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1. Crédito e Financiamento 

Crédito para as famílias supera pela primeira vez o concedido às empresas 

01 de Março de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Virada. Com as vendas em queda e as restrições dos bancos para emprestar a 
empresas em dificuldades, a fatia das companhias no mercado de crédito caiu de 
52,62% em 2016 para 49,07% em janeiro, enquanto a das pessoas físicas subiu de 
47,38% para 50,93% 
 

Pela primeira vez na história, a participação das empresas na carteira de 
crédito do País ficou menor que o das famílias brasileiras. A mudança na distribuição 
de empréstimos no sistema bancário foi provocada por dois fatores diferentes. 

De um lado, estão as empresas com elevada capacidade ociosa que pararam 
de buscar crédito no mercado. 

Do outro, estão as companhias inadimplentes, que precisam se financiar - ou 
rolar dívidas - e não conseguem aprovação dos bancos. 

Levantamento feito pelo pesquisador do Ibre/FGV e professor do Instituto 
Brasiliense de Direito Público, José Roberto Afonso, com dados do Banco Central 
(BC), mostra que a inversão das posições ocorreu pela primeira vez em dezembro e 
se manteve em janeiro. No último mês de janeiro, 50,93% da carteira total de crédito 
referiase a empréstimos e financiamentos para pessoa física e 49,07%, para 
empresas. Em janeiro de 2016, esses porcentuais eram de 47,38% e 52,62%, 
respectivamente. 

"Esse é um resultado muito estranho, fere a história e a lógica, já que o 
estoque de financiamentos para empresas nunca tinha sido superado pelo de pessoa 
física", destaca Afonso, atribuindo a mudança à pior recessão atravessada pelo País. 
"O crédito para pessoa jurídica decresceu, literalmente derreteu, caindo muitos pontos 
do PIB em um período muito curto." Em janeiro, o estoque total de crédito - para 
pessoa física e empresas - havia recuado para o menor nível desde abril de 2015. 

Mas para pessoa jurídica foi ainda pior: caiu para patamares de julho de 2014. 
Enquanto isso, o estoque de crédito para as famílias brasileiras só aumentou - 

o que também não pode ser interpretado como uma boa notícia. O economista 
Roberto Luis Troster explica que parte dessa alta é efeito da taxa de juros mais alta 
para o consumidor e também de uma estratégia usada por donos de empresas em 
dificuldades, que buscam crédito como pessoa física para usar nos negócios. 

No mercado, a avaliação é de que, enquanto o governo não desatar o nó do 
crédito, a economia não vai se recuperar. "Não dá para pensar em retomada se a 
carteira de crédito para pessoa jurídica não voltar a crescer", afirma o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi. Ele destaca que 2016 bateu recorde de empresas 
negativadas (inadimplentes): 4,8 milhões. "Isso representa 50% de todas as empresas 
do País." Para os economistas, o recuo da carteira de crédito revela a intensidade da 
crise. Alguns vão além e afirmam que explica até mesmo a baixa arrecadação 
tributária no último ano. "Não pagar imposto é a forma mais rápida, fácil e, talvez, até 
barata de acesso a crédito no Brasil", afirma Afonso, responsável pelo levantamento. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36027147 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços – Cartão de Crédito 

Mudança no repasse dos bancos ao varejo pode prejudicar lojistas 

 
24 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Dilema. Tida como forma de reforçar o caixa dos varejistas, redução do prazo para 
transferência dos gastos no cartão pode dar força a grandes instituições e gerar 
aumento em outras taxas 
 

Defendida pelo varejo e dentro do pacote de reformas anunciadas pelo governo 
Temer no final do ano passado, a redução do prazo de repasse dos cartões aos 
lojistas vem gerando polêmica entre especialistas. Enquanto alguns dizem que ela 
ajudaria na geração de caixa das varejistas, outros sinalizam para um aumento de 
custos e uma concentração maior no setor financeiro. 

Atualmente, os recursos das vendas dos cartões de crédito são repassados 
aos comerciantes em média em 30 dias (prazo similar ao que os consumidores têm 
para pagar as administradoras). A intenção da mudança é diminuir gradualmente esse 
tempo, podendo chegar a dois dias - como já ocorre em países como os Estados 
Unidos. 

"Quando o lojista fala em receber em dois dias, ele tem que lembrar que o 
consumidor paga em um prazo muito maior. Para que o comerciante receba em um 
tempo mais curto, de duas uma: ou a instituição financeira vai precisar se financiar 
para poder antecipar esse dinheiro, e aí as credenciadoras e os bancos menores não 
conseguirão ficar no mercado, ou a conta será jogada para os consumidores", diz o 
diretor da consultoria Microanalysis, Cleveland Prates. 

De acordo com ele, a tendência, caso a mudança seja implementada pelo 
Banco Central, é que apenas os grandes bancos fiquem no mercado, gerando uma 
maior concentração no setor, e que mesmo assim essas instituições compensem o 
aumento de custo em outras taxas. "Muito provavelmente os bancos compensariam 
em outras tarifas e em outras relações que eles têm com os comerciantes e usuários 
de cartões", diz. 

