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1. Comércio 

Apreensivo, consumidor brasileiro adia planos de compras à espera de um 
cenário econômico melhor 

 
08 de Fevereiro de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Ainda preocupados com a crise econômica, e diante de riscos como o de vir a 
perder seus empregos, os consumidores brasileiros, em sua maioria, estão 
apreensivos neste começo de ano e adiam para o segundo semestre seus planos de 
compras ou de gastos, à espera de uma melhora do cenário nacional. É o que mostra 
a enquete “Hábitos e tendências de consumo do brasileiro no início de 2017”, 
realizada pela Deloitte. 

De acordo com o levantamento, em questão aberta a múltiplas escolhas, 61% 
dos participantes da enquete afirmaram que vão postergar para o segundo semestre 
do ano possíveis gastos com viagens e com a troca de equipamentos eletroeletrônicos 
(como TV, smartphone, computador etc.). 

O segundo desejo de compra mais citado, e que ficará para mais tarde para 
51% dos pesquisados, está relacionado à troca de eletrodomésticos (como geladeira, 
fogão e outras utilidades para o lar). A compra ou troca de carro vem em terceiro lugar 
na lista de desejos postergados para a segunda metade do ano (com 45% das 
referências). 

Alguns serviços também devem ser afetados pela cautela do consumidor, já 
que 41% dos 1.084 consultados pelo instituto IBOPE/Conecta-i afirmaram que vão 
protelar para o segundo semestre de 2017 os gastos previstos com cuidados pessoais 
(como academia e tratamentos estéticos, entre outros). 

O seguimento de consumo menos afetado, de acordo com a enquete, é o de 
educação, já que 34% dos pesquisados planejam deixar para mais adiante seus 
planos de gastar com cursos superiores, de línguas ou técnicos. 

“Percebemos que as pessoas têm muita vontade de que o Brasil volte logo aos 
trilhos. Mas, como já tínhamos percebido em nossa Pesquisa de Natal 2016, o 
consumidor segue cauteloso diante da crise renitente, inclusive com receio de perder 
seu emprego. 

É natural, então, que adie seus planos de compra, esperando uma melhora no 
cenário econômico”, avalia o responsável pela enquete, Reynaldo Saad, sócio-líder 
para a indústria de Bens de Consumo e Produtos Industriais da Deloitte Brasil. 

Para o executivo, o Brasil não alcançou o estágio de maturidade que se reflete 
em uma economia estável e bem estruturada. “O brasileiro levou um grande susto. Ele 
teve um vislumbre de melhora com o ‘boom’ consumista de alguns anos atrás, 
percebeu que aquilo não era sustentável e agora está sendo ponderado: ‘Preciso 
parar para pensar um pouco antes de gastar ou de me endividar’.” 

Segundo os dados da enquete, a maior parte dos brasileiros que participou do 
levantamento (37%) considera estar hoje em igual situação financeira à que estava no 
início de 2016. Para 27%, a situação pessoal do momento é pior do que há um ano. E, 
diante de doze meses ruins como termo de comparação, 34% dos participantes se 
veem atualmente em melhor situação do que no mês de janeiro anterior. 

Os fatores que mais influenciram a decisão de compra dos consumidores neste 
início de ano foram: o receio dos efeitos da crise econômica (citado por 94% dos 
participantes da enquete); cautela em relação à alta da inflação e/ou dos juros (91%); 
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o fato de os pesquisados afirmarem que sempre economizam ou poupam parte ou 
todo o seu décimo terceiro salário (65%); e o receio de perder o emprego (com 44% 
das referências). 

Descontos e preço baixo estimulam vendas 
A enquete “Hábitos e tendências de consumo do brasileiro no início de 2017” 

reforça que o brasileiro que pretendia comprar neste início de ano estava muito 
interessado em descontos e em preços mais baixos para efetivar suas aquisições. 

Em relação às grandes liquidações de começo de ano, 63% dos participantes 
destacaram que o fator “maior desconto para pagamento à vista” é o mais valorizado 
no momento da compra, seguido por promoções do tipo compre um e leve dois, com 
44% de citações. Também as ofertas de produtos de mostruário com preços reduzidos 
atraíam a atenção de 31% dos consumidores. 

“Nesse ponto, o consumidor brasileiro recebeu um bom incentivo 
recentemente, com a publicação da MP (medida provisória) 764/2016, no final do ano, 
que autoriza os comerciantes a cobrarem preços diferentes para um mesmo produto, 
dependendo da forma de pagamento escolhida pelo cliente (com cartão de crédito ou 
de débito, dinheiro à vista, crediário e outras). 

