de novos 
negócios." 

A despeito da perspectiva de crescimento para os próximos anos, 
Rebetez ressalta que as varejistas ainda não estão preparadas para atender 
esse público. "O ponto de venda ainda não evoluiu para oferecer o serviço, a 
orientação e a experiência que esse público exige. Tem uma população 
envelhecendo e com renda, mas que não se sente contemplada pelas marcas 
e varejistas", diz. 

Em linha com a análise do consultor, um estudo realizado pela agência 
ICLP, e divulgado ontem (27), mostra que apenas 13% dos consumidores 
acima de 53 anos sentem que suas varejistas preferidas investem tempo para 
entender o que eles desejam. Ainda de acordo com a pesquisa, 77% dos 
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entrevistados afirmaram que comprariam mais caso essa realidade mudasse e 
os lojistas passassem a entender melhor suas necessidades. 

Consumidor fiel 
A importância de investir nesse público se dá também pela constatação 

de que os consumidores dessa faixa etária são mais fiéis, a medida que 
gostam de um produto ou se sentem bem atendidos. 

"O principal para esse cliente é o atendimento. Se ele se sentir bem 
atendido e criar uma relação e um vínculo com a loja, ele vai se tornar um 
comprador fiel", diz Ana, da AGR Consultores. O sócio-diretor da GS&Consult, 
Rebetez, concorda: "É um público que prioriza qualidade em todos os 
aspectos, tanto dos serviços quanto dos produtos." Apesar de ainda não 
disseminado, alguns shoppings e varejistas já perceberam a potencialidade da 
terceira idade e vêm investindo em ações para atrair e fidelizar esse público. 

O shopping Taboão, por exemplo, possui um projeto - em parceria com o 
Itaú - que promove atividades físicas e socialização para pessoas acima de 55 
anos. "O projeto Saúde faz com que elas permaneçam mais tempo no 
shopping, incluindo o centro comercial na rotina dessas pessoas. Em termos de 
fidelização contribui muito", diz a gerente comercial do empreendimento, 
Alessandra Tiraboschi. 

De acordo com ela, o consumidor sênior representa 10% dos clientes do 
centro. Apesar de não possuir dados relativos as vendas, Alessandra afirma 
que a percepção é de que são pessoas "mais dispostas para o consumo, e que 
tem um dinheiro mais livre para gastar." 

A rede de restaurantes Burguer King também iniciou recentemente um 
projeto visando esse nicho. Com o intuito de atrair o consumidor acima de 70 
anos, a empresa criou o chamado King Sênior, que vem com dois combos de 
hambúrgueres pelo preço de um. 

Outro shopping que pretende começar a trabalhar com iniciativas de 
estímulo ao consumo desse público é o Frei Caneca. "Vamos trabalhar com 
programas de fidelidade, premiações e atividades para a terceira idade", diz a 
gerente de marketing, Andreia Perini. 

Para Rebetez, a tendência é que as varejistas cada vez mais deem 
importância para esse público. "À medida que essa perspectiva for se tornando 
uma realidade as varejistas que têm mais visão vão começar a pensar mais 
nesse nicho", diz. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/publico-senior--entra-no-alvo--de-acoes-do-
varejo-id602897.html 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  5 

“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.” 

 

2. Serviços – Cartão de Crédito 

Novas regras cortam gastos com juros do cartão de crédito em 50% 

 
28 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
 
As administradoras de cartão de crédito não poderão mais financiar o saldo 
devedor dos clientes por meio do crédito rotativo por mais de um mês 
 

A economia do consumidor com a nova regra que limita a utilização do 
rotativo do cartão de crédito poderá chegar a quase 50% em 12 meses. Essa é 
a diferença que o cliente deixará de pagar ao migrar dos juros mais caros do 
crédito rotativo para as taxas mais baixas do crédito parcelado. 

A partir de abril, as administradoras de cartão de crédito não poderão 
mais financiar o saldo devedor dos clientes por meio do crédito rotativo por 
mais de um mês, conforme decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) 
tomada na última quinta-feira (26). 

De acordo com o levantamento mais recente da Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças (Anefac), os juros médios do crédito rotativo – 
cobrado de quem não paga a totalidade da fatura do cartão de crédito – 
chegavam a 15,33% ao mês no fim de dezembro. Para o crédito parcelado, a 
taxa média estava em 8% ao mês. 