O sócio-diretor da consultoria Enéas Pestana & Associados, Enéas Pestana, 
também mostra receio a respeito da modificação. "Existe hoje mecanismos amplos de 
antecipação de recebíveis, e cabe ao varejista tomar a decisão se quer antecipar, 
quanto quer antecipar, e negociar a taxa com a instituição. Na medida em que isso se 
tornar automático, a grande questão será a qual custo? Porque se o banco vai receber 
em 30 dias do consumidor e vai pagar para a varejista em dois, alguém vai bancar 
esse custo", afirma o executivo, que por três anos foi CEO do Grupo Pão de Açúcar 
(GPA). 

Assim como Prates, ele também acredita que esse custo a mais que os bancos 
teriam poderia gerar um aumento em outras tarifas e nas taxas de juros. 

Do outro lado 
O economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), Fabio Bentes, admite que a mudança poderia gerar um aumento de 
outras tarifas, mas aponta que ela não acarretaria em um "encarecimento do crédito". 
Em relação aos benefícios para o varejo, ele afirma que a mudança diminuiria a 
necessidade dos lojistas de tomar empréstimos - já que reforçaria o caixa das 
empresas -, além de facilitar o planejamento e administração do fluxo de caixa. "No 
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momento de crise, em que as companhias não têm capital de giro disponível, é ainda 
mais importante essa mudança." 

O presidente da Sociedade Brasileiro do Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo 
Terra, exemplifica de forma clara como a redução contribuiria para o setor: "Imagina 
que um varejista compra um produto de um fornecedor, e que ele fica 30 dias parado 
em estoque. Depois da venda, o lojista tem que esperar mais 30 dias para receber da 
administradora [de cartões], mas já teve que pagar para o fornecedor. Nesse tempo 
entre a data que ele pagou para o fornecedor e a que ele recebeu de fato ele teve que 
se financiar. Trazendo o prazo de recebimento para baixo aliviaria muito o caixa das 
empresas do varejo e diminuiria a necessidade delas de tomar empréstimos", diz. 

O consultor independente e membro do conselho administrativo do Lopes 
Supermercados e da Bombril, Sandro Benelli, acrescenta que um ponto que acentua 
ainda mais a necessidade de diminuir o prazo de repasse dos cartões para os lojistas 
é o fato de que com a recessão muitas empresas do ramo não estão conseguindo 
pegar capital no mercado, apesar de necessitarem. "Esse dinheiro a mais que viria 
com a modificação seria a única fonte de caixa disponível para elas atualmente", 
explica. 

Pestana, da Enéas Pestana & Associados, afirma que para uma varejista que 
está em uma situação difícil a mudança de fato seria positiva. "Hoje em dia tem muitos 
lojistas que não conseguem antecipar o recebível. Porque como isso depende de linha 
de crédito, se a varejista já consumiu sua linha ela terá dificuldade. Para essa empresa 
a mudança seria positiva. Por outro lado, para a varejista que não está nessa situação, 
e que pode optar pela melhor negociação, a medida não traria ganho algum, com risco 
de impor um custo adicional, via tarifa, que seja inclusive maior." 

Menor concorrência 
A despeito de considerar a redução do prazo de extrema importância no 

momento atual, Terra, da SBVC, sinaliza para um dos principais aspectos críticos da 
mudança: a maior concentração que causaria. "A medida beneficia o varejo no curto 
prazo, nesse momento de crise, mas realmente ela pode acabar diminuindo a 
quantidade de novos entrantes no mercado de cartões", afirma. Segundo ele, isso 
seria negativo porque uma maior concorrência acaba gerando redução de custos. 

O tema, que ganhou os holofotes em dezembro do ano passado, ainda deve 
gerar discussões intensas e, na visão dos especialistas, uma decisão definitiva pode 
demorar. "A minha impressão, olhando o perfil do presidente e de outros atores que 
estão lá [no Banco Central], é que o assunto será discutido de forma mais 
aprofundada a partir de agora e que nenhuma decisão será tomada de forma 
precipitada", afirma Prates. 

O presidente da SBVC compartilha de opinião similar: "Estamos em fase de 
discussão, então é difícil dizer se será ou não implementado. São dois setores muito 
fortes, e cada um está defendendo seus interesses." 
 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/mudanca-no--repasse-dos-bancos-ao-varejo-pode-
prejudicar-lojistas-id608620.html 
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Vendas de material de construção ficam estáveis no 1º bimestre de 2017 

01 de Março de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 
As vendas no varejo de material de construção no primeiro bimestre de 2017 
tiveram desempenho similar ao registrado pelo setor no mesmo período do ano 
passado. “Na média, estamos 1% acima do mesmo período de 2016”, explica o 
presidente da Anamaco, Cláudio Conz. 
 

De agosto de 2016 a fevereiro de 2017, o varejo de material de 
construção apresenta desempenho positivo de 4%, comparado ao mesmo 
período do ano anterior. No mês de fevereiro, no entanto, o setor registrou 
queda de 3% sobre fevereiro de 2016. Já na relação fevereiro de 2017 sobre 
janeiro de 2017, a retração foi de 7%. 

“Início do ano é um período tradicionalmente fraco para o nosso setor. O 
ano realmente só começa depois do Carnaval, até porque as pessoas têm 
outros gastos extras para se preocuparem nos primeiros meses do ano: IPVA, 
IPTU, matrículas escolares. Por conta disso, as pessoas acabam adiando as 
obras e reformas, porque elas exigem um planejamento maior no controle de 
gastos”, completa Conz. 