A medida veio acabar com uma insegurança jurídica que atingia os varejistas, 
já que esse tipo de diferenciação na cobrança era oficialmente proibido, bem como se 
tornou um ótimo impulso para melhorar suas vendas”, explica Reynaldo Saad. 

Em relação ao canal de compras priorizado, dos 1.084 pesquisados, 48% 
afirmaram ter concentrado suas compras na Internet; enquanto que 47% priorizaram 
lojas físicas; e 5% disseram que sequer fizeram compras de Natal. 

Sobre a enquete 
A enquete “Hábitos e tendências de consumo do brasileiro no início de 2017” 

foi realizada pela Deloitte e aplicada, via internet, pelo instituto independente de 
pesquisas IBOPE/Conecta-i. 

O questionário online foi aplicado entre os dias 10 e 18 janeiro de 2017 a 1.084 
pessoas de todo o Brasil, representando as diferentes classes sociais. 

Dentre os participantes, 51% eram mulheres e 49%, homens. O maior grupo 
(38% dos pesquisados) integra a chamada Geração X (de 31 a 44 anos); seguido pela 
Geração Y (35%, com idades entre 18 e 30 anos); 22% de Baby Boomers (45 a 60 
anos); e 5% de pessoas com mais de 61 anos. 

Do total de participantes, 76% afirmaram estar trabalhando atualmente. No 
recorte por renda familiar, 44% pertenciam à classe “C” (de R$ 2.431 a R$ 6.480 ao 
mês); 30% integravam as classes “D” e “E” (com renda até R$ 2.430); 18% 
enquadraram-se nas classes “A” e “B” (de R$ 6.481 a R$12.150); e 8% declararam-se 
da classe “A+” (com ganhos mensais superiores a R$ 12.151). 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/apreensivo-consumidor-brasileiro-adia-
planos-de-compras-espera-de-um-cenario-economico-melhor/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços - Alimentação 

Páscoa tem menos lançamentos este ano após queda de vendas em 2016 

 
07 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Produção de ovos de chocolate é menor em 2017, após uma retração de 27% 
na vendas do ano passado; alguns fabricantes reajustaram os preços em até 
8%. 
 

A Páscoa deste ano virá com menos lançamentos em meio à queda no 
consumo em razão da retração econômica. Em feira promovida em São Paulo 
nesta terça-feira (7) para mostrar as novidades para 2017, a Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados 
(Abicab) aposta na tradição do brasileiro de dar ovos de presente para reverter 
a queda expressiva de vendas em 2016, ano descrito pelo setor como “difícil”. 

O número de lançamentos caiu de 147 no ano passado para 120 este 
ano. E o número de empresas expositoras no salão de Páscoa deste ano 
diminuiu de 11 para 9. Elas representam mais de 70% do mercado de 
chocolate no país. 

De acordo com a Abicab, apesar dessa diminuição no número de 
lançamentos, houve maior diversificação de produtos para atender à demanda 
do consumidor, com ovos de variados tamanhos e faixa de preço mais ampla 
para atender a todos os bolsos. E nos lançamentos, as fabricantes optaram por 
misturar novos produtos aos tradicionais. 

Preços em 2017 
Algumas fabricantes, como a Nestlé, Cacau Show e Arcor, informaram 

que reajustaram os preços dos ovos em 2017. No caso da Nestlé, a variação 
de 6% a 8% foi justificada pelo aumento do IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) e dos custos de matéria-prima. 

Já a Cacau Show e a Arcor repassaram a variação em torno de 6% da 
inflação. A Lacta informou que os preços sofreram reajustes abaixo da inflação, 
sem informar o índice. Já a Kopenhagen procurou manter o preço do ano 
passado em boa parte dos produtos. 

Produção e venda menores 
Apesar de a Páscoa ainda ser considerada a principal data para o setor 

de chocolates, o volume produzido para o período caiu de 2015 para 2016: de 
19,7 mil toneladas para 14,3 mil no ano passado. O volume de 2017 não foi 
calculado pelo fato de a indústria ainda estar em produção para a data, mas a 
associação prevê que repita a quantidade do ano passado. Em 2015, foram 80 
milhões de ovos, ao passo que em 2016 foram 58 milhões. 

De acordo com Ubiracy Fonseca, presidente da Abicab, o volume de 
vendas na Páscoa do ano passado caiu 27%, seguindo a queda na produção. 
“O ano passado foi atípico, difícil, complicado para todos nós. Mas estamos 
recuperando essa produção”, diz. 

