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1. Crédito e Financiamento 

BC quer reduzir custo do crédito no médio e longo prazo 

10 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Empreendedor 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo está envolvido em 
uma série de medidas para aumentar a produtividade e o crescimento da economia. 
 

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse que o governo quer 
reduzir o custo do crédito, no médio e longo prazo, de forma estrutural e sustentável. 
Goldfajn participou do Painel Projeto Spread Bancário, no BC em Brasília, para discutir 
sobre o atual custo do crédito no país. 

“Estamos procurando a redução estrutural e sustentável do custo de crédito. 
Estrutural para serem medidas que de fato levam à queda do custo. E sustentável 
porque não queremos mais experimentos voluntaristas que levam à queda e depois, a 
gente sabe, volta”, disse. 

Goldfajn afirmou que a redução do spread (diferença entre a taxa de captação 
de recursos pelos bancos e a cobrada dos clientes nos empréstimos) faz parte das 
reformas microeconômicas do governo para aumentar a eficiência e produtividade da 
economia. Ele acrescentou que há atualmente no BC um grupo de trabalho para 
debater o assunto e, assim que as medidas estiverem “minimamente maduras”, serão 
anunciadas. 

O presidente do BC informou que o spread médio do período de 2011 a 2016 
era composto por 53,5% de inadimplência, 23,8% de lucros, 5,1% de custos 
administrativos, 15,8% de impostos diretos e 1,8% de compulsórios e encargos fiscais. 

Goldfajn enfatizou que quando a garantia do empréstimo é melhor, o spread 
fica menor. Ele citou como exemplo o crédito consignado, que tem spread menor, 
devido à garantia de que as parcelas dos empréstimos são pagas, já que são 
descontadas em folha de pagamento. Por isso, o presidente do BC defendeu que as 
medidas relacionadas ao spread têm que trazer mais segurança ao sistema. 

Aumento da produtividade 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também presente ao evento, disse 

que o governo está envolvido em uma série de medidas para aumentar a 
produtividade e o crescimento potencial da economia do país, como as de ajuste 
fiscal, além de enfrentar questões que prejudicam o ambiente de negócios, como o 
custo do crédito. 

Meirelles citou medidas anunciadas pelo governo no ano passado, como o 
aperfeiçoamento do cadastro positivo, com adesão automática dos consumidores, a 
duplicata eletrônica e o projeto de reforma da lei de falências e recuperação judicial. 

“É um programa abrangente que avança em diversas áreas e que é apenas o 
início. Temos certeza que vamos de fato ter consequências positivas desse esforço”, 
disse. 
 
 
http://empreendedor.com.br/noticia/bc-quer-reduzir-custo-do-credito-no-medio-e-longo-
prazo/ 

 
 

Voltar ao índice   
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2. Comércio - Varejo 

Comércio fechou 108,7 mil lojas e cortou 182 mil vagas no ano passado 

 
13 de Fevereiro de 2017 

Fonte: R7 
 

O comércio varejista brasileiro teve o pior ano da sua história em 2016. 
O setor bateu recordes de fechamento de lojas, de demissões e de queda nas 
vendas. Entre aberturas e fechamentos, 108,7 mil lojas formais encerraram as 
atividades no País no ano passado e 182 mil trabalhadores foram demitidos, 
descontadas as admissões do período, revela um estudo da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC). O ano superou os resultados negativos de 2015 
tanto na quantidade de lojas desativadas como em vagas fechadas. Em dois 
anos, o comércio encolheu em mais de 200 mil lojas e quase 360 mil empregos 
diretos. 

"Foram três recordes negativos em 2016", ressalta Fabio Bentes, 
economista da CNC e responsável pelo estudo, feito a partir de dados das 
empresas informantes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged). O tombo nas vendas até novembro, o último dado disponível do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi de 8,8% no ano e de 9,1% em 
12 meses para o comércio ampliado, que inclui veículos e materiais de 
construção (o IBGE divulga os números finais do varejo brasileiro nesta terça, 
14). 