Segundo ele, o setor deve ter um desempenho positivo de 3% no 
primeiro semestre de 2017. “Diversas medidas foram anunciadas até agora e 
devem influenciar nosso setor mais cedo mais tarde. O Cartão Reforma é uma 
delas. Os bancos também estão trabalhando para oferecer juros menores aos 
clientes interessados em programas de financiamento para reforma e 
construção e o saque das contas inativas do FGTS também deve ajudar as 
famílias a transformarem aquela reforma que estava apenas nos planos em 
realidade”, analisa o presidente da Anamaco. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-de-material-
de-construcao-ficam-estaveis-no-1-bimestre-de-2017 
 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Internet 

Conexões 4G avançam 121% em um ano na América Latina 

 
01 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 
O número de conexões 4G na América Latina teve um aumento de 121 por 
cento no ano passado, de acordo com os dados mais recentes da GSMA 
Intelligence. A taxa de crescimento foi quase o dobro da média global e foi 
impulsionada pelo investimento contínuo em redes e serviços 4G por 
operadoras móveis na região. 
 

O número de conexões 4G na América Latina atingiu 113 milhões no 
final de 2016 (17 por cento do total de conexões), em comparação com 51 
milhões no ano anterior, um aumento anual de 121 por cento. A previsão é que 
o número ultrapasse os 300 milhões até o final da década, representando, 
nessa ocasião, quase 40 por cento do total de conexões na região. 

Um total de 97 operadoras móveis lançaram comercialmente redes 4G 
em 39 países da América Latina até o final de dezembro de 2016, e a 
expectativa é que muitas outras lancem 4G nos próximos anos. Segundo a 
GSMA Intelligence, as redes 4G já cobrem 68 por cento da população 
latinoamericana hoje, e devem cobrir 83 por cento da população da região até 
2020. 

Os dados mostram que o crescimento da tecnologia 4G na América 
Latina também se correlaciona fortemente com a adoção de smartphones. Os 
smartphones representaram 55 por cento do total de conexões móveis na 
região no final de 2016. 

Modernização da regulação do ecossistema digital da América Latina  
"O forte investimento das operadoras móveis na América Latina está 

impulsionando a migração para redes de alta velocidade, mas uma urgente 
modernização regulatória é necessária para fomentar o desenvolvimento do 
ecossistema digital regional e promover a inovação e investimento", disse 
Sebastian Cabello, diretor da GSMA para América Latina. 

"Em face de uma economia digital em rápida evolução, os quadros 
regulatórios de telecomunicações de muitos países permanecem ancorados no 
passado. O futuro requer uma abordagem mais flexível e tecnologicamente 
agnóstica da regulação, descartando regras que já não refletem a dinâmica da 
indústria. A GSMA recomenda que os governos promovam maior qualidade de 
serviço e inovação por meio da competição - mais que perpetuar regras e 
obrigações desatualizadas ", continuou Cabello. 

O caminho para o 5G na América Latina 
As redes 5G começarão a ser lançadas na América Latina a partir de 

2020. O 5G será desenvolvido sobre o sucesso do 4G em fornecer as redes e 
plataformas que irão impulsionar a transformação digital contínua da 
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sociedade. Isso permitirá novos cenários de uso, tais como IoT (Internet das 
Coisas) maciça e comunicações críticas, além de novas aplicações ligadas à 
banda larga móvel avançada. As conexões M2M na região da América Latina 
chegaram a 25 milhões no final de 2016 e são previstas para atingir mais do 
que o dobro, com 53 milhões de conexões em 2020. 

5G também irá acelerar a concorrência entre as operadoras, os players 
da Internet e o ecossistema mais amplo. 5G exigirá um espectro móvel novo e 
amplamente harmonizado (em bandas de frequências baixas e altas) para 
assegurar a implantação das redes no tempo certo, maximizar o investimento 
na rede e, assim, disponibilizar toda a gama de capacidades potenciais de 5G. 

"É imperativo que estabeleçamos as fundações para dar suporte à 
adoção desta nova tecnologia quando ela chegar, por exemplo, estabelecendo 
um roteiro claro de alocação de espectro e definindo um caminho para 
modernizar os regulamentos de legado existentes, que seriam facilitadores 
críticos para ajudar a alcançar esse objetivo ", disse Cabello. 

Dinheiro móvel cresce rapidamente na região 
A indústria do dinheiro móvel na América Latina e Caribe (LAC) tem visto 

um rápido crescimento desde a sua criação em 2011, quando o primeiro 
serviço foi lançado. Atualmente, a região conta com 32 serviços ativos em 17 
mercados, com 23 milhões de contas; o número de contas registradas 
aumentou cerca de 35 por cento durante o último ano, posicionando a região 
como o mais rápido crescimento nesta categoria. Quarenta e sete por cento de 
todas as contas registradas estavam ativas numa base de 90 dias, a taxa de 
atividade de dinheiro móvel mais elevada do mundo. 