De janeiro a setembro de 2016, a produção geral da indústria de 
chocolate, segundo a Abicab, teve crescimento de 13% em relação a mesmo 
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período de 2015. Para a entidade, o setor está otimista com as vendas deste 
ano em virtude de a Páscoa cair em meados de abril, mais distante do começo 
de ano, quando os brasileiros têm despesas como IPVA, IPTU e material 
escolar, e também pela economia dar primeiros sinais de recuperação. No ano 
passado, a Páscoa caiu em 27 de março. 

“As empresas analisaram o mercado e o cenário é longe de ser ótimo, a 
recuperação é lenta, mas estamos otimistas que 2017 será melhor que 2016”, 
diz Fonseca. 

Tamanhos dos ovos 
No ano passado, as fabricantes de chocolate apostaram em ovos 

menores para atender a um público com menos dinheiro para gastar. A média 
de tamanho de ovos passou de 400 gramas em 2015 para 250 gramas em 
2016. Segundo Fonseca, essa média se manteve este ano. 

O presidente da Abicab diz que em virtude da queda expressiva de 
vendas no ano passado, as empresas optaram por serem mais conservadoras 
tanto diminuindo o número de lançamentos como oferecendo em seu portfólio 
um leque de produtos com menor peso para diminuir o gasto do consumidor. 

Queda em ranking de consumo 
O Brasil caiu de posição em relação ao consumo per capita de chocolate 

no mundo, de 3º para 5º lugar, mas mantendo o mesmo patamar do ano 
passado de 2,5 kg/ano. Segundo Fonseca, esse consumo per capita é 
considerado pequeno. “Temos todo um mercado para conquistar e estamos 
otimistas com a Páscoa deste ano”, diz. 

Segundo ele, o Brasil caiu no ranking de consumo em virtude da queda 
no consumo interno e do crescimento do mercado na Rússia e China. Assim, o 
Brasil se posiciona atrás dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Rússia 
e China. 

Menos empregos nesta Páscoa 
O número de empregos temporários durante a data também caiu. Em 

2016, a Páscoa gerou 29 mil vagas temporárias, e este ano a previsão é de 25 
mil, sendo 15% para a produção e 85% para promoção e cadeia de venda. De 
acordo com Fonseca, a queda de 4 mil vagas se deu no setor de produção, 
onde houve reaproveitamento da mão de obra já existente. 

“A produção caiu, a mão de obra sobrou. Para não demitir em massa 
tiveram que diminuir a mão de obra, e começaram a produzir para esta Páscoa 
com a mão de obra disponível”, explica o presidente da Abicab. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/pascoa-tem-menos-
lancamentos-este-ano-apos-queda-de-vendas-em-2016.ghtml 
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3. Serviços - Bancos 

Banco Central fará mudanças no cadastro positivo 

 
07 de Fevereiro de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Depois das mudanças nos juros rotativos do cartão de crédito e dos depósitos 
compulsórios, o Banco Central (BC) quer aperfeiçoar o cadastro positivo, abrir espaço 
à queda do custo do crédito de empresas e pessoas físicas e do spread bancário. 

Diferença entre o custo de captação do banco e o que ele cobra dos seus 
clientes nos empréstimos, o spread é bastante elevado no Brasil e o governo quer 
tomar medidas para que a redução ajude na retomada do crescimento do País e 
queda da taxa Selic. 

Entre as medidas da Agenda BC+ de reformas microeconômicas, a que está 
em etapa mais avançada é o aperfeiçoamento do cadastro positivo. A alteração da 
legislação do cadastro positivo é considerada fundamental pelo presidente do BC, Ilan 
Goldfajn. 

As mudanças visam criar condições para que ele de fato aconteça no Brasil, 
permitindo uma concessão de crédito com taxas mais baixas para aqueles que têm 
bom histórico de pagamento. O governo vai alterar a forma de constituição do 
cadastro, que passará a incluir todos os clientes. Quem quiser sair da lista de bom 
pagador terá de pedir. 

“Do jeito que está hoje, para participar do cadastro positivo, tem que pedir 
autorização. Torna mais complexa a regra. Tem que mudar a ordem. A pessoa entra 
automaticamente. Se não quiser entrar no cadastro, avisa, tem todo o direito de não 
estar”, disse. 
A mudança nas regras do crédito direcionado (imobiliário, agrícola) também vai ajudar 
na redução do custo do crédito. “São mudanças estruturais para reduzir a taxa de 
juros bancárias de forma sustentável. Já se pensou nisso no passado, mas estamos 
renovando os esforços. Vamos tentar priorizar o que é mais importante e o que dá 
mais impacto estrutural longo prazo”, disse o presidente do BC, ressaltando que o 
sistema financeiro é sólido. 

