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1. Comércio 

Empresários do comércio estão mais confiantes em fevereiro, aponta 
CNC 

 
21 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Noticia A confiança dos comerciantes aumentou 18,6% em relação a 
fevereiro de 2016, segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio 
(Icec), divulgado hoje, 21, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Essa é a oitava taxa positiva consecutiva nesta 
base de comparação. Em relação ao mês passado, o índice aumentou 1%, 
com ajuste sazonal, alcançando 95,5 pontos. O resultado abaixo da zona de 
indiferença (100 pontos), no entanto, ainda indica atenção por parte dos 
comerciantes em relação às condições do mercado de trabalho e restrição de 
renda das famílias. 

“As reformas e medidas de ajuste em andamento no Congresso, aliadas 
à queda dos juros e redução da inflação, propiciam um ambiente mais 
favorável aos investimentos, estimulando a confiança dos comerciantes. As 
vendas do comércio em 2017 devem experimentar ritmo menos intenso de 
queda, com relativa estabilidade”, aponta a economista da CNC Izis Ferreira. 

Condições atuais 
O subíndice do estudo que mede a percepção dos comerciantes sobre 

as condições correntes teve aumento de 42,1% na comparação anual, a sétima 
variação positiva nesta base de comparação ao longo dos últimos 12 meses. 
Em relação a janeiro, o aumento foi de 6,1% com ajuste sazonal, recuperando 
a redução registrada no mês passado. 

A percepção dos varejistas quanto às condições atuais da economia 
melhorou em fevereiro (+11,5%), assim como em relação ao desempenho do 
comércio (+6,1%) e ao da própria empresa (+3,3%). A proporção de 
comerciantes que avaliam as condições econômicas atuais como “piores” caiu, 
atingindo 79,4% dos varejistas, ante os 81,4% registrados no mês passado. 

Perspectivas 
Acima da zona de indiferença de 100 pontos, o subíndice que mede as 

expectativas do empresário do comércio alcançou 141,7 pontos. Na 
comparação anual, o índice cresceu 18,1%. Na passagem mensal, no entanto, 
as expectativas apresentaram queda de 0,8%, com ajuste sazonal, marcando a 
adequação das expectativas dos comerciantes à queda nas vendas. 

Na avaliação de 73,8% dos entrevistados, a economia vai melhorar nos 
próximos meses, percentual abaixo dos 75,5% assinalados em janeiro e dos 
82,2% registrados em dezembro. 

“A retração das expectativas mostra que no curto prazo os comerciantes 
ainda não enxergam retomada das vendas, principalmente por conta das 
condições do mercado de trabalho e da restrição da renda das famílias”, 
comenta a economista da CNC Izis Ferreira. 
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Investimentos e estoques 
Em fevereiro, o subíndice que mede as condições de investimentos do 

comércio registrou aumento de 0,3% com ajuste sazonal, alcançando 83,1 
pontos. Apesar de as intenções de investimento nas empresas (+3,5%) e em 
estoques (+0,8%) terem aumentado, caiu a intenção de contratação de 
funcionários (-2,3%). 

Na comparação anual, porém, as intenções dos comerciantes de 
contratar funcionários estão maiores (+15,0%). Além disso, o comércio está 
mais animado com a trajetória de queda dos juros: a intenção de investir no 
capital das empresas aumentou (+6,1%) em relação a fevereiro do ano 
passado. Por outro lado, piorou a percepção dos comerciantes sobre os 
estoques diante da programação de vendas (-2,2%). Mais de 30% dos 
comerciantes entrevistados acreditam que os estoques estão acima do 
adequado em fevereiro. 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) detecta as 
tendências do setor, do ponto de vista do empresário. A amostra é composta 
por aproximadamente 6.000 empresas situadas em todas as capitas do País, e 
os índices, apurados mensalmente, apresentam dispersões que variam de zero 
a duzentos pontos. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/empresarios-do-
comercio-estao-mais-confiantes-em-fevereiro-aponta-cnc 
 
