
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 036 

21 de Fevereiro de 
2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 036 – Ano 11 – Brasília, 21 de Fevereiro de 2017 

 
Sumário 

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

DEMANDA DAS EMPRESAS POR CRÉDITO ABRE 2017 EM ALTA ................................... 3 

2. COMÉRCIO - VAREJO ......................................................................................... 4 

IAV-IDV PROJETA CRESCIMENTO NAS VENDAS DO VAREJO EM ABRIL ........................ 4 

3. SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO ..................................................................... 5 

CONSUMIDOR QUER CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUIDADE E COM RECOMPENSAS ..... 5 

4. SERVIÇOS – TURISMO........................................................................................ 7 

ENTIDADES DO TURISMO DEFENDEM MUDANÇAS NO SETOR ....................................... 7 

5. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................... 8 

ALTA NAS COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS PREJUDICA DESEMPENHO DO VAREJO 

NACIONAL ...................................................................................................................... 8 

E-COMMERCE BRASILEIRO REGISTROU QUEDA DE PREÇOS NO SETOR DE MODA E 

ACESSÓRIOS ............................................................................................................... 10 

6. BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR ......................................................................... 11 

ATENDIMENTO ONLINE RUIM AFASTA CLIENTES, MOSTRA PESQUISA ......................... 11 

7. MERCADO IMOBILIÁRIO .................................................................................... 12 

REGRA EM ESTUDO PODE FAZER COMPRADOR PERDER QUASE TODA GRANA DE 

IMÓVEL SE DESISTIR DA COMPRA................................................................................ 12 

LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS CAEM 21,5% EM DEZEMBRO, MAS ACUMULAM ALTA DE 

9% EM 2016 ............................................................................................................... 14 

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

FLUXO DE VISITANTES EM SHOPPING CENTERS TEM ALTA DE 0,33% EM JANEIRO ... 15 

TURISTAS ESTRANGEIROS COMEÇAM ANO GASTANDO MAIS NO BRASIL ................... 15 

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

 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

 

1. Crédito e Financiamento 

Demanda das empresas por crédito abre 2017 em alta 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Conforme apurou o Indicador Serasa Experian de Demanda das 
Empresas por Crédito, o ano de 2017 começou com mais empresas buscando 
crédito. A alta foi de 6,2% no primeiro mês do ano, quando comparada com 
janeiro do ano passado, e de 12,6% frente a dezembro/16. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, a alta da procura 
empresarial por crédito em janeiro/17 foi exclusiva das micro e pequenas 
empresas. Nas médias e grandes empresas, as quedas interanuais em 
janeiro/17 ainda foram significativas. Por isto, não é possível ainda afirmar que 
a demanda empresarial por crédito tenha entrado, definitivamente, em território 
positivo. 

Nas micro e pequenas empresas, a alta da demanda por crédito foi de 
7,1% em janeiro/17 na comparação com janeiro/16. Todavia, nas médias 
empresas houve queda interanual de 7,9% em janeiro/17 e, nas grandes 
empresas o recuo foi de 8,6%, sempre na comparação janeiro/17 vs. 
janeiro/16. 

Todos os setores econômicos pesquisados apresentaram altas na 
demanda empresarial por crédito no primeiro mês de 2017. Na indústria, o 
crescimento foi de 2,0% em janeiro/17; nas empresas comerciais a alta foi de 
3,0% e, no setor de serviços, predominante de micro e pequenas empresas, a 
procura por crédito avançou 10,6% em janeiro/17 na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 

O maior crescimento da demanda das empresas por crédito em 
janeiro/17 ocorreu no sudeste: alta de 9,4% contra janeiro/16. No Sul o 
crescimento foi de 4,6%; no Centro-Oeste de 3,9%; no Nordeste de 3,3%; e, no 
Norte foi de 0,4%. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/demanda-
das-empresas-por-credito-abre-2017-em-alta 
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2. Comércio - Varejo 

IAV-IDV projeta crescimento nas vendas do varejo em abril 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

A tão esperada retomada do crescimento nas vendas varejistas deve 
ocorrer a partir de abril, de acordo com o IAV-IDV (Índice Antecedente de 
Vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo), elaborado com base nas 
projeções feitas pelos associados do instituto. A estimativa para abril é de 
crescimento real nas vendas de 2,3%, em relação ao mesmo período do ano 
anterior e já descontada a inflação. 