Reuniões técnicas do governo com representantes da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) começaram no mês passado para acelerar essa agenda. Pela 
primeira vez, a estratégia de ação será debatida em seminário na próxima terça-feira, 
entre o presidente do BC, Ilan Goldfajn, e os ex-presidentes da instituição Armínio 
Fraga, Gustavo Loyola e Henrique Meirelles, atual ministro da Fazenda. 

“A agenda tem que ser de medidas sustentáveis e equilibradas. Para isso, 
temos que ter os diagnósticos corretos. A taxa de juros bancária é alta no Brasil por 
várias razões”, disse o presidente do BC. Segundo ele, os custos relevantes para o 
spread são: questões de produtividade, carga tributária, complexidade regulatória, 
incertezas, diversos riscos e garantias legais. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/banco-central-fara-mudancas-no-
cadastro-positivo/ 
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4. Comércio Eletrônico 

Netshoes e Zattini encabeçam lista de sites recomendados 

07 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 
O IBOPE CONECTA e o IBOPE DTM realizaram o estudo Customer 

Experience Report (CX Report) para comparar os 34 principais sites de e-commerce 
do Brasil e descobrir a satisfação e a experiência dos consumidores no ambiente 
online. Pelo estudo, o comércio eletrônico com índice mais alto é a Netshoes, com 
71% de clientes que recomendam a marca, resultado 36% maior do que a média 
(52%) dos e-commerces pesquisados. Em segundo lugar está a loja de moda Zattini, 
também do Grupo Netshoes, com 69%, seguido pela Saraiva (64%). 

Para chegar a esses índices, IBOPE CONECTA e IBOPE DTM calcularam o 
índice de satisfação e recomendação das marcas dos consumidores. Além de 
Netshoes, Zattini e Saraiva, foram avaliados e-commerces como Amazon, Walmart, 
Submarino, entre outros. 

Para Alexandre Yamada, gerente Máster – Inteligência, da Netshoes, os 
números são resultado de um trabalho de amadurecimento do e-commerce. 
"Proporcionar uma experiência diferenciada ao consumidor é importante para a 
confiabilidade e apreço do cliente em relação à marca, e ocomércio eletrônico já está 
abraçando essa lógica. Nós, do Grupo Netshoes, acreditamos que a compra não se 
encerra com um click. Existe todo um processo de pós-venda. Acompanhar para que a 
entrega seja feita no prazo e facilidade para a troca, por exemplo, são serviços que 
fazem parte do processo e que devem ser realizados com excelência no meio 
eletrônico". 

A pesquisa também possibilita medir os aportes de consumidores entre os e-
commerce pesquisados. Os números mostram que a probabilidade de um cliente 
comprar na Netshoes após ter visitado um de seus principais concorrentes é de 70%. 
Outro resultado apresentado pelo estudo é a proporção dos que efetuaram alguma 
compra nos sites pesquisados nos últimos 12 meses. Nesse quesito, o top três é 
composto por Americanas.com, que possui 47%; Mercado Livre, com 39%;e 
Netshoes, com 32%. 

Para Laure Castelnau, diretora executiva do IBOPE CONECTA, o CX Report é 
um instrumento poderoso para análise competitiva, apontando quais as marcas estão 
acima ou abaixo do índice médio da categoria. O estudo não é feito apenas para e-
commerce, mas para muitas categorias, tais como bancos, automóveis, operadoras de 
telefonia, artigos esportivos, produtos de beleza, entre outros. Bernardo Canedo, 
diretor executivo do IBOPE DTM completa: “Nosso objetivo é criar parâmetros de 
mercado para esses indicadores de satisfação e recomendação, permitindo que as 
próprias marcas possam se desafiar e estabelecer metas formais de satisfação dos 
consumidores”. 

Essas informações foram coletadas em setembro de 2016, por meio de 2 mil 
entrevistas online com homens e mulheres de todo o país, a partir dos 16 anos, das 
classes socioeconômicas A,B e C. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/netshoes-e-zattini-
encabecam-lista-de-sites-recomendados 
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5. Emprego 

Apesar de desemprego alto, rotatividade no mercado de trabalho se mantém 
elevada 

07 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
 A recente disparada do desemprego no Brasil não foi suficiente para reduzir na 
mesma proporção a rotatividade de mão de obra no mercado de trabalho, que se 
mantém no patamar de uma década atrás e prejudica o ganho de produtividade das 
empresas. 
 