A indústria de dinheiro móvel da América Latina e Caribe apresenta 
sinais de crescente maturidade e crescimento futuro. Setenta e cinco por cento 
dos serviços de dinheiro móvel da LAC já estão oferecendo serviço por meio de 
um aplicativo de smartphone, e os padrões de uso sugerem que o dinheiro 
móvel está mais integrado à infraestrutura de pagamentos do que em outras 
partes do mundo, sendo que os pagamentos comerciais representam 57 por 
cento das transações (a média global é de 5 por cento) e os pagamentos no 
atacado representam quase 7 por cento das transações (a média global é de 
pouco mais de dois por cento). 

"Ainda há um grande mercado inexplorado para dinheiro móvel na região 
da América Latina e Caribe - o dinheiro móvel ainda está nascendo na maioria 
dos mercados", comentou Cabello. "Regulamentação, acesso à infraestrutura 
bancária e parcerias público-privadas serão essenciais para impulsionar a 
adoção futura de serviços de dinheiro móvel." 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/conexoes-4g-
avancam-121-em-um-ano-na-america-latina 
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Parceria facilita implantação de pagamentos digitais 

01 de Março de 2017 
Fonte: Sua Franquia 

 
Pagamentos digitais são o futuro das transações financeiras em franquias e no 
varejo em geral. No início do ano, a PayPal anunciou que uma pesquisa 
apontou aumento de 50% em pagamentos por meio de dispositivos móveis. 
 

No Mobile World Congress, a Oracle e a Mastercard anunciaram uma 
parceria estratégica global pensada para levar interações digitais a todo o setor 
de varejo e hotelaria. A nova parceria une as plataformas de software e 
tecnologias da Oracle com as soluções de pagamentos digitais da Mastercard, 
como o Masterpass, para criar experiências de consumo unificadas e seguras 
para empresas de qualquer porte, além de impulsionar eficiências operacionais 
no processamento de pagamentos para os clientes parceiros. 

Inicialmente, a Oracle e a Mastercard focarão em três áreas importantes 
de inovação com ênfase em restaurantes, hoteis e varejistas. A Oracle e a 
Mastercard atuarão juntas para desenvolver e dar escala a experiências de 
pagamentos em lojas físicas, incluindo o Qkr! com Masterpass.  

Trata-se de um aplicativo móvel que permite aos consumidores fazerem 
pedidos e pagar por mercadorias e serviços de forma simples usando um 
telefone celular, sem a necessidade de esperar em filas ou serem atendidos 
por um garçom. Esta integração deixará as transações mais simples, 
convenientes e seguras, além de acabar com atritos para o cliente. 

O intuito é fomentar parcerias para criar soluções de aceitação de 
pagamentos que facilitem e acelerem o comércio multicanal em 
estabeleciments comerciais ao redor do mundo. Oferecimento de 
funcionalidades de pagamentos digitais e prevenção de fraude totalmente 
integradas aos clientes da Oracle por meio do Payment Gateway Services 
global da Mastercard. 

Outro ponto é a integração do Masterpass aos produtos e soluções da 
Oracle para levar aplicações de pagamento digital de ponta que incorporem 
programas de fidelização e recompensas num único lugar garantindo acesso 
fácil na hora de pagar. 

A Mastercard e a Oracle já estão trabalhando com parceiros como 
wagamama, Carluccio’s, Young & Co.s Brewery é Geronimo Pubs. Eles já 
adotaram o Qkr!, permitindo que seus clientes façam seus pedidos de itens 
adicionais durante suas refeições, paguem à mesa quando quiserem e dividam 
a conta com outras pessoas. 

Falando sobre o anúncio, N.N. Oracle, disse: “Estamos ansiosos para 
trabalhar inspirados pelo sucesso de nossas iniciativas conjuntas no Reino 
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Unido e para ampliar nossa parceria no mundo todo. Ambas as empresas 
reúnem ativos poderosos em que podemos confiar para ajudar a nortear o 
futuro do comércio digital, levar inovação aos pagamentos e melhorar a receita 
dos nossos clientes e parceiros em todo o mundo.” 

“Com a tecnologia digital transformando as expectativas do consumidor, 
a Mastercard assume o compromisso de desenvolver o comércio multicanal 
para todos os dispositivos e levar experiências convenientes aos usuários em 
casa, em lojas físicas, e até na rua”, disse Catharina Eklof, vice-presidente 
sênior de desenvolvimento de estabelecimentos comerciais da Mastercard. 
 
 
https://www.suafranquia.com/noticias/financas-e-consorcio/2017/03/parceria-
facilita-implantacao-de-pagamentos-digitais.html 
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6. Serviços - Telecomunicações 

País encerra janeiro com queda de 5,38% na base de telefones celulares 

 
01 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Entre as empresas, a Oi foi a que mais perdeu usuários, com queda de 5,82 milhões 
de linhas em janeiro, comparando ao mesmo mês de 2016 
 

O País encerrou o mês de janeiro com queda no número de linhas de telefones 
celulares. De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
a base de linhas ativas caiu para 243,42 milhões, redução de 5,38% em relação a 
janeiro de 2016, com 13,8 milhões de números a menos. Na comparação com 
dezembro, a redução foi de 0,27%, com 647,8 mil linhas a menos. 