Como o Natal, a principal data para o varejo, foi fraco, a chance de se ter 
atingido no fechamento do ano um resultado menos pior que obtido até agora é 
pequena. 

Bentes observa que, dos três recordes negativos, o mais dramático e 
preocupante, na sua opinião, é o de fechamento de lojas. "O comerciante só 
fecha loja quando está desesperançoso com a situação e não volta abrir tão 
cedo." 

O desânimo do varejo é visível nas ruas de comércio sofisticado e 
popular. É grande o número de lojas fechadas com placas de aluga-se. "O que 
chama a atenção é que as placas de aluga-se não eram comuns nos Jardins", 
diz Jamile Ribeiro, coordenadora de marketing da Associação de Lojistas dos 
Jardins, reduto de lojas de luxo da capital paulista. 

A situação não é diferente nas ruas do Bom Retiro, bairro paulistano que 
reúne lojas de confecção. "Nos últimos dois anos, 10% das lojas fecharam por 
causa da crise", observa a secretária executiva da Câmara dos Dirigentes 
Lojistas do Bom Retiro, Kelly Cristina Lopes. 

Chaim Wolf Piernikarz, conhecido como Jaime, dono da imobiliária JAB 
Imóveis e corretor há mais de 50 anos na região, diz que a vacância na rua 
José Paulino, a principal do bairro, é de 40%, o aluguel caiu 30% e não há mais 
luvas, a comissão pelo ponto na hora da locação. 

O estudo da CNC mostra que de dez segmentos do varejo analisados, 
todos fecharam mais lojas do que abriram no ano passado. Depois dos 
hipermercados e supermercados, as lojas de artigos de vestuário e calçados 
foram as que mais sofreram com a crise. Em 2016, 20,5 mil fecharam as portas 
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no País, descontadas as inaugurações. A Lojas Marisa, por exemplo, fechou 
cinco lojas em 2016 e abriu uma. A direção da rede, que tem hoje quase 400 
lojas, diz que avalia neste ano se vale a pena manter a operação de 20 pontos 
de venda. 

Setores movidos a crédito, como revendas de automóveis, móveis e 
eletrônicos diminuíram o número de pontos de vendas. A Via Varejo, dona da 
Casas Bahia e do Ponto Frio, por exemplo, fechou 23 lojas de janeiro de 2015 
a setembro de 2016. 

2017 
Para Bentes, da CNC, o varejo em 2016 bateu no fundo do poço e 

dificilmente neste ano vai repetir números tão negativos. A tendência para 2017 
é de estabilização dos números de lojas, empregados e faturamento, diz ele, 
ponderando que o primeiro semestre não será fácil. "Saímos de um furacão 
para uma tempestade tropical", compara. Desaceleração da inflação e queda 
dos juros jogam a favor do consumo, aponta. 

Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo, concorda com Bentes, mas ressalta que o desafio para o varejo 
voltar a crescer é a retomada do emprego. 

De toda forma, apesar do resultado ruim dos últimos dois anos - distante 
de 2010, quando o varejo cresceu 11,3%, gerou mais de meio milhão de vagas 
e abriu 82 mil lojas -, Terra acredita que esse enxugamento será positivo no 
médio prazo. As empresas que continuarem operando, porém com uma 
estrutura menor, voltarão a apresentar melhores resultados. As informações 
são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/comercio-fechou-1087-mil-lojas-
e-cortou-182-mil-vagas-no-ano-passado-13022017 

 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Correios lançam serviço de segmentação para empresas 

10 de Fevereiro de 2017 
Fonte: e-commerce Brasil 

  
Os Correios lançaram, nesta quinta-feira (9), projeto piloto direcionado a 

segmentos de negócios específicos. Chamado Correios Lista, o serviço 
mapeou regiões geográficas que podem ser selecionadas de acordo com o 
interesse do cliente. Segundo a empresa, são mais de 600 mil endereços 
qualificados por ramo de atividade em 22 diferentes segmentos de negócios na 
capital paulista e 28 municípios da Grande São Paulo e Litoral, além da cidade 
de Belém, no Pará. 