Uma das principais causas de tantas pessoas ainda trocarem com frequência 
de emprego são os benefícios que encontram, como o seguro-desemprego, mesmo 
após investidas do governo para atacar fraudes e dificultar seu acesso. 

A rotatividade do mercado de trabalho encerrou dezembro passado em 4,71 
pontos percentuais, recuando ao mesmo patamar de 2007, calculou a consultoria 
Tendências a pedido da Reuters com base nos dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. 

Nesse período, no entanto, as taxas de desemprego estavam bem diferentes. 
Em 2007, segundo a consultoria Tendências, o desemprego médio simulado para a 
Pnad Contínua --a pesquisa do IBGE tem dados somente a partir de 2012-- era de 9,2 
por cento, bem abaixo dos 11,5 por cento do ano passado. 

O auge da rotatividade, no início desta década, quando o Brasil tinha situação 
de pleno emprego, rondou os 7 pontos percentuais. 

"É curioso que, apesar do desemprego mais elevado, a rotatividade não tenha 
recuado tanto", afirmou a economista da Tendências e responsável pelo cálculo, 
Alessandra Ribeiro. 

O cálculo da rotatividade leva em conta a soma da quantidade de 
trabalhadores admitidos e desligados do Caged em relação ao total de brasileiros 
empregados com carteira de trabalho assinada. 

Em dezembro, por exemplo, o Brasil teve 869 mil admissões, 1,331 milhão de 
desligamentos, para um estoque de 46,689 milhões de trabalhadores. 

Para o conjunto da economia brasileira, a elevada rotatividade faz com que as 
empresas fiquem menos competitivas, o que se torna mais um entrave para o 
crescimento do País. 

"A elevada rotatividade gera um comportamento ruim nos agentes da 
economia. Na maioria dos casos, há menos capacitação dos trabalhadores e as 
empresas se dispõem a ensinar menos", afirmou o gerente-executivo de Pesquisas da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca. 

"Esse quadro dificulta o crescimento, a economia e a melhora da produtividade 
do país." 

LEGISLAÇÃO 
Os especialistas encontram na legislação trabalhista a principal explicação para 

a elevada rotatividade no emprego do país, mesmo após as mudanças legais feitas 
ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff para dificultar o acesso aos 
benefícios, como do seguro-desemprego, e reduzir o custo fiscal. 

"Com os benefícios do FGTS e do seguro-desemprego, em alguns casos, 
passa a ser uma vantagem para o trabalhador deixar a empresa", diz o professor da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), da Universidade de 
São Paulo (USP), José Pastore. 
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Hoje, quando uma empresa demite um funcionário sem justa causa, tem de 
pagar multa de 40 por cento sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) ao trabalhador. No caso do seguro-desemprego, atualmente o brasileiro 
precisa trabalhar o mínimo de 12 meses dos últimos 18 com carteira assinada para ter 
acesso ao benefício pela primeira vez. Antes, eram necessários apenas seis meses. 

O mercado de trabalho também está na pauta do governo do presidente Michel 
Temer que, segundo uma fonte com conhecimento sobre o assunto, estuda novas 
medidas que envolvem os benefícios, como seguro-desemprego. O governo também 
enviou ao Congresso projeto de lei para uma reforma trabalhista, como a prevalência 
do negociado entre empregados e patrões. Centrais sindicais já manifestaram 
oposição às medidas. 

"Apesar de algumas medidas adotadas pelo governo, enquanto a multa de 40 
por cento do FGTS permanecer para os casos de demissão, ainda não está claro se a 
rotatividade vai ser reduzida quando o mercado de trabalho reaquecer", afirma o 
professor do Insper Sergio Firpo. 

Formada em artes cênicas, Jeniffer Luderitz, de 30 anos, ilustra bem o grupo 
de trabalhadores que resolve deixar o emprego para se manter com a renda vinda dos 
benefícios. No fim de 2016, ela pediu para ser demitida de uma rede de cinema. 

"Sentia que fazia o trabalho de duas pessoas e pedi para que eles me 
mandassem embora. Com a renda do seguro-desemprego, consigo me manter por 
cinco meses, mas espero arrumar um emprego novo até lá", afirmou ela, enquanto 
esperava na fila para receber seu seguro-desemprego. 

No geral, os trabalhadores que mais trocam de empregos são os que têm 
poucos anos de estudo e de menor renda, o que dificulta ainda mais a produtividade 
almejada pelas empresas. Isso ocorre porque o valor mais baixo pago pelo seguro-
desemprego é de um salário mínimo, o que permite ao trabalhador praticamente 
manter a estabilidade da renda mensal mesmo sem emprego. 