 
 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio – Luxo 

Tensão com a economia fez o brasileiro desviar da compra de itens 
premium 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Apesar de 90% dos clientes garantirem que pagariam mais por produtos de 
maior valor agregado, 54% dos entrevistados pela Nielsen dizem que só 
podem gastar mais com aquisição de alimentos 
 

Frente a uma economia reticente, o brasileiro tem considerado mais sua 
condição financeira como um empecilho para consumir produtos premium. De 
acordo com pesquisa global realizada pela Nielsen, nove a cada dez brasileiros 
se sentem dispostos a pagar mais em um item de alta qualidade, contudo, 54% 
afirmaram que só têm condições de gastar mais com alimentos. 

"90% das pessoas estão mais dispostas a comprar, mas isso não 
significa um público maior. Ainda são poucos que conseguem ter o acesso", 
afirma o coordenador da área de Retail Services da Nielsen, Jonathas Rosa. 

De acordo com ele, o cenário ainda é muito mais aspiracional que de 
conversão em vendas. "O consumidor está inclinado a comprar, mas 
precisamos de condições econômicas e financeiras para isso, porque sem isso 
ele não vai conseguir." 

"Antes a principal preocupação do consumidor era saúde e bem-estar e 
a macroeconomia era o terceiro. Hoje a economia está em primeiro lugar, 
seguido por preço do produto, emprego e saúde", diz. 

Segundo Rosa, hoje os níveis de consumo chegaram a patamares de 
cinco ou seis anos atrás. "Precisamos recuperar o básico [condições 
econômicas]". Hoje, 86% das categorias do varejo, estão estáveis ou em 
declínio. 

Frente a esse cenário desafiador, as marcas de produtos premmium não 
devem sentir grandes mudanças de consumo. "Ainda não devemos grandes 
transformações no mercado, mas as marcas vão continuar investindo nos 
produtos", de acordo com ele, o investimento vale a pena porque muitos 
consumidores deixaram em grande volume, mas passaram a consumir melhor. 
"Por exemplo, quem deixou de ir a bar, mas vai ao supermercado e compra 
uma cerveja mais diferenciada", conta. 

Sobre os 90% dos consumidores estarem dispostos a pagar mais por 
um produto premmium, Rosa lembra da ascensão recente da Classe C, que 
tinha passado a consumir produtos mais caros , mas parou momentaneamente 
em função da recessão. 

"Quando ele [o consumidor da classe C] voltar a consumir, isso deverá 
ser de forma mais consciente, porque com a recessão na economia o brasileiro 
aprendeu a planejar melhor o orçamento e ficar menos endividado", esclarece. 
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Luxo 
Se por um lado os produtos premium foram mais atingidos pela crise, no 

mercado de luxo esse reflexo não foi sentido, segundo o consultor em gestão 
da Inside Business Design, Marcelo Scharra. "As pessoas que gastam R$ 20 
mil ou R$ 30 mil em uma roupa está menos sujeito ao impacto da crise, até 
porque muitas vezes seu ganho está atrelado ao luxo e menos a questões 
produtivas." 

Questionado sobre a retomada das viagens internacionais - que pode 
levar o consumidor das classes AB a fazerem compras no exterior, ele comenta 
que o impacto não deve ser muito relevante. "Hoje o luxo está cada vez mais 
personalizado e algumas coisas devem ser compradas no País, por exemplo, 
um banco de couro diferenciado no carro ou um vestido sob medida", disse. 

Daqui para frente, a tendência é que as marcas comecem a criar 
estratégias de personalização em grande escala, de olho nesse público que 
busca produtos exclusivos. "Já vemos marcas com couros de cores 
personalizadas ou bolsas com as iniciais do cliente e essa é a tendência e o 
desafio das empresas de agora em diante." Para conseguir realizar esse tipo 
de personalização, o executivo comenta que as marcas devem começar a 
investir em programas de satisfação e sucesso do cliente. "Conseguir que um 
cliente realize uma recompra é mais barato que atrair um cliente novo", cita. 