A classificação dos endereços por segmento possibilita a empresas 
realizarem envio de comunicação para públicos específicos. Por exemplo, uma 
rede de cosméticos pode realizar o envio de comunicação direcionada somente 
para salões de beleza. O cliente também pode selecionar a localização 
geográfica que pretende atingir, podendo ser a cidade inteira de São Paulo, 
municípios ou bairros específicos. 

Os dados contidos no Correios Listas, de acordo com os Correios, foram 
conferidos in loco. Durante a percorrida, carteiros conferiram em sua listagem 
se o estabelecimento comercial apontado estava realmente naquele endereço 
ou se alguma mudança havia ocorrido. Para contratar o serviço, é preciso 
entrar em contato pelo e-mail marketingdireto@correios.com.br. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/correios-segmentacao-empresas/ 
 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Alimentação 

Alimentos mais baratos dão alívio na inflação 

 
12 de Fevereiro de 2017 

Fonte: O Globo 
 
Grupo responde por um quarto do orçamento das famílias e deve subir só 3% 
este ano, após alta de 9,4% em 2016 
 

A comida mais barata vai jogar a inflação para baixo este ano. Analistas 
estimam que os alimentos devem subir em média 3% em 2017. Um tombo 
considerável em relação a 2016. No ano passado, a alimentação em casa 
encareceu 9,4%. Ficarão para trás os sustos com o preço do feijão, que 
chegou a aumentar num único mês mais de 40%. 

O grupo alimentação e bebidas consome um quarto do orçamento das 
famílias e, por isso, "desenha o perfil da inflação" afirma Eulina Santos, 
coordenadora do Sistema de índice de Preços do IBGE, instituto que calcula o 
índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que serve de referência para a 
meta de inflação do governo: 

- Os alimentos têm influência grande. O movimento desses preços 
vai se traduzir na inflação de fato. 

SEM EL NINO 
Esse grupo de produtos é um dos principais motivos para alguns 

economistas já estarem prevendo IPCA abaixo da meta, como é o caso do Itaú 
Unibanco. A meta para este ano é de 4,5%. Com o recente recuo da inflação, 
analistas já avaliam que a meta poderá ser reduzida para 2019. 

- Em agosto de 2016, o índice de alimentos acumulado em 12 
meses chegou a 16,8%. O clima ruim pressionou os preços de produtos que 
são muito básicos na cesta de consumo, como arroz, feijão, leite. Mas, desde 
setembro, os preços dos alimentos vêm caindo. Em janeiro, a alta foi de só 
0,17%, praticamente nada- afirmou Elson Teles, economista do banco. 

Por enquanto, tudo joga a favor de as compras de supermercado 
subirem pouco este ano e até caírem. Teles prevê deflação de alimentos 
acumulada em 12 meses entre julho e setembro: 

- É possível que isso ocorra e derrube o índice cheio. Nesses 
meses de terreno negativo nos preços dos alimentos, o IPCA (12 meses) deve 
ficar abaixo de 3,6% em agosto. 

O principal motivo para a queda forte da inflação de alimentos é o clima. 
O fenômeno El Nino, que provocou chuvas fortes em alguns lugares e seca em 
outros, fez quebrar saíras como de feijão, arroz, soja e milho em 2016. Este 
ano vai ser diferente. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o 
IBGE, a cada vez que divulgam a previsão de safra, aumentam o montante do 
que se espera colher. A safra deve subir 20,3% na última previsão divulgada 
pelo IBGE na semana passada. Na previsão anterior de dezembro, a alta 
estimada era de 16,1%. Serão mais 37 milhões de toneladas colhidas em 2017. 
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Assim, a agricultura, além de ajudar na recuperação do PIB, também vai 
facilitar a queda da inflação. 