A diferença é maior quanto mais longo o tempo dos financiamentos. 
Uma dívida de R$ 1 mil na fatura do cartão sobe para R$ 1.534 no crédito 
rotativo ao fim de três meses. Com a nova regra, pela qual a taxa mais alta – 
de 15,33% ao mês – incide nos primeiros 30 dias e a taxa de 8% ao mês incide 
nos dois meses restantes, a dívida aumenta para R$ 1.345,20, diferença de 
12,3%. 

Ao final de 12 meses, a disparidade é ainda maior. Uma dívida de R$ 1 
mil na fatura chegará a R$ 5.537,42 ao fim do período no sistema atual, 
financiada por meio do crédito rotativo. Pela nova regra, a mesma dívida seria 
corrigida para R$ 2.689,07, diferença de 51,4%. 

O cálculo leva em conta as taxas médias de juros cobradas no fim de 
dezembro. A economia efetiva pode variar porque os bancos personalizam as 
taxas para cada consumidor no rotativo e no crédito parcelado. Os juros finais 
podem variar em função do histórico e da capacidade de pagamento do cliente. 

Inadimplência 
Ao anunciar as novas regras na última quinta-feira, o diretor de 

Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, explicou que as altas taxas de 
juros no crédito rotativo estão relacionadas à elevada inadimplência nessa 
modalidade. 

Segundo a autoridade monetária, a inadimplência no rotativo do cartão 
de crédito estava em 37% para as pessoas físicas e em 59% para as empresas 
no fim de dezembro. 

Em relação ao crédito parcelado, a inadimplência é bem menor: 1,1% 
para as pessoas físicas e 2,3% para as empresas. 
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“Hoje, uma vez em que o cliente entra no rotativo, não sabe quando vai 
pagar o saldo devedor. Isso cria uma incerteza que não existe no crédito 
parcelado, que permite às instituições adotarem um fluxo de caixa esperado 
das parcelas que vão entrar, dando maior previsibilidade e resultado em juros 
menores”, declarou o diretor do BC. 

A limitação para o uso do crédito rotativo havia sido anunciada em 
dezembro pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como parte das 
medidas de reformas microeconômicas. 

Na ocasião, o ministro anunciou a intenção do governo de reduzir, de 30 
para dois dias, o prazo de pagamento das administradoras de cartão aos 
lojistas. A medida, segundo as administradoras, prejudicaria as pequenas 
empresas de cartões e favoreceria os grandes bancos. 

 
 
http://exame.abril.com.br/brasil/novas-regras-cortam-gastos-com-juros-do-
cartao-de-credito-em-50/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Mobilidade Urbana 

Lei que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana completa cinco anos  

27 de Dezembro de 2017 
Fonte: CNT 

Representantes do setor de transporte e da sociedade civil avaliam impactos da 
legislação para a mobilidade nas cidades 

 
Em janeiro, completaram-se cinco anos desde que a lei que institui a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (12.587/2012) foi sancionada. Produto de cerca de 
duas décadas de debates, ela é considerada um avanço por prever, entre outras 
coisas, responsabilidades dos diferentes entes da Federação e como os municípios 
podem criar sistemas de transporte acessíveis e que proporcionem mais qualidade de 
vida nos espaços urbanos. Em linhas gerais, a legislação incentiva a participação 
social nas decisões sobre o tema, com foco, ainda, na integração entre diferentes 
modais, sustentabilidade e universalidade no acesso à cidade. 

Conforme a diretora-executiva do ITDP Brasil (Instituto de Políticas de 
Transporte e Desenvolvimento, na sigla em inglês), Clarisse Cunha Linke, a lei 
12.587/12 “é referência no que diz respeito à integração do planejamento de 
transportes com o planejamento urbano”, mas, acima de tudo, “à priorização do 
pedestre, do ciclista e do usuário de transporte público acima do usuário do veículo 
motorizado”. 

Contudo, nesses cinco anos, o Brasil deu poucos e vagarosos passos rumo à 
efetivação dos instrumentos previstos nessa política, que deveria, nos primeiros anos 
de sua vigência, pautar o planejamento da mobilidade nas cidades para os próximos 
anos. 