Para isso, o uso de big data e inteligência artificial será uma grande 
tendência entre os investimentos. "Além de mapear o comportamento do 
consumidor com o produto, a Internet das Coisas também ajuda mapear o que 
acontece com o produto", conta, dando como exemplo um carro de luxo. "Se 
consigo medir o consumo de combustível e a velocidade média posso alertar 
ele sobre quando é necessário trocar o óleo ou fazer uma revisão, antes que o 
carro dê um problema e deixe o cliente insatisfeito. Muitas concessionárias já 
fazem isso", exemplifica. 

Uma outra forma de usar a tecnologia à favor da marca é a localização 
do cliente. "Posso verificar os lugares que os clientes que compram o produto 
mais frequentam e enviar mensagem push para outras pessoas falando da 
marca", diz, ressaltando que o desafio é usar as informações para anteceder e 
resolver os problemas individuais em grande escala. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/tensao-com-a-economia-fez-o-brasileiro-
desviar-da-compra-de-itens-premium-id607972.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Alta nas compras em sites internacionais prejudica desempenho do 
varejo  

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Mercado e Consumo 
 

Noticia 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://mercadoeconsumo.com.br/varejo-digital/alta-nas-compras-em-sites-
internacionais-prejudica-desempenho-do-varejo/?utm_campaign=mc_diaria_-
_2202_-_sas&utm_medium=email&utm_source=RD%2BStation 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

ANS faz campanha para orientar clientes de planos de saúde sobre seus 
direitos 

21 de Fevereiro de 2017 
Fonte: R7 

  
Material traz comercial de 30 segundos para TV e animações para internet e 
redes sociais 
 

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) disse nesta terça-feira 
(21) que preparou uma campanha informativa para esclarecer o seu papel de 
órgão regulador e os direitos de consumidores de planos de saúde. 

O material é composto por um comercial de 30 segundos para televisão 
e cinco animações para internet e redes sociais. Na internet, a veiculação 
começou no último domingo (19). Na TV fechada, a previsão é que a 
campanha entre no ar a partir do próximo dia 5. 

O conteúdo foi definido a partir dos resultados de uma pesquisa 
realizada pelo órgão em 2016. No levantamento, foram identificadas as 
principais dúvidas do consumidor sobre planos de saúde; o grau de 
conhecimento sobre direitos e deveres no que diz respeito à contratação desse 
tipo de produto; como a decisão de compra está sendo realizada e como os 
consumidores avaliam os serviços ofertados pelos planos de saúde no Brasil. 

A partir dessas informações, foram produzidos um comercial para 
televisão que explica em linguagem acessível o papel da ANS e cinco filmetes 
para internet e redes sociais abordando os temas que mais despertam dúvidas 
e interesse dos consumidores: carência, cobertura, prazos máximos de 
atendimento, reajuste e mediação de conflitos. 

Também foi preparado, de acordo com a agência, um conteúdo 
específico para o portal da ANS abordando os principais assuntos relacionados 
à saúde suplementar para esclarecer e orientar os beneficiários de planos de 
saúde e consumidores em geral. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/ans-faz-campanha-para-orientar-clientes-de-
planos-de-saude-sobre-seus-direitos-21022017 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Transporte  

Serviços de transporte, armazenagem e correio caem 7,6% em 2016 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
  
Segundo o IBGE, demanda por serviços de transporte voltará a crescer com 
recuperação da indústria. 
 

A retração na demanda decorrente da crise econômica fez os serviços de 
transporte, armazenagem e correio acumularem queda de 7,6% em 2016, segundo o 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

A redução mais expressiva foi observada no transporte terrestre, de 10,4%. Em 
seguida, vem o aquaviário, que retraiu 9,5%. Os serviços de armazenagem, auxiliares 
dos transportes e correio diminuíram 4,9%. O transporte aéreo, por sua vez, expandiu 
1,3% no acumulado dos 12 meses.  