Entre as empresas, a Oi foi a que mais perdeu usuários, com queda de 5,82 
milhões de linhas em janeiro comparativamente ao mesmo mês de 2016, redução de 
12,19%. A Claro sofreu queda de 7,48% e ficou com 4,87 milhões de linhas a menos. 
A TIM teve diminuição de 6,10% e perdeu 4,08 milhões de clientes. 

Já a Vivo teve alta de 0,86%, com aumento de 628.892 mil usuários. A Nextel 
registrou alta de 4,88%, com 121.225 clientes a mais. A Sercomtel subiu 10,04%, com 
6.570 linhas a mais, e a Algar teve alta de 2,30%, com 30.036 usuários a mais. 

As operadores virtuais do serviço Datora e Porto Seguro registraram aumento 
significativo de clientes, respectivamente 131,60% e 27,45% em relação a janeiro de 
2016. A Datora tem uma base de 102.435 usuários, e a Porto Seguro, 453.925. A 
Terapar manteve 7.180 linhas no período. 

O cancelamento de linhas ocorreu principalmente na modalidade pré-paga do 
serviço, com uma queda de 10,88% em relação a janeiro do ano passado, para 163,8 
milhões de linhas. Já o serviço pós-pago registrou crescimento de 8,41% no mesmo 
período, para 79,6 milhões. O mesmo comportamento se repetiu em relação a 
dezembro, com queda de 0,55% nos pré-pagos e alta de 0,33% nos pós-pagos. 

Na divisão por tipo de tecnologia, as linhas de celular 4G aumentaram 130,99% 
em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2016, para 64,8 milhões. Os 
terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas 
redes das operadoras) atingiram 12,8 milhões de linhas, alta de 40,99% no tipo 
especial e queda de 2,45% no tipo padrão. 

A tecnologia 3G ainda é a mais utilizada pelas consumidores, com 161,4 
milhões de usuários. Mas a participação da tecnologia GSM e WCDMA caiu, 
respectivamente, 28,26% e 21,99% ante janeiro de 2016. Os minimodens 3G (dados 
banda larga) tiveram redução de 24,11%, para 4,3 milhões. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/pais-encerra-janeiro-com-queda-de-5,38--na-base-de-
telefones-celulares-id609229.html 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

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

 

  

7. Comércio Eletrônico 

Consumidor está mais confiante em comprar pela Internet, aponta 
ABComm 

28 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Administradores 

  
Índice que mede a satisfação do e-consumidor aumentou em 8% 
 

Os consumidores brasileiros estão mais confiantes em comprar pela 
Internet. Segundo o Índice de Confiança do E-Consumidor, medido pela 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) em parceria com a 
plataforma de avaliações de e-commerce Trusted Company, o ano de 2016 
fechou com aumento de 8% em relação ao ano anterior. 

No primeiro semestre de 2016, o índice de confiança registrou média de 
4,48 pontos, com base em mais de 45 mil avaliações. Já no final do ano, foi 
registrado um aumento de 72% no volume de avaliações dos e-consumidores 
sobre mais de 550 lojas virtuais de todo o País, indicando a média de 4,54 
pontos. O indicador mostra a satisfação e a confiança dos consumidores com o 
nível de serviço, atendimento e experiência de compra oferecido pelas lojas 
virtuais, podendo variar entre 1 e 5 pontos. 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/consumidor-esta-mais-
confiante-em-comprar-pela-internet-aponta-abcomm/117278/ 
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8. Emprego 

Proteção a emprego terá caixa reforçado 

02 de Março de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Programa para preservar postos de trabalho vai receber R$ 327,28 milhões 
este ano; dinheiro é suficiente para proteger até 123 mil vagas 
 

A iniciativa do governo federal para preservar empregos receberá R$ 
327,28 milhões em 2017. O Programa Seguro-Emprego (PSE) terá à 
disposição verba 88% maior que o usado desde 2015, quando foi lançado um 
instrumento específico para tentar preservar empregos em meio à crise. 
Levando-se em conta a média histórica, o valor é suficiente para proteger até 
123 mil vagas. Mas há dúvida se os recursos serão usados. 

Especialistas dizem que a adesão nem sempre é fácil e apenas 
companhias que usam mão de obra especializada veem benefícios na medida. 
A fabricante de máquinas Caterpillar é um exemplo de caso bem sucedido de 
uso do programa. Em 2015 a empresa cogitou despedir até 830 empregados. 
Para evitar as demissões, aderiu ao antigo Programa de Proteção ao Emprego 
(PPE). Após negociação, trabalhadores toparam reduzir em 30% carga horária 
e salários. Em contrapartida, o governo destinou R$ 4,8 milhões para 
compensar parte da perda dos salários.  

Com o acordo, 1.834 trabalhadores das fábricas de Piracicaba (SP) e 
Campo Largo (PR) ficaram de três a seis meses sob o novo regime. Nesse 
período, para fugir do mercado brasileiro em depressão, a equipe comercial 
passou a buscar novos mercados para os equipamentos montados na filial 
brasileira. A estratégia deu certo. O volume de máquinas exportadas para 
América Latina e Estados Unidos cresceu e a filial passou a vender para o 
Canadá e a Rússia. 