Planos de mobilidade 
Um dos pontos fundamentais da lei é a obrigatoriedade de municípios com 

mais de 20 mil habitantes elaborarem os próprios planos de mobilidade urbana – 
instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Esses planos 
devem ser debatidos com a sociedade, que dirá o que espera, em termos de 
mobilidade, para o local em que vive, e estar alinhados com os planos diretores. 

“Isso é importante porque obriga os municípios a trabalharem com 
planejamento e discutirem com a sociedade civil organizada o que querem de 
mobilidade para si e quanto isso vai custar. Isso é uma alternativa importante que 
também dá mais transparência nessa discussão”, ressalta o presidente da NTU 
(Associação Nacional de Transportes Urbanos), Otávio Cunha. 

Além disso, o planejamento tem de estar alinhado com uma característica 
importante das cidades: a acelerada expansão de seus territórios e de suas 
populações. “A atividade das pessoas nas cidades é muito dinâmica, a cidade cresce 
rapidamente: aparece um núcleo habitacional, uma área comercial que se desenvolve 
mais, e acaba virando um centro de atração de viagens. A rede de transporte precisa 
ser revista permanentemente por isso”, reforça Otávio.   

Inicialmente, o prazo para os municípios elaborarem os planos terminava em 
abril de 2015, sob pena de as prefeituras perderem acesso a recursos federais para 
investimentos em mobilidade urbana. 

Mas não deu certo. 
A diretora executiva do ITDP conta, a partir de dados obtidos junto ao 

Ministério das Cidades, que somente 171 prefeituras informaram ao órgão ter 
concluído seus planos até o fim de 2016. Isso corresponde a 5% das mais de três mil 
que precisam cumprir a exigência. 
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Segundo Clarisse Linke, havia recursos disponíveis para execução de obras, 
como as disponibilizadas pelo PAC e pelo Pacto pela Mobilidade – anunciado no calor 
das manifestações de junho de 2013 -, mas não havia verba destinada 
especificamente para o planejamento. E elaborar os planos de mobilidade sai caro: 
exige, por exemplo, pesquisas de origem e destino, realização de audiências públicas, 
profissionais multidisciplinares e capacitados.  

Então, no fim do ano passado, um novo prazo foi estabelecido: abril de 2018. 
Na nova contagem regressiva, a CNM (Confederação Nacional de Municípios) 

defende que o governo federal precisará apoiar os municípios, principalmente com 
recursos e capacitação técnica, para que haja condições de adequar sua estrutura e 
gestão de planejamento a política nacional de mobilidade urbana.  

Ocorre que, em razão da crise econômica, a existência dos recursos federais – 
tanto para planejar quanto para executar obras – se tornou fator incerto. Por isso, na 
avaliação de Clarisse Linke, será importante a pressão da sociedade civil organizada 
sobre os gestores municipais. 

Tem de mudar... e parece estar mudando 
Ainda que a passos lentos, o Brasil está avançando. 
Essa é a avaliação da diretora-executiva do Instituto de Políticas de Transporte 

e Desenvolvimento. “A lei, essa reflexão do planejamento e o envolvimento da 
sociedade civil contribuíram para que a gente consiga avançar numa mudança de 
paradigma.  A gente viu uma mudança de entendimento desses vários atores, então 
sente que tem um avanço. Devagar, mas tem”, diz ela. 

A opinião é compartilhada pelo presidente da NTU. Ele cita, como exemplo, os 
investimentos realizados na cidade do Rio de Janeiro, que passou a contar com novas 
alternativas de transporte coletivo, melhorando e agilizando o acesso a diferentes 
partes da cidade. Na capital fluminense, lembra ele, a decisão foi política e 
impulsionada pela realização dos Jogos Olímpicos de 2016. 

A mesma análise é feita pelo diretor de Planejamento da ANPTrilhos 
(Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos), Conrado 
Grava de Souza. Por atender grandes corredores, realizar viagens rápidas e com 
segurança, o modal metroferroviário é considerado essencial para uma mobilidade 
mais eficiente e redução dos congestionamentos nas grandes cidades. “No caso do 
transporte sobre trilhos, os reflexos da lei ainda não podem ser bem sentidos porque 
os projetos são normalmente de média e de longa duração. Entretanto percebe-se 
uma tendência para os tomadores de decisão das cidades este pensamento da 
integração de todos os modos, de modo que cada um deles atenda a demandas 
dessas cidades”, analisa. Ainda, para Conrado, a efetiva implementação da lei 
representará uma melhoria significativa da qualidade de vida nos centros urbanos. 