Em janeiro, o IAV-IDV fechou com queda de 4,1%, em comparação a 
janeiro de 2016. O setor também estima a continuidade dos resultados 
negativos nos próximos dois meses, mas em um patamar menor, com queda 
de 1,9% em fevereiro e 0,7% em março. Vale ressaltar a importância do IAV-
IDV, que consegue, entre 30 a 40 dias, antecipar a tendência de resultados da 
Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. 

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte 
pelas vendas de super e hipermercados, foodservice, drogarias e perfumaria, 
apresentou queda de 6,0% nas vendas realizadas em janeiro, na comparação 
anual. As projeções para os próximos meses sinalizam decrescimento de 3,8% 
e 2,9% em fevereiro e março, respectivamente, e alta de 3,3% em abril. 

Já o setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, livrarias e 
artigos esportivos, também apresentou queda em janeiro, de 0,3%, na 
comparação anual. No entanto, a expectativa para os próximos meses é 
positiva, com crescimento de 2,0% em fevereiro, 3,3% em março e 1,0% em 
abril. 

No segmento de bens duráveis houve leve queda de 0,1% em janeiro. A 
recuperação da confiança dos consumidores e a retomada do crédito 
continuam sendo os principais desafios para o segmento. A projeção dos 
associados para os próximos meses é de estabilização em fevereiro e 
crescimento de 1,6% em março e 0,8% em abril de 2017. 

A inflação acumulada dos segmentos em janeiro, levando-se em 
consideração os últimos 12 meses, segundo o IBGE, foi de 7,4% para os não 
duráveis, 3,7% para os semiduráveis e 1,1% para os duráveis. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/iav-idv-projeta-
crescimento-nas-vendas-do-varejo-em-abril 

 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Cartão de Crédito 

Consumidor quer cartão de crédito sem anuidade e com recompensas 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Monitor Digital 
 

Os cartões de créditos continuam sendo mal avaliados pelos 
consumidores, principalmente por quem não paga a fatura integral dentro do 
prazo, número que cresceu nos últimos dois anos de 18% para 21% das 
pessoas. As informações fazem parte do novo Estudo Cartões de Crédito da 
CVA Solutions, que ouviu 4.159 consumidores de todo o país, no mês de 
novembro de 2016. 

– O consumidor que degusta as altas taxas de juros do crédito rotativo, 
ou que já teve pontos que expiraram no programa de recompensas avalia pior 
a marca do seu cartão. Inversamente, quem não paga anuidade do cartão ou já 
resgatou prêmios do programa de recompensas, avalia melhor o seu cartão – 
observa Sandro Cimatti, sócio-diretor da CVA Solutions, lembrando que o 
número de cartões por pessoa diminui de 2,2, em 2014, para 2,0 em 2016, 
provavelmente pelo fato das instituições financeiras estarem limitando as 
anuidades gratuitas. 

Essa é a sexta edição desse estudo que analisa emissores financeiros, 
emissores varejistas e bandeiras de cartões de crédito. Ele avalia o valor 
percebido (relação custo-benefício percebido por seus clientes) e a força da 
marca (a atração menos rejeição perante clientes e não clientes) dos diversos 
tipos de cartões de crédito citados pelos entrevistados, mede a posição frente a 
concorrência e diagnostica possibilidades de criação de vantagem competitiva 
sustentável. 

Em força da marca os primeiros colocados são Itaucard (financeiro), 
Saraiva (varejo) e Visa (bandeira). Em valor percebido os líderes são Nubank 
(financeiro), Saraiva (varejo) e Amex (bandeira). 

Como cartão principal houve crescimento em share do Bradesco, Caixa, 
Porto Seguro, Renner, Pernambucanas e Saraiva. Dentre as bandeiras, 
Mastercard e Elo registraram bom crescimento. Já em força da marca, Amex e 
Mastercard apresentaram crescimento. 

O segmento de cartões de crédito recebeu uma nota baixa, 7,07 (em 
uma escala de 1 a 10), entre os 46 setores da economia pesquisados pela 
CVA. A nota é um pouco superior à conquistada em 2014, que foi de 6,96. 