Conforme o IBGE, a retração dos serviços de transporte foi a maior entre os 
segmentos analisados. “É importante ressaltar a forte dependência do transporte de 
cargas (rodoviário, ferroviário e dutoviário) em relação ao setor industrial, maior 
demandante deste serviço, tanto para o consumo de matérias-primas, como para a 
distribuição da produção. Dessa forma a recuperação dessa atividade vai depender da 
recuperação do setor industrial”, diz o instituto.  

Os dados estão na PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), divulgada no dia 15 
de fevereiro. De acordo com a pesquisa, o setor de serviços como um todo caiu 5% no 
ano passado. A taxa acumulada da receita ficou em -0,1%.  

Expectativas do transportador 
A Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador, estudo da CNT 

(Confederação Nacional do Transporte) que ouviu empresas transportadoras de 
cargas e de passageiros de diferentes modais, apontou que, para 57,5% dos 
entrevistados, o volume de serviços em 2016 foi fraco em razão da crise econômica. 
Pelo menos 37,4% das empresas do setor reduziram o número de veículos em 
operação em 2016.  

Quanto às expectativas para 2017, o levantamento apontou otimismo 
moderado por parte dos empresários: 47,7% deles esperam obter receita bruta maior 
e 48,8% confiam que haverá melhor desempenho da atividade econômica.  

Das empresas ouvidas pela Confederação Nacional do Transporte, 58,1% 
acreditam que o volume de cargas transportadas aumentará neste ano, enquanto para 
37% se manterá estável; já no transporte de passageiros, a projeção é de crescimento 
para 40,4% dos empresários; para 39,7% o volume de passageiros transportados 
ficará estável, na comparação com 2016.  

O levantamento da CNT indica, ainda, que 53,5% dos transportadores 
aumentaram a confiança na gestão econômica do governo federal. 

 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/servicos-transporte-armazenagem-e-
correios-caem-7-2016 
 
 

Voltar ao índice  
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6. Serviços – Transporte Aéreo  

Aéreas já acumulam 18 meses de retração 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços 
 

O setor aéreo brasileiro já acumula 18 meses consecutivos de retração 
de demanda. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), 
em janeiro, as companhias apresentaram no mercado doméstico queda de 
1,38% ante o mesmo mês de 2016, quando já havia registrado redução de 
4,11%. 

Mesmo assim, o consultor técnico da Abear, Maurício Emboaba, destaca 
que o resultado reafirma as expectativas da entidade de "entrar em um 
processo de pouso suave ainda este ano. "Estamos nos aproximando de zero", 
diz. 

No mesmo período, as companhias aéreas apresentaram uma redução 
de 2,74% da oferta doméstica medida em ASK (assentos-quilômetro 
oferecidos, na sigla em inglês). "As empresas apresentaram uma redução da 
oferta maior que da demanda. Isso permitiu que o fator de aproveitamento 
(relação entre oferta e demanda) chegou a 84,36%, praticamente em níveis 
internacionais." 

No transporte internacional, as empresas aéreas brasileiras têm 
apresentado um ganho de market share. Enquanto a demanda em janeiro 
aumentou 5,4%, a oferta teve acréscimo de 1,94%. "É reflexo da redução da 
oferta de companhias internacionais no País." 

Uma data muito esperada pelo setor é o dia 14 de março que deve 
marcar o início das novas regras de Condições Gerais do Transporte Aéreo 
(CGT). De acordo com o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, a nova CGT 
representa a mudança mais importante para o setor desde 2002. "As regras 
são importantes, pois aproxima o nosso mercado do internacional, mas 
devemos lembrar que há alterações que beneficiam o cliente, como o direito da 
volta e de corrigir erro de grafia", destaca. Apesar das mudanças, ele afirma 
que é o antepenúltimo passo para ter um ambiente favorável, citando a 
necessidade de alterações na regra de cobrança do ICMS sobre o querosene e 
o novo código aeronáutico. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/aereas-ja-acumulam-18-meses-de-retracao-
id607985.html 
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7. Serviços – Turismo 

Vendas online de viagens antes do carnaval crescem 58% em 2017 

 
21 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Brasil Econômico  

  
Valor médio das vendas teve um aumento significativo desde o ano passado, 
com viajantes brasileiros gastando 55% a mais por reserva do que em 2016. 
 