E, embora a crise econômica represente um empecilho para acelerar os 
resultados concretos do que está, por hora, no papel, o diretor da ANPTrilhos é 
otimista: “Achamos que vamos encontrar soluções para retomar o crescimento e para 
que o transporte sobre trilhos esteja mais presente nas grandes cidades nos próximos 
20 anos. Isso fará parte do dia a dia dos cidadãos”. 

Na esteira do que também pode ser chamado de uma transformação cultural – 
necessária para se alcançar cidades menos preocupadas com o transporte individual, 
Clarisse Linke é cada vez mais importante pensar nos investimentos que são 
realizados (ainda que aquém do que é necessário) de forma integrada e 
multidisciplinar. Assim, pensar as obras nas cidades de modo que beneficiem quem 
anda a pé, de bicicleta, no transporte coletivo e, por fim, no carro, como estabelece a 
12.587/12. 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/lei-que-trata-da-politica-nacional-de-mobilidade-
urbana-completa-cinco-anos                                                                 Voltar ao índice 

http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/lei-que-trata-da-politica-nacional-de-mobilidade-urbana-completa-cinco-anos
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/lei-que-trata-da-politica-nacional-de-mobilidade-urbana-completa-cinco-anos
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Saber divulgar é um dos passos para ser bem sucedido em um novo 
negócio 

 
28 de Janeiro de 2017 

Fonte: Administradores 
 
Muitos negócios começam, são uma ótima ideia, têm potencial, mas acabam 
não indo para frente por não contemplar todos os custos e investimentos. 
 

Sabe aquele projeto de um novo negócio que começou como um sonho, 
passou para o papel e agora está prestes a se tornar realidade? Oferecer um 
novo serviço, ampliar a distribuição ou mesmo abrir um comércio, qualquer que 
seja o segmento é preciso traçar um planejamento contemplando as possíveis 
variáveis. Muitos negócios começam, são uma ótima ideia, têm potencial, mas 
acabam não indo para frente por não contemplar todos os custos e 
investimentos. 

Em geral, os novos empreendedores fazem investimentos em matérias-
primas, equipamentos, pessoal e acabam nem dimensionando uma verba para 
sua divulgação, que é tida como a alma do negócio. “É preciso avaliar o público 
que quer atingir e estabelecer as ferramentas adequadas e reservar de 5 a 
10% do investimento para comunicação e marketing” afirma Dirce Alves, 
diretora da plataforma Estratégia & Marketing. “Criar atrativos também é 
fundamental.” reforça. 

Fácil? Talvez não tanto quanto parece, porque hoje todo mundo acha 
que falar apenas nas redes sociais basta. Será? Mas então como fazer um 
investimento em divulgação com pouco dinheiro? 

Existem profissionais especializados que podem auxiliar nesse 
direcionamento, como é o caso da plataforma digital Estratégia e Marketing. Lá 
é possível fazer perguntas direcionadas, esclarecer dúvidas e ainda acessar 
ferramentas de comunicação com pacotes a partir de R$ 50,00. Uma 
oportunidade para quem achava que fazer marketing e comunicação é algo 
muito caro. “Não adianta pulverizar a verba achando que vai aparecer mais; é 
preciso fazer ações pontuais, mas que sejam constantes, construindo assim 
uma imagem e uma reputação consistentes”, afirma Dirce Alves. 

Segundo o Sebrae, as micros e pequenas empresas representam 27% 
do PIB brasileiro. Já são mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas 
que contratam uma média de 52% da mão de obra formal e respondem por 
40% da massa salarial brasileira. Esse número só cresce a cada ano, portanto 
é fundamental diferenciar-se das demais, se destacar e ser vista. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/saber-divulgar-e-um-dos-
passos-para-ser-bem-sucedido-em-um-novo-negocio/116534/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Software e TI 

Competição cresce e desafio dos apps de delivery é de melhorar 
experiência 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 
Consolidação da entrega em domicílio fez com que empresas como a 
PedidosJá, SpoonRockets e UberEats investissem em novidades para cair nas 
graças tanto do cliente, quanto do restaurante 
 

Com a entrada recente de players como o UberEats e a SpoonRockets a 
competição entre as plataformas de delivery cresceu este ano, com a 'briga' 
pelo consumidor se acirrando ainda mais. Nesse cenário, a disputa será 
centrada em um aspecto: quem consegue oferecer ao cliente a melhor 
experiência de compra. 