Levantamento feito pela CNI no ano passado mostrou que 20 por cento dos 
trabalhadores que cursaram até a 4ª série do Ensino Fundamental tiveram mais de 
dez trabalhos com e sem carteira de trabalho assinado na sua trajetória profissional. 
Entre os brasileiros com curso superior, eram apenas 8 por cento nessa situação. 
 
 
http://www.dci.com.br/economia/apesar-de-desemprego-alto,-rotatividade-no-mercado-
de-trabalho-se-mantem-elevada-id604858.html 
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6. Franquias 

Franquias de hambúrguer cresceram mais 30% e são apontadas como 
tendência de negócio para os próximos anos 

 
07 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Estadão 
 
De acordo com Associação Brasileira de Franchising (ABF), as redes de 
franquias de hamburguerias associadas à entidade cresceram mais de 30% em 
3 anos. Em 2014 eram 36 marcas e em 2016 totalizaram 47. 
 

Outro estudo feito pelo Sebrae mostra que empreendimentos 
especializados em hambúrgueres superaram o modismo e estão se 
destacando entre os mais lucrativos do setor "Alimentação e Bebidas", que está 
no topo da lista entre os mais promissores para se investir em 2017. 

No varejo tradicional, somente em São Paulo, este tipo de comércio 
aumentou 575% entre 1994 e 2014, apontam dados publicado pelo Instituto de 
Gastronomia (IGA) 

"É um avanço expressivo, que superou a média do setor, neste mesmo 
período. Quando surgiram em nosso país, as hamburguerias tinham status de 
"elitizadas", voltadas para consumidores com alto poder aquisitivo e aos 
grandes centros. Tempos depois, elas se diversificaram e atualmente oferecem 
produtos que atendem a todos os públicos'', afirma Daniel Costa, diretor da 
consultoria Business Franquias. 

Seguindo este movimento , o consultor de empresas Alisson Ferreira e a 
esposa dele Bárbara Ferreira, abriram há dois anos em São Lourenço do Sul 
(RS), a primeira hamburgueria artesanal do município. A Bell Burger foi 
inspirada nas lanchonetes americanas dos anos 50, além de dezenas de 
lanches, o local possui porções gourmetizadas, bebidas exóticas e 
entretenimento. 

Foi uma sacada de negócio inteligente, que deu certo e virou franquia. 
Segundo os fundadores, é um empreendimento que permite ótimos ganhos. "A 
margem de lucro da Bell Burger é entre 18% e 20%, percentual considerado 
acima da média do segmento que está na faixa dos 14%. No ano passado, a 
nossa unidade piloto faturou mais de R$ 500 mil, um montante considerável, 
uma vez que a loja está em uma cidade com menos de 45 mil habitantes'', 
afirmam. 

Para 2017, o casal tem a meta de abrir 10 novas unidades franqueadas, 
em outras cidades do Estado e do país. Atualmente, negociam com 
investidores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, 
Espirito Santo e São Paulo. 

"Decidimos franquear nossa marca depois que analisamos dados deste 
setor e enxergamos que este seria o caminho mais seguro para expandir. 
Nosso foco está inicialmente em cidades do interior, com até 150 mil 
habitantes, pois conhecemos bem este perfil, mas nada impede de abrirmos a 
Bell Burger em grandes centros", explicam. 
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Brasileiros que consomem fora do lar 
Segundo o IBGE, 40% da população come fora de casa pelo menos 

uma vez ao dia. Já de acordo com a Preço Médio 2016, pesquisa da 
Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o 
Trabalhador (Assert), o gasto médio por refeição na rua é de R$ 30,48. 

"A população continua crescendo e, mesmo em tempos de crise, não 
deixa de consumir esses produtos e serviços. As pessoas buscam alternativas 
mais baratas, mas o consumo permanece. É importante o empresário 
acompanhar esse movimento da economia para ter mais sucesso." afirmou o 
presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. 

Para o especialista Daniel Costa, diretor da consultoria Business 
Franquias, abrir uma hamburgueria através de uma franquia é uma boa 
maneira de evitar gastos desnecessários e reduzir os riscos de fracasso. 
''Embora seja um segmento promissor, o empreendedor não deve se aventurar. 
A falta de conhecimentos, especialmente em gestão, pode fazer o sonho virar 
pesadelo", alerta. 

É um negócio que tem tudo para dar certo, na visão da consultora 
Melitha Novoa Prado. ''O consumidor está buscando outro tipo de alimento e os 
shoppings também estão à procura de novos negócios para a praça de 
alimentação", afirma. 