Criado no governo Dilma Rousseff, o PPE foi rebatizado por Michel 
Temer em dezembro como PSE. O programa permite que empresas em 
dificuldades possam negociar a diminuição da jornada de trabalho e dos 
salários até 30%. Para minimizar a perda de renda do empregado, o governo 
compensa metade dessa redução salarial.  

Beneficiados. Desde agosto de 2015, o programa usou R$ 173,75 
milhões para a manutenção de 65.443 vagas, segundo o Ministério do 
Trabalho. O montante de 2017 é quase o dobro do orçamento de um ano e 
meio do programa. O dinheiro, porém, não parece atrair as empresas. 

“Esse é um programa que tende a proteger empregados relativamente 
qualificados, a elite dos trabalhadores industriais. São pessoas que receberam 
investimento para formação e o empregador não quer perdê-los”, diz o 
economista da Opus Gestão de Recursos e professor da PUC-Rio, José Márcio 
Camargo. 

Especialistas como Camargo avaliam que o PSE faz sentido para 
empresas em dificuldade financeira que têm trabalhadores especializados e 
veem luz no fim do túnel em horizonte relativamente curto, já que a iniciativa 
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permite manter temporariamente e com custo menor os empregados que 
exigem treinamento. Para empresas que não veem melhora em até um ano ou 
têm mão de obra não especializada, pode ser mais barato demitir e recontratar 
depois. 

A sócia do grupo trabalhista da Trench, Rossi e Watanabe Advogados, 
Leticia Ribeiro, elogia o PSE, mas nota que nem sempre o programa é benéfico 
para as empresas. “É preciso comprovar a situação delicada, dado que muitas 
vezes é confidencial, e dar estabilidade ao empregador durante a adesão. Por 
isso, pode não ser interessante para alguns empregadores.”  

Segundo o Ministério do Trabalho, quatro empresas aderiram ao 
programa em 2017, com 2.098 empregos beneficiados. A pasta não se 
pronunciou sobre o tema. / COLABOROU LUCI RIBEIRO 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,protecao-a-emprego-tera-caixa-
reforcado,70001683616 
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9. Logística – Comércio Eletrônico 

O mercado de logística no Brasil e no mundo 

 
28 de Fevereiro de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

O setor de comércio eletrônico continua crescendo a despeito da crise pela 
qual o país vive. A expectativa é que o e-commerce brasileiro registre crescimento de 
mais de 12%, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), 
com mais de 200 milhões de pedidos em comércios eletrônicos. A expansão do 
comércio eletrônico trouxe desafios para outros setores, principalmente o de logística 
e de embalagens para e-commerces. 

Com esta quantidade de pedidos, a questão da logística continua sendo um 
obstáculo para empresários do setor. Entregar produtos dentro do prazo e com o 
menor custo ainda têm sido um desafio para os empresários brasileiros. Por outro 
lado, o crescimento de pedidos desafia o setor pela necessidade de a encomenda 
chegar ao consumidor final sem danos ou violações às embalagens e ao produto e 
com a melhor apresentação possível. 

Ranking bienal de logística divulgado pelo Banco Mundial no ano passado 
situou o Brasil na 55ª posição entre 160 países. O relatório “Conectar-se para competir 
2016: a Logística Comercial na Economia Mundial” apontou que o nosso país subiu 
dez posições no ranking, na comparação com a edição de 2014. 

O panorama, porém, não é positivo, uma vez que o Brasil já chegou a alcançar 
a 45ª posição, em 2012, e, segundo avaliação do Instituto de Logística e Supply Chain 
(Ilos), a melhora no ano passado ocorreu apenas pela crise econômica, que reduziu a 
demanda por logística. 

Segundo o levantamento, entre os pontos fortes da nossa logística estão 
competência, rastreabilidade e infraestrutura. Os pontos negativos são custo, 
embarque internacional e pontualidade. A líder do ranking é a Alemanha, seguida de 
Luxemburgo, Suécia, Holanda e Cingapura. 

Logística enfrenta desafio de sistema dominado pela malha ferroviária 
A infraestrutura é um enorme gargalo no nosso país. Com um modelo 

preponderantemente rodoviário, a logística tem um custo elevado para os 
empresários. Países da dimensão do Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo, 
possuem modais distribuídos de forma mais uniforme, entre rodovias, ferrovias, 
hidrovias e dutovias. 

No Brasil, o modal rodoviário representa 67% da infraestrutura de transporte 
logístico. Já o modal ferroviária corresponde a 18%, enquanto o aquaviário responde 
por 11%, o dutoviário por 3% e o aéreo por 0,04%. Já nos Estados Unidos, o modal 
mais utilizado é o ferroviário, com 37% do sistema, seguido do rodoviário com 31%, o 
dutoviário com 21%, o aquaviário com 10% e o aéreo com 0,3%. 

Em países do tamanho semelhante, reservar a maior parte dos investimentos 
para rodovias é considerada uma estratégia equivocada. A facilidade de construir 
estradas contrasta com elevado custo de manutenção, o segundo mais caro, atrás 
apenas do transporte aéreo. Desta forma, o serviço de frete no Brasil se torna não 
somente mais caro, mas também mais lento. Construir uma malha ferroviária e 
aquaviária maior e integrá-las às rodovias tornaria nossa logística mais eficiente. 