"Nosso foco em 2017 será a fidelização do cliente. Queremos oferecer a 
melhor experiência possível, tanto para o consumidor quanto para os 
restaurantes cadastrados", diz a gerente comercial da PedidosJá, Bruna 
Rebello. 

Nesse sentido, uma das apostas da plataforma, que surgiu em 2010, 
será a possibilidade do usuário realizar o pagamento diretamente do aplicativo. 
A funcionalidade, que entrou no ar em novembro do ano passado, já está 
disponível em aproximadamente dois mil restaurantes. O objetivo é que até o 
final deste ano ela esteja funcionando em toda a plataforma. 

"Além de oferecer uma maior praticidade, e ajudar na fidelização do 
consumidor, para o restaurante também é positivo porque elimina o risco de 
algum problema relacionado ao pagamento. Os dois lados ganham", diz. 

Ainda no âmbito da melhoria da experiência outras apostas para este 
ano serão: projetos de descontos, programas de fidelidade e melhorias no 
layout e na navegabilidade da plataforma. 

A PedidosJá trabalhará também na atração de novos restaurantes. 
Atualmente, a empresa possui cerca de 6.500 marcas em sua base. 
"Esperamos crescer este ano no mínimo 15% em número de restaurantes 
cadastrados", afirma Bruna. De acordo com ela, em 2016 ingressaram na 
plataforma apenas 300 novas redes, o que ela considera um número baixo. 
"Não tivemos um crescimento significativo porque na crise muitos restaurantes 
fecharam as portas. Em 2017 já esperamos que a economia melhore e que o 
número de fechamentos diminua." 

Em relação ao número de pedidos, a executiva afirma que houve um 
incremento de cerca de 220% em 2016, em relação ao ano anterior. 

Novos entrantes 
A SpoonRockets, que pertence ao iFood e foi lançada no Brasil em 

setembro do ano passado, surgiu justamente com o intuito de oferecer uma 
melhor experiência. "O principal benefício da plataforma está ligado a logística. 
Através de um algoritmo conseguimos otimizar a eficiência e realizar uma 
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entrega mais rápida para o cliente", afirma o CEO da empresa, Roberto 
Gandolfo. De acordo com ele, o tempo médio de entrega é de 35 minutos. 

Ele explica que há três fatores que garantem a maior agilidade na 
entrega: "O algoritmo, que testa as hipóteses de entrega e decide qual o 
melhor entregador para cada pedido; a curadoria que fazemos no cardápio, 
evitando pratos com um tempo longo de preparo; e a escolha de restaurantes 
que estejam próximos do cliente." 

Ainda a respeito da experiência do usuário, Gandolfo afirma que outro 
diferencial da plataforma é o fato do usuário conseguir acompanhar o percurso 
da entrega em tempo real, através do aplicativo. 

A plataforma UberEats, que surgiu em dezembro do ano passado, 
também aposta nesses benefícios para atrair o consumidor. Assim como a 
SpoonRockets, a empresa permite o acompanhamento em tempo real e possui 
um prazo de entrega médio abaixo do mercado, de 30 minutos. "Percebemos 
que havia um interesse [do cliente] de que aparecesse uma nova plataforma de 
delivery", diz a porta voz da UberEats, Gabriela Manzini. 

Sobre as taxas cobradas, Gandolfo, da SpoonRockets, diz que há uma 
comissão de 27% sobre as vendas (que já engloba os serviços de logística), e 
uma taxa mensal de R$ 130. "Cobramos uma taxa inferior ao da nossa 
concorrente (o UberEats). Eles cobram 30% de comissão, e uma taxa de 
ativação do restaurante", diz. 

O executivo acrescenta que no ano passado a empresa fechou com uma 
média de 60 mil pedidos por mês e que a meta para este ano é subir para 300 
mil. "Queremos crescer também no número de restaurantes. Hoje temos 400 
em São Paulo, 100 no Rio de Janeiro e 30 em Curtiba. Queremos chegar a 3 
mil até o final de 2017." 

De acordo com ele, a empresa pretende também expandir as regiões de 
atuação. "Em no máximo um mês vamos abrir em mais duas cidades, e a ideia 
é focar nas grandes metrópoles", finaliza. 