- Não há previsão de El Nino este ano. O desemprego ainda está 
aí, e a demanda de forma geral está muito menos aquecida. Está limitada. 
Tudo isso contribui para conter os preços dos alimentos - diz Eulina. 

Outra pressão forte é o dólar. Após chegar a mais de R$ 4 em 2016, 
fechou a semana passada em R$3,11. 

- O dólar não vai afetar - diz Luiz Roberto Cunha, professor da PUC 
especialista em inflação. 

QUEDA DE 17,52% NO FEIJÃO 
E o câmbio não terá efeito mesmo com a valorização esperada da 

moeda que, pelas previsões do mercado, deve chegar a R$ 3,40 no fim do ano. 
- Mesmo com cenário de depreciação do câmbio, ele está muito 

bem comportado. Deve ajudar nesse processo de queda da inflação - diz Teles, 
do Itaú. 

Cunha lembra que os choques climáticos fizeram os preços explodirem 
em 2015 e 2016. Foram anos em que a inflação do grupo alimentos e bebidas 
ficou em 12,03% e 8,62% respectivamente: 

- A alimentação sempre determina a trajetória e intensidade da inflação. 
Em 2016, houve pressão muito forte dos alimentos. No fim de 2015 também, 
quando os reajustes foram excepcionalmente pesados. 

Salomão Quadros, superintendente adjunto para inflação da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), já vê essas quedas nos preços dos alimentos no 
atacado. Ele cita soja, milho e feijão. A primeira teve queda de 4,3% em janeiro: 

- Já é reflexo da safra (espera-se aumento de 11,8% este ano). À 
medida que for colhendo, o preço deve cair mais. 

No milho, já são dois meses de preços menores. O recuo foi de 5,63% 
em janeiro e de 4,32% em dezembro. No feijão, foi mais forte ainda. O preço no 
atacado caiu 17,52% em janeiro. 

Até mesmo a alimentação fora de casa vai subir menos. Os outros 
custos embutidos no serviço, como mão de obra e aluguel, terão reajustes 
menores este ano. O salário mínimo subiu 6,48% este ano, contra 11,7% em 
2016. 

- Salário mínimo subindo menos, alimentos em queda e negociação de 
aluguel mais tranquila são fatores que vão contribuir para a alimentação fora do 
domicílio ficar mais barata - afirma Cunha. 

A economia ainda patinando vai deixar que os preços de serviços e bens 
duráveis permaneçam comportados. Mesmo a tarifa de energia não deve subir 
com força este ano, estimam os economistas. Eulina e Cunha, porém, lembram 
que o grupo de alimentos é muito grande e volátil: 

-As projeções do mercado estão mais tranquilas, mas os alimentos são 
sempre uma caixinha de surpresas - diz Eulina. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35513562 
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5. Serviços - Telecomunicações 

Anatel homologou 8.251 novos produtos de telecom em 2016 

 
10 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 
O atendimento ao usuário e a renovação da regulamentação do setor de 

telecomunicações marcaram o trabalho da Anatel em 2016. Algumas ações 
desenvolvidas pela agência, com impacto direto na vida do consumidor, foram a 
redução de tarifas das ligações fixo-móvel e a etapa final da implantação do nono 
dígito dos telefones móveis a nível nacional. O processo de desativação da TV 
analógica no país, que começou no em 2016, prossegue em 2017.  

Serviços 
A banda larga fixa, com 26,6 milhões de acessos em dezembro de 2016, foi o 

único serviço de telecomunicações que registrou crescimento no país em 2016, foram 
1.104.483 novos contratos, aumento de 4% em relação a 2015. Mais de 58% dos 
municípios brasileiros passaram a contar com fibra ótica em 2016.  