A posição dos cartões ainda é melhor do que planos de saúde, bancos 
de varejo, tv por assinatura, internet banda larga, operadoras de telefonia fixa e 
celular, este último, o pior setor, com nota 5,84. O valor percebido para os 
setores pesquisados se baseia na nota de custo-benefício percebido e tem 
como melhor segmento o de forno micro-ondas com nota 8,87. 

Os bancos que conseguem ter mais cartões de crédito em comparação 
ao seu número de correntistas (cross sell) são o Itaú e o Santander. Entretanto, 
não basta o consumidor ter o cartão de crédito, é importante ele utilizá-lo. 
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Os emissores cujos cartões são mais utilizados (share of wallet) são os 
bancos e depois os varejistas, possivelmente pelo maior limite de crédito e pela 
maior aceitação. Entre as bandeiras os destaques são Visa e Mastercard. Entre 
os emissores financeiros destacam-se HSBC, Itaú, BB e Santander. E entre os 
emissores de varejo destacam-se Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Marisa, 
Supermercados Extra e C&A. 

O emissor financeiro com maior força de marca (atração menos rejeição 
perante clientes e não clientes) continua sendo o Itaucard, com 12,2%, apesar 
de ter registrado queda desde 2014, quando tinha 17,3%. 

O Ourocard manteve a segunda posição, mas também registrou queda 
de 14,3% para 9,4%. Amex melhorou um pouco (de 8,3% para 8,6%) e o 
Bradesco permaneceu praticamente igual, com 5,0%. Nubank, que teve leitura 
na pesquisa CVA apenas em 2016, já registrou 3,0% de força da marca. 

Entre os emissores de Varejo, destaca-se o cartão da Saraiva, que 
cresceu de -0,1% para 0,2% em força da marca. 

Entre as bandeiras, a Visa continua liderando, com 41,8%, mas 
registrando queda em relação a 2014, quando tinha 48,7%. Mastercard cresceu 
muito, tendo passado de 28,3%, em 2014, para 34,4%. 

O melhor valor percebido (custo-benefício percebido pelos clientes) 
entre os emissores financeiros foi atribuído ao Nubank, com índice 1,30 e 
Amex, com 1,17, ambos considerados worldclass. Amex, que já tinha uma 
ótima avaliação em 2014, 1,08, cresceu mais. Citibank também se destaca com 
índice 1,07 em valor percebido. 

Entre os emissores de varejo a Saraiva é worldclass, com índice 1,23. 
Hipercard e Lojas Americanas também foram bem avaliados, com índices 1,08 
e 1,05 respectivamente. 

Já entre as bandeiras, as melhores avaliações foram atribuídas para 
Amex (1,14 – worldclass) e Hipercard (1,08). Mastercard manteve seu índice 
de 1,00 e Visa piorou para 0,98. 

Existe diferença significativa na satisfação dos consumidores que 
possuem programas de recompensas (54%) em seus cartões de crédito versus 
os que não possuem. Também existe satisfação adicional para aqueles que já 
resgataram alguma recompensa (28%) e a satisfação cresce mais conforme o 
tipo de recompensa resgatada. As recompensas do tipo “experiências 
vivenciadas”, como passagens aéreas, descontos em entretenimento, estadias 
em hotel, entre outras, causam mais satisfação (valor percebido) do que o 
ganho de produtos diversos. 

Houve crescimento do número de programas de coalisão disponíveis 
para os consumidores (programas que acumulam pontos de diferentes cartões 
ou programas de recompensas para facilitar o acumulo de pontos e o resgate 
de recompensas). Aqueles que mais são utilizados são: Multiplus, Dotz, Smiles, 
Tudo Azul, Netpoints e Livelo. 
 
http://monitordigital.com.br/consumidor-quer-cartao-de-credito-sem-anuidade-e-
com-recompensas/ 

 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

Entidades do turismo defendem mudanças no setor 

21 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Estadão 

  
A indústria do turismo viveu uma verdadeira 'guerra de cartas' um dia 

antes da reunião que vai avaliar medidas para mudar a estrutura do setor no 
Brasil. 