Restaurante 
Um dos restaurantes que tem negociado com as plataformas é a Dídio 

Pizza, que já opera através do iFood. De acordo com o dono da rede, Elídio 
Biazini, a principal vantagem do modelo é a visibilidade. "É uma praça de 
alimentação, e mais um canal de exposição da marca", afirma. O restaurante, 
que trabalha apenas com delivery, atua também através de um aplicativo 
próprio e da venda por telefone. "O iFood representa 10% das vendas, o app 
20%, e o restante ainda é por telefone", ressalta. Segundo ele, a perspectiva é 
de que as vendas on-line passem a representar 50% do total até o final de 
2018. 

 
 
http://www.dci.com.br/comercio/competicao-cresce-e-desafia-apps-de-delivery-
a-melhorar-experiencia-id602563.html 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

6. Emprego 

Emprego ainda vai encolher este ano 

30 de Janeiro de 2017 
Fonte: DCI 

  
Após perda de mais de um milhão de vagas em dois anos, construtoras vão 
continuar adequando quadro de funcionários, ainda que em escala menor 
 

A eliminação de mais de um milhão de postos de trabalho na construção 
civil nos últimos dois anos ainda não foi o bastante para equilibrar a mão de 
obra com a demanda das empresas. Apesar da perspectiva de que a redução 
de vagas tenha menos força que no ano passado, as empresas seguirão 
adequando o quadro de funcionários em 2017. 

"O mercado de trabalho continuará eliminando vagas na construção este 
ano, mas em um ritmo muito mais lento", disse o presidente da ConstruCerto e 
conselheiro do Sindicato da Construção Civil do Espírito Santo (SindusconES), 
Sérgio Ramielli. 

Para exemplificar esse movimento, o executivo conta que precisou cortar 
nove pessoas em 2016, após o corte de outras seis pessoas em 2015. "Mesmo 
que eu quisesse demitir mais gente, não daria. Isso está acontecendo em 
quase todas as empresas de porte médio", comentou. 

Quando questionado sobre qual tipo de medida do governo federal 
poderia estimular a contratação de funcionários, o executivo foi enfático: o 
trabalho intermitente. 

"Se aparecesse hoje um contrato para uma grande obra com começo 
imediato eu não teria mão de obra disponível. Contratar é burocrático, caro e 
demorado, o que me faria perder o negócio", lamenta ele, dizendo que muitas 
empresas, para não perder dinheiro, acabam optando pelo trabalho informal. 
"Esse é o tipo de acordo que sai mais caro. Os pedreiros muitas vezes deixam 
de trabalhar no meio da obra, ou não se comprometem com prazos", 
completou. 

Para resolver esse problema, Ramielle garante que contratos flexíveis, 
por períodos menores e com garantias para os dois lados seria muito bem 
vindo na empresa dele. "Com esse tipo de medida voltaríamos a pensar em 
contratar. Hoje eu ainda estou receoso." 

Mercado 
A percepção do executivo vem em linha com a apresentada no Índice de 

Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas, divulgado na 
última sexta-feira (27). De acordo com o indicador, a confiança do empresário 
do setor avançou 2,5 pontos m janeiro de 2017, atingindo 74,5 pontos, o maior 
nível desde junho de 2015 (76,2 pontos). 

Segundo a Coordenadora de Projetos da Construção da FGV/IBRE, Ana 
Maria Castelo, esse leve ânimo do setor resultado em uma percepção melhor 
sobre a intenção de contratação. Entre dezembro e janeiro, a proporção de 
empresas prevendo reduzir o quadro de pessoal passou de 41,4% para 32,7%, 
enquanto a parcela das que planejam contratar subiu de 10,2% para 14,0%. 



 

Informativo SCS  

 

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

  13 

“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.” 

 

Ainda longe de representar uma retomada de contratações, o resultado parece 
sinalizar ao menos uma desaceleração no ritmo de demissões. "2016 foi 
especialmente ruim para o emprego na construção, que registrou a diminuição 
de mais de 358 mil postos de trabalho", comenta. 