As vendas online de companhias aéres e agências de viagem tiveram 
um salto de 58% nas três semanas que antecederam o carnaval deste ano, de 
acordo com um levantamento feito pela Worldpay. A comparação foi feita com 
o mesmo período do ano passado. Estes números podem crescer ainda mais 
até a data o final da semana, pois muitas pessoas acabam comprando 
passagens de última hora.  

Entre os principais beneficiados com essa elevação nas vendas antes do 
carnaval estão não apenas as agências de viagens online, mas também os 
sites que reúnem consumidores e comerciantes. Estes setores registraram um 
aumento massivo de 63% nas receitas de um ano para o outro, com mais 
brasileiros partindo para destinos populares durante as festividades. 

O valor médio da venda teve um aumento significativo desde o ano 
passado, com os viajantes brasileiros gastando 55% a mais por reserva do que 
em 2016. Isso sugere que a confiança do consumidor brasileiro esteja 
aumentando. 

"A animação para o Carnaval deste ano está muito bem e segue 
aumentando, com milhões de pessoas planejando suas viagens para o Rio de 
Janeiro, Salvador, São Paulo e Olinda com suas famosas celebrações. O 
Ministério do Turismo já previu um aumento de 6% no turismo de entrada no 
próximo ano, graças ao legado Olímpico. No entanto, os nossos dados 
sugerem que haverá um número crescente de turistas domésticos também", 
comentou Juan D'Antiochia, General manager Worldpay na América Latina. 

"O carnaval é um evento significativo no calendário para as empresas de 
viagens. As receitas de turismo durante o feriado tem projeção para bater R$ 
5,8 bilhões este ano, de acordo com a Confederação Nacional de Comércio 
(CNC). As empresas inteligentes planejarão com antecedência para se 
beneficiar do boom das reservas on-line. Oferecer negócios especiais de 
Carnaval e garantir que as páginas de checkout sejam otimizadas para celular 
podem ser uma boa maneira de aumentar as vendas e ajudar os clientes a 
pagar o que quiserem”, acrescentou o executivo. 
 
 
http://economia.ig.com.br/2017-02-21/carnaval.html 
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8. Comércio Eletrônico 

Preços do comércio eletrônicos iniciam 2017 com queda 

21 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 
Os preços do comércio eletrônico registraram deflação de 3,13% em 

janeiro, na comparação com o mesmo período de 2016, aponta o Índice FIPE 
Buscapé. Trata-se do segundo mês seguido de deflação, após uma série de 21 
meses de preços em alta. Em relação a dezembro de 2016, os preços 
registraram alta de 1,67%. 

Entre as 150 categorias monitoradas pelo índice, metade registrou 
queda de preços, na comparação com o mesmo período do ano passado. A 
deflação no e-commerce foi impulsionada pela queda de preços na categoria 
telefonia (-12,11%), eletrônicos (-4,70%) e informática (-2,74%). "Além dos 
saldões, tradicionais no varejo no mês de janeiro, os preços dos smartphones 
registraram forte queda no período, impulsionada pelo anúncio de lançamentos 
de diversas marcas, entre elas a Samsung (aparelhos da linha A), além dos 
rumores sobre novos aparelhos da Apple", afirma Sandoval Martins, CEO do 
Buscapé. 

Martins lembra que, por conta de sua composição e características, a 
cesta de produtos do e-commerce tende a ser deflacionária em condições 
ideais de mercado. A comparação é feita sempre dos mesmos produtos, que 
propendem à desvalorização com a disseminação da tecnologia, lançamento 
de um produto superior na mesma categoria ou troca de coleção e mostruário. 
"De abril de 2015 a novembro de 2016 os preços do comércio eletrônico 
registraram alta, influenciados pela deterioração do cenário político e 
econômico, escalada do dólar e aumento do desemprego. O mercado está 
mais otimista com relação às perspectivas para a economia do país e isso 
também reflete no índice", explicou. 