Entidades e empresas do turismo divulgaram cartas ontem em defesa da 
isenção de vistos para estrangeiros de quatro países, liberação de 100% de 
capital estrangeiro em companhias aéreas e transformação da Embratur em 
agência com recurso de contribuições sociais. Os textos foram resposta às 
críticas de outros segmentos às propostas do Ministério do Turismo. 

Nos últimos meses, a pasta tem liderado campanha no governo para a 
adoção de mudanças na legislação para abrir o setor brasileiro. O pacote é 
baseado em três medidas polêmicas: 1) isentar turistas dos Estados Unidos, 
Canadá, Japão e Austrália de vistos para entrar no Brasil, 2) liberar o capital 
estrangeiro em até 100% nas aéreas e 3) transformar a Embratur em agência 
com parte do dinheiro que hoje financia entidades como o Sebrae. As medidas 
serão analisadas hoje, em reunião com os ministros da Fazenda, 
Planejamento, Turismo, Relações Exteriores e Casa Civil. 

"São medidas simples que dependem apenas de vontade política e têm 
grande impacto no setor", cita uma das cartas do setor de turismo assinada por 
28 entidades. Segundo o texto, a adoção das medidas propostas poderia 
injetar até R$ 1,4 bilhão na economia nacional. 

O presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, prevê, que se o plano for 
adotado integralmente, o Brasil pode chegar a 2022 com 12 milhões de turistas 
estrangeiros que gerariam receita de US$ 19 bilhões. "Não podemos perder no 
turismo", disse. 

As duas cartas que defendem as medidas foram divulgadas horas 
depois de as mesmas medidas serem duramente criticadas por dois outros 
textos. Como mostrou o Estado, o setor industrial e parte da diplomacia se 
manifestaram contra. 

"Nenhum país do porte e da expressão política do Brasil adota a 
dispensa unilateral de vistos de turista, medida que implica tratamento 
assimétrico a seus nacionais", explica a carta do Itamaraty. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35795638 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Alta nas compras em sites internacionais prejudica desempenho do 
varejo nacional 

20 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 
Em 2016, 21,2 milhões de brasileiros compraram em sites 

internacionais. É o que aponta a 35ª edição do relatório bianual WebShoppers 
desenvolvido pela Ebit. Entre os destaques deste ano estão os dados da 
pesquisa Cross-Border, que avaliou o comportamento de compras em sites 
internacionais. 

Se em 2015, 54% dos consumidores afirmaram ter comprado em sites 
internacionais, em 2016, mesmo com um cenário cambial não muito favorável, 
onde a cotação do dólar ultrapassou a casa dos R$ 4 nos primeiros meses do 
ano, o quadro se manteve estável e esse número alcançou 53%. Foram gastos 
em torno de R$ US$ 2,4 bilhões em sites fora do País, um crescimento de 17% 
frente ao ano de 2015. 

Segundo dados da Ebit, o fator determinante para o crescimento do 
faturamento das compras em sites internacionais, em 2016, foi o aumento do 
número de consumidores. Em compensação, caiu a frequência da média de 
compras por consumidor, passando de 3,8 para 3,7. Por outro lado, o gasto 
individual dos compradores (tíquete médio) permaneceu estável, registrando 
US$ 35,69. 

Para Pedro Guasti, presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da 
FecomercioSP e CEO da Ebit, o aumento das compras em sites internacionais 
pode ser prejudicial para alguns varejistas nacionais: "Existe uma concorrência 
desleal em favor das empresas estrangeiras pelo fato de grande parcela dos 
produtos atravessarem as fronteiras sem recolhimento de impostos de 
importação, o que os torna muito mais baratos se comparados com os 
nacionais", afirma. 

De acordo com o relatório, os sites chineses, como o Aliexpress.com, 
ainda dominam a preferência dos compradores on-line (45%). Já a 
Amazon.com, que deteve 40% das preferências, ficou em segundo lugar e 
ultrapassou o Ebay, (26%). O único site que apresentou aumento em relação 
ao ano anterior na preferência do consumidor foi a Apple (Internacional) que 
alcançou 10%. 