Franquias de alimentação são maioria 
O estudo inédito divulgado pela Associação Brasileira de Franchising 

(ABF) mostra que o segmento Alimentação lidera a lista das 50 maiores marcas 
de franquias no Brasil, em número de unidades, com 36% das redes. A seguir 
estão os Serviços Educacionais, com 18%, Moda, com 14% das redes, e em 
último Saúde, Beleza e Bem-Estar, com 12% das marcas. 

Em geral, o setor de alimentação é um dos mais consolidados e não 
deixou de crescer com a crise econômica. Em 2016, o número de unidades de 
franquias de comida cresceu 10%, somando quase 30 mil lojas no país. 

Na análise do especialista Claudio Tieghi, diretor de inteligência de 
mercado da ABF, os dados refletem elevado grau de maturidade e evolução do 
franchising brasileiro. "São redes nacionais e estrangeiras consolidadas, 
capilarizadas, que servem de referência para o setor", afirma. 

 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,franquias-de-hamburguer-
cresceram-mais-30-e-sao-apontadas-como-tendencia-de-negocio-para-os-
proximos-anos,70001656238 
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7. Mercado Imobiliário 

Avanço de distratos de imóveis pressiona regulamentação do governo 

 
08 de Fevereiro de 2017 

Fonte: O Globo 
  
Índice de cancelamentos chega a 43,4% em 2016; governo estuda fixar multa de 25% 
sobre valor 
 

O avanço do número de distratos nas operações de compra de imóveis novos 
em todo o país fez aumentar a pressão do setor da construção para que o governo 
regulamente direitos e obrigações (penalidades) para os casos de desistência do 
comprador antes da entrega das chaves. O índice de cancelamentos, que não 
chegava a 20% até o início de 2014, começou a crescer de forma expressiva desde 
então e chegou a 43,4% no ano passado, concentrado principalmente nas compras de 
imóveis com valores entre R$ 300 mil e R$ 800 mil. A justificativa das incorporadoras 
para a urgência da regulação é que, com os cancelamentos em níveis elevados e as 
vendas fracas, as empresas ficam sem garantias suficientes para tomar crédito, o que 
acarreta atrasos em obras de novos empreendimentos. 

No esforço de impulsionar o setor da construção, a equipe econômica trabalha 
para anunciar ainda esta semana uma solução para o problema dos distratos. Os 
detalhes ainda sendo negociados com a Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, mas a ideia é fixar um percentual entre 
20% e 25% do total pago pelo comprador, que poderá ser retido pela construtora, mais 
a taxa da corretagem. Já a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc) e outras entidades do setor, que desde o início do ano passado discutem 
com os ministérios do Planejamento e da Justiça a regulamentação de regras para 
esses casos, têm outra proposta: multas de 10% para os imóveis da faixa do Minha 
Casa Minha Vida (de até R$ 240 mil); de 12% para as unidades habitacionais que se 
encaixam nas regras do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), ou seja, até R$ 950 
mil; e de 14% para os de alto padrão. Esses percentuais seriam aplicados sobre o 
valor total do imóvel. 

No ano passado até novembro, cerca de 40,9 mil contratos de venda foram 
cancelados por distrato, o que equivale a 43,4% do total de imóveis vendidos no 
período. Na prática, a cada cem imóveis comercializados na planta, em quase 44 os 
consumidores não tiveram condições ou não quiseram levar os contratos de compra 
adiante. A elevação do índice de distratos já era esperada em razão do aumento do 
desemprego, mas essa disparada, segundo executivos do setor da construção, foi 
desencadeada principalmente por investidores que compraram imóveis pensando em 
sua valorização e, como o mercado deu uma estagnada, desistiram do negócio 
temendo perder dinheiro. 

PAGAMENTO TAMBÉM POR ATRASO NA OBRA 
Hoje, o comprador geralmente paga entre 25% e 30% do valor do imóvel novo 

até a entrega das chaves. Os distratos ocorrem justamente antes de o comprador 
receber as chaves. Por isso, na maior parte dos casos, as incorporadoras estabelecem 
multas contratuais de 50% a 60% do valor já pago pelo comprador, diz Marcelo Tapai, 
advogado especialista em direito imobiliário. Alegando tratar-se de cláusula abusiva, 
os compradores recorrem à Justiça, cujos juízes de primeira instância geralmente 
estabelecem multas menores, entre 10% e 15% do valor já pago. 