A inflação dos preços gerais, medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) foi de 5,35% nos últimos 12 meses terminados em janeiro, o que mostra 
que os preços do comércio eletrônico tiveram variação de -8% aos preços 
gerais da economia. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/precos-do-
comercio-eletronicos-iniciam-2017-com-queda 
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9. Franquias 

Saúde e bem estar: a mina de ouro do franchising. Setor aquecido 
estimula redes de farmácias, lojas de cosméticos e clínicas de estética a 
empreender e expandir 

 
21 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Sua Franquia 
 

O setor de saúde, beleza e bem-estar foi o maior destaque do 
franchising brasileiro em 2016. Mesmo em tempos de crise, o mercado de 
cosméticos e higiene foi um dos menos afetados – como sempre o é em 
períodos de recessão econômica. 

No franchising, o ramo que mais cresce no país é o de Saúde, Beleza e 
Bem-Estar, com aumento de 15,5% nas receitas, em relação a 2015, segundo 
dados da Associação Brasileira de Franchising, que atribui a alta a fatores 
como a adoção de novos canais de venda e entrada de novas redes no mundo 
do franchising: desde negócios mais tradicionais, como lojas de cosméticos, 
até os mais inovadores, como as clínicas médicas populares. 

Redes como a famosa cadeia internacional de lojas de cosméticos, 
Sephora, que fortaleceu sua expansão no mercado brasileiro de franquias, 
apostaram em nadar contra a maré da economia desaquecida, que teve 10 de 
suas 19 unidades no país inauguradas em 2016. 

O primeiro lugar no ranking das 50 maiores franquias no Brasil pertence 
a uma da perfumarias mais famosas do país, O Boticário. A lista também conta 
com diversas redes de farmácias, como a Farmais e estabelecimentos como o 
Instituto Embelleze e Sobrancelhas Design. 

Com o mercado aquecido, as franquias brasileiras não apenas investem 
dentro do país, mas buscam a internacionalização. Como a Sóbrancelhas, que 
inaugura sua primeira unidade na Argentina, a Sólocejas. 

“O segmento de estética é o mercado que mais cresce no País, e, assim 
como esse nicho, nossa empresa está em constante evolução. A Siluets 
oferece tratamentos diferenciados a preços acessíveis, além de credibilidade”, 
destaca Danielle Luciano, diretora de marketing da Siluets, ede com mais de 80 
franquias de clínicas de estética no Brasil. 
 
 
http://www.suafranquia.com/noticias/beleza-e-saude/2017/02/saude-e-bem-
estar-a-mina-de-ouro-do-franchising.html 
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10. Curtas 

Setor óptico está entre os melhores investimentos para 2017 

 
21 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Monitor Digital 
 

Recentemente o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) divulgou estudo apontando os setores com maior chance 
de sucesso para 2017, entres eles o mercado óptico. Desde 2010, o setor 
apresentou bons resultados e agora se mostra como um dos mais promissores, 
principalmente, neste momento de retração econômica brasileira. 

O setor tem boa perspectivas por trabalhar com um produto que tem 
bastante demanda no mercado e que atende às necessidades básicas da 
sociedade. Segundo a análise, o crescimento do comércio varejista de artigos 
de ópticas está mais associado com o crescimento da população do que ao de 
renda. 

Mesmo com poucas chances de retomada econômica no país, o 
mercado óptico ainda apresenta bons resultados e se mantém estável com 
boas chances de expansão de marcas e, dependendo, a abertura de pequenos 
negócios. 

A expectativa para a economia em 2017 é alta, principalmente, para 
quem pretende investir dinheiro em um novo negócio. 

Levantamento feito pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
mostra que o faturamento no setor em 2016 foi de R$150 bilhões com três mil 
marcas e 142 mil unidades franqueadas. Para este ano as perspectivas são 
boas, o mercado deve crescer de 7% a 9% e o número de lojas em operação 
devem aumentar em 4% a 5%. 
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11. 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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