Entre as categorias mais compradas em sites internacionais, podemos 
destacar Eletrônico (34%), Informática (25%), Moda e Acessórios (24%) e 
Telefonia e Celulares ( 18%). De acordo com o relatório, outra categoria que 
apresentou crescimento expressivo foi a de acessórios automotivos, que 
ganhou três pontos porcentuais em 2016. Traçando um paralelo com as 
compras em sites nacionais, o aumento no faturamento em 2016 foi 
impulsionado pela retração nas vendas de veículos novos e a consequente 
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necessidade de realizar manutenção na frota de automóveis usados 
(crescimento nominal de 58% em relação a 2015). 

Segundo Guasti, o que leva os brasileiros às compras internacionais 
virtuais é o preço mais baixo dos produtos. Em alguns casos essa diferença 
chega a superar os 80%, o que faz o consumidor muitas vezes preferir comprar 
e esperar a entrega em um período muito superior se comprasse em sites 
nacionais. O segundo fator mais importante são novos lançamentos ou 
produtos que ainda não estão disponíveis no Brasil. 

De acordo com o WebShoppers, em 2016, 79% dos consumidores 
afirmaram ter recebido o produto no prazo prometido, sendo que a média para 
entrega chegou a 36 dias. 

Fiscalização 
Pedro Guasti acredita que para o e-commerce brasileiro concorrer de 

forma justa com o mercado internacional, a Receita Federal deveria 
implementar um sistema de fiscalização mais rigoroso obrigando a todos que 
compram fora pagar imposto de importação. Além disso, as empresas 
estrangeiras que vendem no Brasil deveriam oferecer os mesmos direitos de 
empresas locais como garantia, troca, devolução e direito de arrependimento. 

Mesmo com a alta do dólar, 67% dos brasileiros entrevistados continuam 
comprando em sites internacionais, mesmo porcentual apresentado em 2015 e 
alegam que o preço mais baixo é a principal razão para realizar as compras. 

Além disso, outros fatores que contribuíram para as compras em sites 
internacionais foram frete e impostos. Mais da metade dos entrevistados não 
pagaram frete (52%), enquanto 53% afirmaram que não pagaram impostos em 
sua última compra internacional em 2016. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/alta-nas-compras-
em-sites-internacionais-prejudica-desempenho-do-varejo-nacional 
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E-commerce brasileiro registrou queda de preços no setor de moda e acessórios 

20 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Estadão 

  
De acordo com índice FIPE Buscapé, o e-commerce brasileiro registrou uma queda 
nos preços, após 21 meses seguidos em alta. A baixa nos preços dos produtos 
comprados em varejo online, foi de 2,01% em dezembro de 2016, em comparação 
com o mesmo período de 2015. As maiores quedas aconteceram nos setores de 
telefonia (9,71%), moda e acessórios (5,35%) e eletrônicos (2,77%). 
 

Ainda assim, mesmo durante os 21 meses de alta, o comércio eletrônico foi o 
que menos sentiu impacto da crise econômica. De acordo com o indicador Mastercard, 
em novembro de 2015, o crescimento do comércio eletrônico chegou a 20,4%, 
impulsionado pela Black Friday. No Natal, o varejo online brasileiro continuou a 
crescer, obtendo um aumento de 3,8% em comparação com as vendas registradas no 
ano anterior, com gastos que ultrapassaram a marca dos R$ 7 bilhões. 

No Brasil, o e-commerce ganhou força principalmente no setor de moda e 
acessórios, que apesar da crise econômica e da retenção de gastos do consumidor, 
continuou a apresentar bons números. Segundo a docente do curso de moda do 
Senac Penha (SP), isto deve ter ocorrido devido ao fato de que os brasileiros 
perderam o medo de realizar compras pela internet. Além disso, o baixo investimento 
que o negócio online requer também impulsiona o avanço do segmento. 

Apesar do cenário vantajoso, ainda existem desafios. A grande sacada do 
varejo online é sempre estar em dia com o desejo do consumidor e as tendências de 
mercado. Para quem investe no segmento de moda e acessórios, também necessita 
conhecer boas práticas de atendimento e logística. 

Arriscar-se no formato de comércio online, significa ter custos mais baixos em 
comparação com investimentos que incluem um local físico e até mesmo a 
contratação de mão de obra, uma vez que os e-commerces não demandam a 
necessidade de um ambiente literal para receber os consumidores. 