A telefonia fixa, com 41,8 milhões de acessos em dezembro de 2016, por outro 
lado, manteve a tendência de queda registrada nos anos anteriores. As empresas 
autorizadas tiveram uma diminuição de 6%, redução de 1.148.680 de telefones fixos. 
E as concessionárias sofreram redução de 3%, ou seja, menos 696,6 mil telefones 
fixos. O serviço de TV paga, com 18,8 milhões de assinaturas em dezembro de 2016, 
também registrou uma queda perto de 2%, redução de 311.362 assinantes.  

A telefonia móvel , com 244 milhões de acessos, foi o serviço que apresentou a 
maior queda, reduzindo 13.747.515 linhas, equivalente a 5%. Apesar da queda, o 
serviço é o que tem maior potencial de crescimento e já está disponível em cerca de 
73% dos distritos do país, sendo que 75% do total de acessos permitem a banda larga 
móvel.  

As ligações locais e interurbanas de telefone fixo para móvel ficaram mais 
baratas no ano passado, caíram entre 15% e 22%. Também houve a unificação das 
tarifas locais de fixo-móvel, com isso o usuário de telefonia fixa paga o mesmo valor 
da ligação independente da operadora de telefonia móvel.  

Até dezembro foram concluídas 8.050 fiscalizações pela Anatel. Os fiscais 
verificaram, entre outros, a qualidade dos serviços e o cumprimento da 
regulamentação dos direitos e dos consumidores.  

A agência também homologou 8.251 novos produtos de telecomunicações, 
como por exemplo telefones celulares, smartphone, tablets e modems. Estes 
equipamentos devem conter o selo da Anatel, que atesta que o produto é certificado.  

Em 2016, a Anatel emitiu mais de 14,5 mil outorgas de serviços de 
telecomunicações e concedeu 165,7 mil licenciamentos de estações de 
telecomunicações. Com a implantação do novo sistema de outorgas, denominado 
Mosaico, houve uma redução no tempo médio para obtenção das autorizações, que 
no caso da banda larga fixa, caiu de 90 para 11 dias úteis; e na telefonia fixa, de 11 
meses para 25 dias úteis.  

Nono dígito  
Em 2016, a Anatel finalizou o processo de implantação do nono dígito nos 

telefones móveis de todo o país, quando os usuários dos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná também começaram a utilizar o 9 antes do número de 
celular. O processo teve início em 2013 no estado de São Paulo. Com a mudança, a 
capacidade do Plano de Numeração do Serviço Móvel Pessoal subiu de 37 milhões 
para 90 milhões de acessos por código de área.  
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Um dos motivos para a implementação do nono dígito foi atender a crescente 
demanda por aplicações que utilizem o Serviço Móvel dando suporte para 
comunicação Máquina a Máquina (M2M) e Internet das Coisas (IoT) . Estas 
tecnologias são usadas, por exemplo, para tele alarmes, automação residencial, e 
rastreamento de automóveis. 

TV digital 
O processo de desligamento da TV analógica começou em março do ano 

passado com o projeto-piloto em Rio Verde (GO). Em 16 de novembro de 2016, o 
sistema analógico foi desativado no Distrito Federal e em nove municípios do entorno, 
que tem aproximadamente quatro milhões de habitantes, com 1,2 milhão de 
domicílios. 

Está previsto para o próximo mês de março o desligamento do serviço 
analógico em São Paulo. Também deverá ser implantado em 2017 o sistema digital 
em Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza. Durante o processo são distribuídos kits com 
antenas e conversores da TV analógica para digital. Todas as famílias cadastradas 
nos programas sociais do governo federal recebem o kit gratuitamente. 

Atendimento dos Consumidores 
Em 2016, a central de atendimento da Anatel registrou 3,9 milhões de 

reclamações dos consumidores de serviços de telefonia móvel, fixa, banda larga fixa e 
TV por assinatura. O número representa uma redução de 4% ou 176,5 mil das queixas 
em relação ao ano anterior, quando o total atingiu 4,1 milhões. As principais 
reclamações foram relativas a cobrança, qualidade, e cancelamento dos serviços. 