Logística reversa ainda é um desafio para e-commerce 
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Estima-se que o país perca mais de US$ 80 bilhões por ano devido a custos 
logísticos, que pode ir da infraestrutura de transporte obsoleta até a alta carga 
tributária. O setor de e-commerce ainda possui um agravante, que é a logística 
reversa. O retorno do produto ao lojista, por diversos motivos, como embalagem 
danificada ou violada, por exemplo, acarreta em mais custos para o empresário ou até 
mesmo prejuízo na operação. 

Além disto, o gerenciamento equivocado do processo de troca do produto pode 
gerar descontentamento por parte do consumidor, causando reclamações em sites e 
entidades de defesa do consumidor. Por outro lado, um manejo eficiente da situação 
colabora para fidelizar e evangelizar os clientes. 

E-commerce transforma setor de embalagens 
Outro setor que está sendo impactado diretamente pelo crescimento do 

comércio eletrônico é o de embalagens. A principal função da embalagem é proteger o 
produto para que ele chegue íntegro ao consumidor. No caso dos e-commerce, as 
embalagens são itens ainda mais essenciais, pois muitos produtos são produzidos 
com materiais sensíveis, sobretudo em um sistema postal em choques e quedas são 
comuns. 

Por isso, a escolha da melhor embalagem para e-commerce de acordo com as 
características do produto é essencial. Estudo da Association for Packaging and 
Processing Technologies, nos Estados Unidos, indicou que a substituição de um item 
danificado na entrega pode custar até 17 vezes o custo do transporte. Além disto, 
optar por uma embalagem que garanta a integridade do produto evita avaliações e 
comentários negativos. 

Saco zip lock é opção de embalagem prática e versátil 
As opções de embalagens são diversas e vão depender das características do 

produto e podem ser combinadas para garantir maior segurança ao produto, evitando 
a logística reversa. Almofadas de ar, plástico bolha, saco zip lock, placas de isopor, 
caixa de papelão e papel fragmentado são opções de embalagens. 

O saco zip lock, por exemplo, é uma opção versátil de embalagem para e-
commerce e pode armazenar diversos tipos de produtos, como: bijuterias, roupas, 
alimentos, produtos de higiene pessoal, etc. A embalagem de zip lock é importante 
para evitar que produtos cheguem sujos e com má apresentação, causando uma 
péssima impressão no consumidor. O saco plástico com fecho zip é fabricado 
geralmente com polietileno de baixa densidade e o sistema simples de fechamento e 
abertura o torna mais prático para o consumidor. 

Almofadas de ar, por outro lado, evitam que o produto fique balançando e 
aumentado o risco de danos. O mesmo ocorre com outros tipos de embalagens 
plástico bolha, papel fragmentado e placas de isopor. Já a caixa de papelão é muito 
usada quando a embalagem não pode ser feita em papel pardo ou envelopes. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mercado-logistica-brasil-mundo/ 
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10. Logística – Portos e Navegação 

Sem mudança, portos públicos podem ter ano ainda mais difícil 

02 de Março de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Na trave. Ainda emperrada, alteração do marco infralegal promete tirar 
terminais arrendados do limbo, regularizando contratos e trazendo maior 
segurança jurídica para futuras licitações 
 

Apesar da retração de 1% na movimentação portuária em 2016, o 
desempenho previsto pelo setor para 2017 é mais positivo, sobretudo, com a 
perspectiva de melhora nos preços das commodities no mercado global. O 
resultado de terminais arrendados, no entanto, ainda depende do 
destravamento regulatório e a retomada do consumo de produtos importados 
no País. 

Em 2016, a movimentação de carga nos portos brasileiros atingiu um 
volume de 998,06 milhões de toneladas. Se observado o desempenho por 
instalação portuária, os dados da Agência Nacional dos Transportes 
Aquaviários (Antaq) mostram que enquanto os terminais de uso privado (TUPs) 
tiveram queda de 0,25% do total de carga movimentada, os portos organizados 
acabaram com um desempenho mais enfraquecido, com retração de 2,5%. 
Isso, para a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados 
(Abtra), é apenas um dos fatores que têm prejudicado o segmento. 

De acordo com o presidente do conselho de administração da Abtra, 
Bayard Freitas Umbuzeiro Filho, hoje, um movimento comum dos armadores é 
priorizar os terminais privados em que possuem participação acionária e isso, 
segundo ele, não deveria ser um grande problema se os portos organizados 
conseguissem um ambiente mais favorável para a competição. "Atualmente, o 
maior problema é a falta segurança jurídica não apenas para nós, mas também 
para TUPs. Temos mais de 30 terminais atuando com mandado de segurança, 
porque seus contratos estavam próximos do vencimento e não conseguiram 
ser renovados." 

Para ele, o setor se encontra "no limbo", tanto pela queda da 
movimentação, quanto pela falta de uma contrapartida legal que possa justificar 
novos investimentos, que deveriam tornar os terminais mais competitivos. "Não 
houve a adaptação necessária dos contratos de arrendamento nas últimas 
mudanças (Lei 8.630 de 1993 e Lei 12.815 de 2013) e por isso, muitos 
precisam celebrar ainda contratos. Por isso, precisamos que seja aprovado 
com urgência a mudança do Decreto 8.033", disse ele ao DCI. 