Tendo em vista as vantagens do e-commerce, o setor de moda e acessórios 
online, espera receber novos investidores para a continua ascensão. O objetivo é 
superar o ano de 2016, criar novos canais de venda, uso de tecnologia, agilidade na 
absorção de tendências e rapidez nas entregas, tudo para atrair mais consumidores. 

O baixo custo do e-commerce e o aumento do consumo de moda e acessórios, 
também são oportunidades para novos empreendedores, que desejam investir. Os 
mesmos podem revitalizar um negócio que já existente ou criando seu próprio negócio 
online. A boutique online We Love Webshops tem realizado uma colaboração com 
marcas famosas de moda e acessórios. Os usuários do site podem acessar a estas 
lojas e navegar por outras categorias da boutique online, que varia bastante, passando 
por moda e acessórios, até comidas, bebidas, viagens e mais. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,e-commerce-brasileiro-
registrou-queda-de-precos-no-setor-de-moda-e-acessorios,70001672604 
 
 
 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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. Bem-Estar do Consumidor 

Atendimento online ruim afasta clientes, mostra pesquisa 

20 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Portal Varejista 

 
Se o atendimento ruim em uma loja física já afastava clientes, as falhas 

em atendimento online do e-commerce podem ser um desastre para qualquer 
marca. Segundo uma pesquisa realizada pelo instituto Ovum por encomenda 
da LogMeIn, o problema pode ter consequências catastróficas: 82% do 
entrevistados disseram ter abandonado uma marca online por causa de uma 
única experiência ruim. 

Segundo a pesquisa, o atendimento é a etapa que concentra a maior 
parte das expectativas dos clientes quanto à experiência ideal de 
relacionamento com qualquer marca. Por conta disso, 78% dos entrevistados 
disseram que trocariam o atendimento via telefone por outro canal de 
comunicação se soubessem que teriam um problema resolvido na primeira 
tentativa. E 33% deles declararam sua frustração, afirmando que detectaram 
piora nos recursos dos sistemas de autosserviço. 

Para a LogMeIn, dona da ferramenta BoldChat, que permite assistência 
aos clientes online via Chat, a resposta dos consumidores, combinada com o 
crescimento exponencial das vendas via e-commerce, sinaliza que o canal de 
atendimento via Chat em qualquer website é fundamental, já que a ferramenta 
permite atendimento multicanal que dá aos clientes o nível de agilidade que 
estão buscando. 

“O cliente de uma loja virtual muitas vezes se sente desamparado e um 
canal de comunicação rápido e fácil, direto com a empresa, tem o poder de 
elevar a experiência do cliente para um outro nível”, diz Gustavo Boyde, 
gerente de marketing da LogMeIn para a América Latina. 

“Os recursos de atendimento multicanal deixam que as interações sejam 
feitas da forma escolhida pelo cliente: desde o autoatendimento até o suporte 
individual personalizado, independente do dispositivo utilizado ou canal de 
atendimento escolhido. Até por que 60% de consumidores querem acesso mais 
fácil aos canais de suporte na Web, entre eles mídias sociais, comunidades e, 
principalmente, o chat ao vivo”, aponta Boyde. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/12953/atendimento-online-ruim-afasta-
clientes-mostra-pesquisa 
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7. Mercado Imobiliário 

Regra em estudo pode fazer comprador perder quase toda grana de 
imóvel se desistir da compra 

 
21 de Fevereiro de 2017 

Fonte: R7 
 
Discussão avançada prevê retenção de até 90% do valor pago pelos clientes 
às construtoras 
 

Aos poucos, o mercado imobiliário retoma os lançamentos e impulsiona 
as vendas no início de 2017, mas o elevado número de distratos dos 
compromissos de compra e venda de imóveis na planta ainda preocupa as 
construtoras. 

Por isso, elas bateram à porta do governo em busca de uma solução 
para as perdas provocadas pelas desistências por parte dos compradores. 

A proposta que ganha mais força e parece ter adesão do Planalto e das 
incorporadoras imobiliárias pode fazer com que os desistentes percam quase 
todo o valor pago para a reserva do imóvel. 