Houve aumento de 1,9% das reclamações relativas a telefonia móvel em 2016 
se comparado ao ano anterior e de 25,8% dos chamados “outros serviços”, por 
exemplo de trunking e radioamador. Mas as queixas em relação a telefonia fixa caíram 
8,6%; da banda larga fixa, 8,4%; e TV por assinatura, 12,5%.  

Do total de reclamações, 47% ou 1,8 milhões foram em relação a telefonia 
móvel; 24,1% ou 943,8 milhões a telefonia fixa; 14,9% ou 581,1 milhões banda larga 
fixa; e 13,1% ou 511,1 milhões TV por assinatura.  

Execução Orçamentária 2016  
O total aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) foi de R$ 495,5 milhões, 

sendo R$ 365,2 milhões para pessoal; R$ 14,4 milhões para benefícios; R$ 108,7 
milhões para outras despesas correntes, e R$ 7,2 milhões para investimentos. 

Em função dos cortes e contingenciamentos, o total dispendido pela Anatel foi 
de R$ 473,4 milhões, sendo R$ 360,7 milhões com pessoal, R$ 14,2 milhões com 
benefícios; R$ 92,7 milhões com outras despesas correntes e R$ 5,8 milhões com 
investimentos. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/anatel-homologou-8-251-
novos-produtos-de-telecom-em-2016 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Latam realiza Mega Promo com ofertas nacionais e internacionais 

10 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Brasilturis Jornal 

 
A LATAM Airlines Brasil deu início, às 20h de hoje (10), à Mega Promo 

com ofertas para diversos destinos nacionais e internacionais. As tarifas 
especiais referem-se às viagens em classe econômica programadas entre 
março e maio deste ano, para destinos nacionais, e entre março e novembro 
para destinos internacionais (de acordo com cada destino). Os preços 
promocionais, a partir de R$ 65* (o trecho) em voos domésticos e R$ 480* (ida 
e volta) em voos internacionais, estarão disponíveis até as 8h de segunda-feira 
(13). 

Para destinos nacionais, é possível encontrar tarifas a partir de R$ 65* 
(por trecho) em voos entre Curitiba e Rio de Janeiro/Galeão. Para voos de São 
Paulo/Congonhas a Belo Horizonte/Confins, a promoção conta com passagens 
a partir de R$ 69* (por trecho). 

Quem quer fazer viagens internacionais também pode encontrar bilhetes 
para destinos na América do Sul, com voos a partir de R$ 480* (ida e volta) de 
São Paulo/Guarulhos a Montevidéu (Uruguai). Há também tarifas promocionais 
para os Estados Unidos, com passagens a partir de R$ 1.735* (ida e volta) 
para Miami a partir de Manaus ou de Belém. Outra oferta é para Cancun 
(Caribe), com tarifas a partir de R$ 1.576*, a partir de São Paulo/Guarulhos. 

A LATAM também oferece passagens mais baratas para outras regiões 
do mundo. Nesta Mega Promo, o cliente encontra tarifas especiais para a 
Oceania, com voos entre São Paulo e Auckland (Nova Zelândia) a partir de R$ 
3.156*. Para a Ásia, o cliente pode encontrar tarifas a partir de R$ 3.402* em 
voos entre São Paulo e Beijing. Já para Joanesburgo, na África do Sul, há 
tarifas a partir de São Paulo ou Rio de Janeiro a partir de R$1.545*. 

Durante a Mega Promo, as passagens aéreas também estão disponíveis 
para resgates promocionais a partir de 4 mil pontos* Multiplus por trecho nos 
voos domésticos e a partir de 16 mil pontos* Multiplus para ida e volta nos voos 
internacionais. O resgate com pontos das passagens aéreas promocionais 
pode ser efetuado no próprio site da Multiplus (www.pontosmultiplus.com.br). 