A proposta do governo prevê duas travas para a definição da quantia que as 
empresas poderão reter do cliente: o valor não pode exceder 10% do valor do 
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contrato, nem 80% do valor pago pelo cliente. Em contrapartida, as empresas que 
atrasarem a entrega da obra em mais de 180 dias poderão ser multadas em 0,25% do 
valor contratado. Acima desse prazo, a multa dobra para 0,50%. 

Para se ter uma ideia do impacto dessas novas regras, num contrato de R$ 
500 mil, por exemplo, e taxa de corretagem de 6%, se o cliente pagou R$ 50 mil e 
desistiu da compra, ele terá de deixar nas mãos da empresa R$ 30 mil só de comissão 
para o vendedor; sobre os R$ 20 mil restantes, seria aplicado o percentual fixado. 
Desse forma, a empresa poderá ficar com R$ 35 mil, e o comprador receberá de volta 
R$ 15 mil. O valor retido está abaixo dos 10% do valor do imóvel e dos 80% do valor 
desembolsado. 

Os clientes do Minha Casa Minha Vida não deverão ser afetados. A proposta 
de regulamentação prevê tratamento diferenciado por tipo de imóvel, se é residencial 
ou comercial. 

Para as incorporadoras, a regulamentação dará maior previsibilidade às 
empresas do setor e evitará disputas na Justiça, que são recorrentes. Claudio 
Carvalho, vice-presidente da Abrainc, explica que esses cancelamentos reduzem a 
previsão de fluxo de recursos para as construtoras, o que torna mais difícil o acesso 
ao crédito. 

— Se as vendas não estão dentro do cronograma, os bancos começam a parar 
com o crédito à produção. A concessão de crédito está muito mais restrita, e isso pode 
causar paralisação de obra nas construtoras que não têm caixa próprio disponível — 
diz. 

Flavio Amary, presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), 
afirma que os distratos causam um desequilíbrio no mercado, pois, além dos gastos 
que as incorporadoras já tiveram, como os de corretagem, o fluxo de caixa do projeto 
é afetado, o que pode prejudicar as outras pessoas que compraram unidades no 
mesmo empreendimento. 

— Muitos investidores desistem do imóvel porque não ocorreu a valorização 
esperada. Isso não é justo e não acontece em outros setores. É uma decisão unilateral 
do comprador, tomada quando ele percebe que o negócio deixou de ser bom para ele 
— disse. 

Na visão das incorporadoras, deve ser considerado o valor total porque os 
custos de venda, como corretagem e divulgação do empreendimento, incorrem sobre 
esse valor. Eles argumentam ainda que a prática em outros países é uma multa de 
100% do valor já pago. O acordo estava próximo, mas os órgãos de defesa do 
consumidor começaram a questionar a proposta, temendo que a nova regra seja muito 
desfavorável ao mutuário. 

Para o promotor Sidney Rosa, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), 
o grande problema de uma regra que fixe como multa um percentual do valor do 
imóvel é que, em alguns casos, isso pode representar até 100% do que já foi pago 
pelo comprador. 

— A crise econômica não atinge apenas as empresas, mas especialmente os 
consumidores. Não se pode pretender transferir a eles, cuja situação financeira já 
chegou ao ponto de devolver o imóvel, todo o risco do negócio e os ônus 
correspondentes. 

 
http://oglobo.globo.com/economia/avanco-de-distratos-de-imoveis-pressiona-
regulamentacao-do-governo-20890523 
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8. Curtas 

Fluxo de visitantes em shopping registra alta tímida em janeiro 

08 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
De acordo com o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC), o fluxo de 

pessoas nesses estabelecimentos pelo País teve crescimento de 0,33% em 
janeiro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado. O levantamento 
é realizado mensalmente pela Associação Brasileira de Shopping Centers 
(ABRASCE), em parceria com a FX Retail Analytics, companhia especializada 
em monitorar e mapear o fluxo para o varejo. Segundo números do 
levantamento, o maior avanço foi registrado na Região Nordeste, com 3,25%, 
seguido por Sudeste, com 0,68%. A região Sul, por sua vez, apresentou queda 
de 2,73% na comparação anual. 

Segundo o sócio-fundador da FX Retail Analytics, Walter Sabini Junior, a 
alta apresentada em janeiro é um sinal de que a economia brasileira começa a 
dar mostras de uma retomada. "O primeiro mês do ano é marcado por 
liquidações das lojas após o período de festas, e esta leve melhora no fluxo no 
comparativo anual pode ser um indício de que o brasileiro está recuperando o 
poder de compra", avalia. / Da Redação 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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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