Fontes com conhecimento da proposta ouvidas pelo R7 afirmam que o 
projeto visa garantir que a construtora tenha direito de ficar com um percentual 
entre 10% e 14% do preço do imóvel, desde que não ultrapasse 90% do valor 
já pago pelo comprador. 

O advogado especialista em direito imobiliário Marcelo Tapai explica que 
a legislação atual estabelece uma perda entre 10% e 15% do valor pago até o 
momento pelo imóvel. Ele avalia que a proposta já avançada de mudanças 
“beneficia somente as incorporadoras”. 

— Se você levar em conta que a pessoa paga 20% do valor do imóvel 
até a fase do financiamento, perdendo 14% ela está perdendo 70% do valor 
pago. Se foi desembolsado menos de 20%, a retenção pode ser ainda maior e 
pode chegar a 80% de todo o valor que foi pago. 

Veja um exemplo: imagine um consumidor que fez a reserva de compra 
de um imóvel avaliado em R$ 500 mil e pagou 18% do valor total (R$ 90 mil) de 
entrada. Hoje, ele teria que pagar até R$ 13,5 mil à construtora em caso de 
desistência. 

Se a nova regra for aprovada, ele teria que abrir mão de até R$ 70 mil 
(14% do valor do imóvel) ou 77% da grana desembolsada na entrada se 
quebrar o acordo. 

Com distratos em alta, construtoras retomam preços antigos para 
desovar imóveis 

Apesar de também observar a nova regulamentação como ruim para os 
consumidores, o professor do MBA de gestão de negócios imobiliárias da FGV 
(Fundação Getulio Vargas) Roberto Lira afirma que a mudança é necessária 
porque os distratos trazem danos “muito sérios” para as construtoras. 
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— Lá fora, em alguns países não devolvem nada e alguns compradores 
ficam sujeitos a ações judiciais. Isso nos faz observar que aquilo que os 
incorporadores querem é bem palatável. 

Construtora na UTI 
Os dados mais recentes da Abrainc (Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias) apontam que, nos 11 primeiros meses de 2016, 
40.888 unidades foram distratadas no País. Diante desse número elevado, o 
vice-presidente da Abrainc, Claudio Carvalho, defende uma regulamentação 
para os que desistem da compra do imóvel e ressalta que cada unidade 
distratada resulta em “custos irrecuperáveis”, que podem chegar a 15% e 20% 
do imóvel. 

Lira compara a atual situação das incorporadoras com um doente que 
está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que tem o problema se agravando 
para uma infecção hospitalar com o elevado volume de distratos registrados 
nos últimos anos. 

Carvalho avalia que o ideal seria reter 8% do valor do imóvel para as 
desistências na faixa do Minha Casa Minha Vida, de 12% para unidades de até 
R$ 2 milhões financiadas pelo SFI (Sistema Financeiro de Habitação) e 15% 
para empreendimentos acima de R$ 2 milhões. A fixação dos valores mais 
altos, segundo ele, visa inibir investidores que compraram o imóvel para 
especular. 

— Quando você fala dos 15% de retenção do valor do imóvel e para 
não-moradias você atinge o especulador que compra salas e fez o distrato 
quando vê o valor abaixo da expectativa dele. 

Para que a nova regra comece a valer, o governo busca ainda que um 
consenso seja estabelecido entre as construtoras e órgãos de defesa do 
consumidor. Após um acordo, o Planalto deve redigir uma proposta final sobre 
a regulamentação dos distratos imobiliários no País. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/regra-em-estudo-pode-fazer-comprador-perder-
quase-toda-grana-de-imovel-se-desistir-da-compra-21022017 
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Lançamentos de imóveis caem 21,5% em dezembro, mas acumulam alta 
de 9% em 2016 

 
21 de Fevereiro de 2017 

Fonte: R7 
 
No ano passado, 9.887 unidades foram vendidas no País, afirmam Abrainc e 
Fipe 
 

Os lançamentos de imóveis comerciais e residenciais no Brasil em 
dezembro caíram 21,5% em relação ao mesmo mês de 2015, atingindo 10.006 
unidades, segundo levantamento da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) em parceria com a Abrainc (Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias). 