Os bilhetes aéreos em promoção podem ser adquiridos pelo site 
www.latam.com, lojas LATAM, LATAM Travel e agências de viagem. O valor 
pode ser parcelado em até 12 vezes em qualquer cartão de crédito aceito pela 
companhia. 
 
https://novo.brasilturis.com.br/latam-realiza-mega-promo-com-ofertas-
nacionais-e-internacionais/ 
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7. Comércio Eletrônico 

E-commerce nacional deve crescer até 12% em 2017 

10 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 
Com os diversos avanços tecnológicos dos últimos anos, a cultura de 

vendas passou por uma grande transformação. Atualmente o comércio 
eletrônico ou e-commerces, como são chamados, vêm ganhando força e 
usuários. 

Poder comprar determinado item a quilômetros de distância, sem sair de 
casa, utilizando celular, computador ou outro dispositivo são alguns fatores que 
atraem as pessoas. Sem falar na comodidade, facilidade de acesso e, 
principalmente, os descontos. 

Esta prática caiu no gosto do brasileiro e cada vez mais, as pessoas 
buscam pela experiência da compra online. De acordo com a previsão da 
ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) em 2017, o e-
commerce nacional deve crescer 12% em relação a 2016 e faturar R$ 59,9 
bilhões. O ano deve registrar mais de 200 milhões de pedidos nas lojas virtuais. 

Um dos setores promissores para 2017 e que está ganhando força é o 
de peças automotivas. Com a crise que o país enfrenta quem não tem 
condições de trocar o carro acaba optando por ficar com o seu automóvel por 
mais tempo. 

De acordo com o Sindipeças, o setor faturou mais de R$ 60 bilhões no 
ano passado e cresceu 75% no comércio eletrônico nos primeiros seis meses 
de 2016, segundo dados do Webshoppers-Ebit. Por conta disso, a procura por 
peças mecânicas voltadas para a manutenção do veículo são alguns dos itens 
mais procurados nos e-commerces voltados para este setor. 

Segundo a PneuFast, uma empresa de e-commerce especializada na 
venda de pneus para diversos tipos de veículos, diz que: “a procura por pneus 
aumentou no final do ano, pois muitas pessoas querem viajar nas férias. Com a 
crise, os consumidores preferem fazer a manutenção de seus veículos do que 
comprar um novo”. O e-commerce ainda aposta que a expectativa de venda 
para o carnaval é grande. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/e-commerce-
nacional-deve-crescer-ate-12-em-2017 
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8. Curtas 

Brasileiros já pagaram R$ 300 bilhões em impostos em 2017 

12 de Fevereiro de 2017 
Fonte: G1 

 
No ano passado, o mesmo montante foi registrado somente em 21 de 
fevereiro. 
 

O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano alcançou R$ 300 
bilhões às 11h deste domingo (12), segundo o “Impostômetro” da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP). No ano passado, o mesmo montante foi 
registrado somente em 21 de fevereiro, o que revela crescimento da 
arrecadação tributária. 

Há um aumento real na arrecadação, mas essa alta tem que ser vista 
com cautela: ela ainda não se refere a uma elevação do nível de atividade, mas 
sim a aumentos de alíquotas de alguns tributos”, diz Alencar Burti, presidente 
da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp). 

“A tendência, porém, é boa. Há indicadores que começam a se 
reequacionar, resultado das reformas do governo, que vêm produzindo os 
primeiros efeitos para tirar o País da recessão”, complementa. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
07/03/2017 até 12/03/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
09/03/2017 até 19/03/2017 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DARIO PIMENTA NOBREGA 
Cidade: UMUARAMA – PR 
 
10/03/2017 até 19/03/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções. 
Local: Beira Rio 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
13/03/2017 até 16/03/2017 – MOVELPAR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas 
Cidade: Arapongas - PR 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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