Entre as principais mudanças pleiteadas pelas principais entidades do 
setor portuário no marco infralegal estão o aumento do prazo de arrendamento 
e a desburocratização das prorrogações. "Até agora só tivemos uma reunião na 
Casa Civil e a segunda foi cancelada. Estamos esperando remarcar e como 
eles têm alegado inconstitucionalidade em alguns pontos, na próxima reunião o 
escritório de advocacia que nos ajudou no processo também estará presente 
para argumentar", diz. 
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Segundo ele, sem as mudanças, a distância entre o desempenho de 
TUPs e portos organizados tendem a aumentar. "A medida que você tem 
segurança jurídica consegue fazer os investimentos escalonados em longo 
prazo. Isso pode aumentar nossa eficiência e o nosso apetite para competir. A 
tendência é haver um equilíbrio maior nos contratos", diz. 

Questionado sobre a perspectiva de movimentação de carga, o 
executivo expõe que em termos de volume, o ano de 2017 deve ser melhor. 
"Não sei se será estupendo, mas deve parar de retrair", coloca. A questão 
crucial que deve impactar os terminais, contudo, é o consumo interno de 
produtos importados que têm um valor agregado maior. Para ele, não basta 
aumentar apenas as exportações, mas também ter uma retomada das 
importações. Os contêineres de importação que deram entrada nos recintos 
alfandegados do Porto de Santos, por exemplo, tiveram queda de 8,2%. "Lá 
houve um grande número de demissões." 

Mercado 
Na análise do superintendente do Instituto Tecnológico de Transportes e 

Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná (UFPR/ITTI), Eduardo 
Ratton, a perspectiva para este ano é positiva, pelo menos no âmbito das 
exportações, tanto em nível de produção quanto melhora dos preços. "Este 
ano, a produção de grãos promete ser espetacular, o que deve beneficiar as 
exportações", explica. 

Para ele, a perspectiva melhor de curto prazo, somada à de longo prazo, 
torna urgente a necessidade de novos investimentos nos portos brasileiros 
para receber maiores navios e diminuir o custo por tonelada. Segundo Ratton, 
no longo prazo, o Brasil tem potencial de ser um dos principais exportadores do 
mundo. "Nossos principais concorrentes são Argentina e Estados Unidos 
(EUA), mas eles estão no limite das terras agricultáveis. Já nós ainda podemos 
quase dobrar sem desmatar áreas preservadas", comenta. 

"Mas para isso precisamos melhorar nosso custo de produção. 
Precisamos priorizar hidrovias e ferrovias", coloca. Um exemplo citado por ele é 
a produção de soja e milho brasileira que se comparada com os EUA, chega a 
ficar US$ 50 por tonelada mais cara, mesmo tendo um custo de produção 
menor. "Fica mais caro por conta do frete. Lá é levado pelas hidrovias do 
Mississippi, enquanto aqui dependemos do rodoviário para chegar ao porto", 
conclui. 
 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/sem-mudanca,-portos-publicos-podem-ter-
ano-ainda-mais-dificil-id609299.html 
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11. Curtas 

Diário Oficial publica resolução que proíbe juros de mercado 

01 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Diário Oficial da União publicou hoje (1°) resolução oficializando 

decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciada na última quinta-
feira (23). A resolução do Banco Central (BC), que entra em vigor em 1° de 
setembro, estabelece que as instituições financeiras não poderão mais cobrar 
taxas de juros de mercado dos clientes no caso de atraso nos pagamentos. 

Atualmente, os bancos podem cobrar juros de mora (punitivos) e juros 
remuneratórios. No caso dos juros remuneratórios, cobrados por dia de atraso, 
os bancos podem fixar a taxa com base nos juros definidos na ocasião da 
assinatura do contrato ou de acordo com as taxas vigentes de mercado. 

Com a decisão do CMN, os bancos podem cobrar os juros de mora, e, 
no caso dos juros remuneratórios, a mesma taxa pactuada no contrato para o 
período de adimplência da operação. Segundo a publicação no Diário Oficial, 
“é vedada a cobrança de quaisquer outros valores além dos encargos previstos 
nesta resolução”. 

Ao anunciar a medida, o BC destacou que ela traz mais uniformidade às 
operações de crédito e torna as regras mais claras para os clientes. No atual 
momento de queda de juros, no entanto, ela não significa juros mais baratos, já 
que as taxas de mercado (dos novos contratos) podem estar mais baixas do 
que os juros fixados no momento de assinatura dos contratos. 
 

Vendas na internet por dispositivos móveis avançam 

02 de Março de 2017 
Fonte: Estadão 

 
 

A popularização dos smartphones fez crescer as vendas pela internet via 
dispositivos móveis. Levantamento mostra que 82% dos entrevistados já 
pesquisam ou compram nesses canais, segundo o Zoom, comparador de 
preços e produtos, em parceria com a Consumoteca. 

Mudança de perfil. Mais da metade dos entrevistados (55%) finaliza a 
compra no próprio dispositivo que está usando, seja notebook, tablet ou 
smartphone. Há três anos, a maioria dos consumidores (45%) pesquisava no 
dispositivo móvel para depois entrar no desktop e finalizar a compra. 
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12. 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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