De acordo com ela, o fim do ciclo recessivo do setor ainda está incerto, 
já que a confiança se apoia em expectativa, e não em situação atual das 
construtoras. "Hoje carteira de contratos das empresas está em patamares 
muito baixos." 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/emprego-ainda-vai-encolher-este-ano-
id602899.html 
 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Inflação do aluguel acelera em janeiro, indica FGV 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: R7 
 
IGP-M, que havia marcado 0,54% em dezembro de 2016, alcançou 0,64% em 
janeiro 
 

A inflação do aluguel, medida pelo IGP-M (Índice Geral de Preços - 
Mercado), registrou alta de 0,64% em janeiro, ante avanço de 0,54% em 
dezembro, divulgou na manhã desta segunda-feira (30), a FGV (Fundação 
Getulio Vargas). 

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o IPA-M saiu de 0,69% 
em dezembro para 0,70% em janeiro. Na mesma base de comparação, o IPC-
M ficou em 0,64%, após 0,20%. O INCC-M variou para 0,29%, de 0,36% no 
mês anterior. A variação acumulada do IGP-M em 12 meses até janeiro é de 
6,65%. 

Dentro do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), a aceleração do 
grupo Bens Intermediários contribuiu para a alta mensal, ao passar de 0,53% 
para 1,05%. 

Nesse estágio de produção, a FGV destacou o subgrupo combustíveis e 
lubrificantes para produção, cuja taxa de variação passou de -0,51% para 
5,70%. 

O indicador referente a Bens Finais também teve alta em janeiro, de 
0,18% ante deflação de 0,26% em dezembro. Segundo a FGV, o principal 
responsável por este movimento foi o subgrupo alimentos processados, que 
saiu de deflação de 0,15% para inflação de 0,39%. 

Em contrapartida, o grupo Matérias-Primas Brutas registrou 
desaceleração entre dezembro e janeiro, de 1,96% para 0,91%. Os itens que 
mais contribuíram para este movimento foram soja em grão (0,38% para -
4,20%), minério de ferro (17,53% para 13,08%) e aves (-0,76% para -3,73%). 

Principais influências 
De acordo com a FGV, entre as maiores influências individuais de alta no 

IPA de janeiro estão minério de ferro (mesmo com a desaceleração de 17,53% 
para 13,08%), óleo diesel (-2,21% para 7,62%), cana-de-açúcar (apesar de a 
taxa ter arrefecido de 2,14% para 1,95%), gasolina automotiva (2,05% para 
3,89%) e carne bovina (-1,82% para 1,30%). 

Já na lista de maiores influências de baixa estão soja em grão (0,38% 
para -4,20%), milho em grão (a despeito da redução na deflação de -6,17% 
para -4,30%), farelo de soja (-2,07% para -5,93%), feijão em grão (-6,23% para 
-13,98%) e aves (-0,76% para -3,73%). 

Produtos agropecuários e industriais 
Os preços dos produtos agropecuários no atacado medidos pelo IPA 

Agropecuário caíram 1,99% em janeiro após registrarem queda de 1,39% em 
dezembro, informou a FGV. Já os preços de produtos industriais mensurados 
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pelo IPA Industrial aceleraram para 1,73% ante elevação de 1,52% na leitura 
do mês anterior. 

Os preços dos bens intermediários subiram 1,05% em janeiro ante alta 
de 0,53% em dezembro. Já a variação dos bens finais foi positiva em 0,18% 
após deflação de 0,26% na mesma base de comparação. Os preços das 
matérias-primas brutas subiram 0,91% ante avanço de 1,96% também no 
mesmo intervalo de tempo. 
 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/inflacao-do-aluguel-acelera-em-janeiro-indica-
fgv-30012017 
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8. Curtas 

Gol diz que margem operacional no 4o tri deve ficar em linha com o 
esperado 

 
30 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
  
Índice deve ficar no intervalo de 6,5% a 7%, dentro da projeção da empresa 
divulgada em novembro e incluindo despesas de reestruturação de frota 
 

A companhia aérea Gol informou nesta segunda-feira que a margem 
operacional do quarto trimestre deve ficar no intervalo de 6,5 a 7 por cento, 
dentro da projeção da empresa divulgada em novembro e incluindo despesas 
de reestruturação de frota. 

A companhia afirmou ainda que a receita por passageiro (Prask) cresceu 
6,5 a 6,8 por cento no período na comparação com o quarto trimestre de 2015, 
"impulsionada pelas tendências da demanda e pela melhora dos yields 
(indicador de preços de passagens)". 
 
 
 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
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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 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque - RS 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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