Conforme a pesquisa, 22,3 mil imóveis foram entregues no último mês 
de 2016, alta de 60% ante dezembro de 2015, mas as vendas encolheram 
0,2% na mesma base de comparação, para 9.887 unidades. Por outro lado, os 
distratos caíram 14,3% no mês, somando 3.100 unidades. 

Como resultado, a relação VSO (Vendas sobre Oferta) ficou em 7,6% 
em dezembro, queda de 0,6 ponto percentual sobre igual mês de 2015. 

Acumulado 
Em 2016, foram lançados 69,8 mil imóveis, um número 9% maior ante 

2015, informou a Abrainc-Fipe. Já as entregas totalizaram 140.902 unidades, 
alta de 11,4% em relação ao ano anterior, mas as vendas recuaram 8% no ano, 
para 103.203. No acumulado, os distratos somaram 44.233 unidades, baixa de 
7,1% ante 2015. 

Empresas de construção vêm negociando junto ao governo federal e 
entidades de defesa do consumidor um conjunto de regras para cobrança de 
multa se a compra for cancelada. Uma das propostas na mesa de discussão 
permitiria às construtoras reter entre 8% e 15% do valor do imóvel em caso de 
distrato. 
 
http://noticias.r7.com/economia/lancamentos-de-imoveis-caem-215-em-
dezembro-mas-acumulam-alta-de-9-em-2016-21022017 

 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“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.” 

 

8. Curtas 

Fluxo de visitantes em shopping centers tem alta de 0,33% em janeiro 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Portal Varejista 
 
O primeiro mês de 2017 mostra sinais de otimismo para o varejo. De acordo 

com o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC), o fluxo de pessoas nesses 
estabelecimentos pelo país teve alta de 0,33% em janeiro deste ano, em relação ao 
mesmo mês de 2016. O levantamento é realizado mensalmente pela Associação 
Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), em parceria com a FX Retail Analytics, 
empresa especializada em monitoramento e fluxo para o varejo. 

O maior crescimento foi registrado na região Nordeste, com 3,25%, seguido por 
Sudeste, com 0,68%. A região Sul, por sua vez, registrou queda de 2,73% na 
comparação anual. 

Segundo Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail Analytics, a alta 
apresentada em janeiro é um sinal de que a economia dá 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. 

 

Turistas estrangeiros começam ano gastando mais no Brasil 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Monitor Digital 
 

O ano começou com boas expectativas para o turismo brasileiro. É o que 
mostra a receita cambial do turismo, que representa os gastos dos visitantes 
estrangeiros no país. Em janeiro, os visitantes internacionais gastaram US$ 664 
milhões no Brasil, um aumento de 2,17% em relação ao mesmo período do ano 
passado (US$ 650 milhões). 

– Acredito que o turismo tem um enorme potencial para ajudar o país no 
momento de recuperação econômica por ser um grande gerador de emprego e renda. 
Por isso estamos trabalhando de maneira intensa na melhoria da infraestrutura 
turística e qualificação profissional com vista a atender cada vez melhor o turista 
estrangeiro e nacional – explicou o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Ainda segundo os dados apurados pelo Banco Central, a despesa cambial em 
janeiro deste ano – gastos dos brasileiros no exterior – teve um aumento de 87,89%, 
passando de US$ 840 milhões em 2016 para US$ 1,578 bilhões. 

O ano dos Jogos Olímpicos teve impacto positivo na receita cambial do 
turismo. O acumulado em 2016, de cerca de US$ 6,024 bilhões, foi 3% maior em 
relação ao registrado de janeiro a dezembro de 2015, US$ 5,8 bilhões. 

Em agosto, mês de realização da Olimpíada, os gastos dos estrangeiros nos 
destinos nacionais somaram R$ 602 milhões, o que representou um aumento de 38% 
no comparativo com o ano anterior. Foi o maior percentual de crescimento alcançado 
pela receita cambial do turismo em 2016. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
 
15/03/2017 até 19/03/2017 – RIO ARTES MANUAIS 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Sulamerica 
Cidade: Rio de janeiro - RJ 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – Expoagro Afubra 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
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21/03/2017 até 24/03/2017 – SHOW SAFRA BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
21/03/2017 até 24/03/2017 – ABRIN 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 – BRAZIL ROAD EXPO 2017 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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