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1. Comércio - Bares Restaurantes 

Venda em bares e restaurantes encolhe 8,5% 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Resultado de janeiro, na comparação anual, é reflexo de uma mudança no 
hábito do consumidor, que agora tem feito mais refeições dentro de casa e 
racionalizado melhor a compra de bebidas. 
 

Embora o varejo já tenha começado a ensaiar uma saída do ciclo 
recessivo, alguns setores, como o de bares e restaurantes, ainda sentem com 
força o impacto da crise. Em janeiro, as vendas nesses estabelecimentos 
encolheram 8,5% na comparação anual, segundo dados da Mastercard. 

O resultado, divulgado por meio do indicador de varejo SpendingPulse 
incluiu o segmento de restaurantes pela primeira vez neste mês, e o resultado 
mostrou a resiliência da crise nesse segmento, já que muitos consumidores 
têm mudado hábitos alimentares e feito mais refeições em casa. "O ambiente 
econômico ainda é desafiador, com um mercado de trabalho sem perspectivas 
de melhoras e queda da confiança dos consumidores. Esperamos uma queda 
contínua das vendas no varejo, mas há indícios de que a perspectiva esteja 
finalmente dando sinais de melhora", disse, por meio de nota, o diretor de 
pesquisas econômicas da Mastercard Advisors, Kamalesh Rao. 

A perspectiva mais positiva do economista se deu em função das vendas 
totais no varejo - exceto automóveis, materiais de construção e restaurantes - 
que apesar de ter encolhido 2,2% em janeiro, em comparação ao mesmo 
período de 2016, começa a apresentar um volume menor de retração quando 
comparado aos meses passado: as vendas caíram 3,3% nos últimos três 
meses em relação ao mesmo período do ano passado, acima da queda de 
4,6% ano a ano, registrada no quarto trimestre de 2016. 

E-commerce 
Além disso, mais uma vez considerado o ponto de destaque do varejo, o 

e-commerce, continua a brilhar. O setor cresceu 15% em janeiro comparado ao 
mesmo período do ano anterior, o sétimo mês consecutivo de ganhos. Nos 
últimos três meses, as vendas no canal cresceram 17,8%, mantendo o mesmo 
crescimento do último trimestre de 2016. 

De acordo com o relatório, no primeiro mês do ano, quatro setores 
superaram as vendas totais: vestuário, produtos farmacêuticos, materiais de 
construção e artigos de uso pessoal e doméstico. 

"Enquanto isso, móveis e eletrônicos, combustíveis e supermercados 
ficaram atrás do total das vendas no varejo", detalhada o informe da 
Mastercad. Quanto aos setores on-line, eletrônicos superaram o desempenho 
da média do canal, enquanto móveis, vestuário, hobby & livrarias e produtos 
farmacêuticos ficaram abaixo do crescimento global do comércio eletrônico. 
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No recorte por região o Sudeste (-1,5%) teve desempenho acima da 
média, enquanto Norte(-4,5%), Nordeste (-3,3%), Sul (-3,3%) e Centro-Oeste (-
3,0%) ficaram abaixo do registrado pelo varejo, na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. 

O indicador SpendingPulse da Mastercad foi lançado em 2013 no País e 
é baseado nas atividades de vendas na rede de pagamentos Mastercard, 
juntamente com as estimativas para todas as outras formas de pagamento, 
incluindo dinheiro e cheque. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/venda-em--bares-e-restaurantes-encolhe--8,5--
id609917.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Supermercados 

Supermercados usam venda online para aumentar o faturamento 

 
03 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Conquistar consumidores é um grande desafio para os supermercadistas e o e-
commerce vem se tornando um grande aliado neste cenário competitivo. 
 

A inovação pode ser a oportunidade de conquistar parte do faturamento 
perdido com a crise e ainda atrair novos consumidores interessados em 
serviços diferenciados, pois oferecer comodidade ao consumidor tem se 
mostrado um grande atrativo de vendas. 

De acordo com a Ebit WebShoppers 2017, 48 milhões de consumidores 
no Brasil compraram no comércio eletrônico pelo menos uma vez em 2016, 
representando uma alta de 22% se compararmos a 2015. 

Este número representa quase ¼ da população do país e o 
supermercadista deve ficar muito atento, porque não oferecer um canal de 
vendas online pode excluir da sua loja uma grande parcela de consumidores. 

O Supermercado Violeta, gerenciado pelo José Eduardo é um exemplo 
de como as vendas online atraem consumidores. O e-commerce da loja foi 
ativado em Outubro/16 em um processo de implantação de 30 dias. Os 
resultados foram surpreendentes, em três meses o e-commerce atingiu o ponto 
de equilíbrio estabelecido para custeio da operação e daí em diante vem 
apresentando um crescimento muito além do esperado. A loja virtual do 
Supermercado Violeta já registra 7.000 visitas no mês, o que tem deixado a 
equipe confiante de que a escolha pelo e-commerce foi acertada. 

A plataforma do SiteMercado foi a escolha feita pelo José Eduardo do 
Supermercado Violeta. A empresa é especializada em e-commerce para 
supermercados e está presente em mais de 90 cidades pelo país. 

O SiteMercado aponta uma tendência de crescimento para o setor 
baseado nas perspectivas de aumento dos internautas, maior hábito de compra 
online, crescimento da banda larga e principalmente aumento nos canais de 
vendas por e-commerce oferecidos pelos supermercadistas. 

Buscar uma empresa especializada para representar o seu e-commerce 
pode fazer toda diferença, a rapidez na implantação, o custo e a aderência dos 
consumidores decidirão sobre o sucesso da plataforma de e-commerce em seu 
supermercado. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,supermercados-usam-
venda-online-para-aumentar-o-faturamento,70001686136 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Grandes marcas lucram menos, mas já vislumbram o pós-crise 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Cenário. Apesar das varejistas de moda de capital aberto terem visto retração 
no lucro líquido somado de 2016, todas conseguiram reduzir seu nível de 
endividamento e aumentar o caixa 
 

As varejistas de moda de capital aberto (Renner, Marisa, Restoque e 
Cia. Hering) apresentaram piora no lucro líquido somado de 2016, que recuou 
16,3%, frente ao ano anterior. Nesse cenário, apenas a Renner destoou com 
uma alta de 8% no indicador. Apesar do desempenho ruim, todas investiram na 
saúde financeira da operação, visando 'surfar' no pós-crise. 

Como resultado, as empresas fecharam 2016 com um aumento na 
geração de caixa e uma diminuição do nível de endividamento. Para este ano, 
a estratégia será manter o foco na melhoria desses indicadores e da eficiência 
operacional, já com a previsão de uma gradativa recuperação do consumo. 
"Nosso desafio é estarmos prontos para esse momento de retomada", disse o 
diretor presidente da Marisa, Marcelo Araujo, fazendo menção a perspectiva de 
uma gradual volta do consumo, que para ele deve ocorrer no segundo 
semestre deste ano 

Na mesma linha segue o diretor financeiro da Cia. Hering, Frederico 
Oldani. "Abrimos 2017 com expectativa positiva em relação a como a economia 
deve se comportar. Acreditamos que o PIB deve voltar a crescer, ainda que 
modestamente, mas no curto prazo vemos dificuldades", disse em 
teleconferência. 

Os executivos também atentaram para a necessidade das companhias 
passarem de forma saudável pelo período de transição, além do maior foco na 
redução de despesas e maior produtividade. 

O presidente da Restoque, dona de marcas como Le Lis Blanc e 
Dudalina, Marcelo Epperlein, concorda na medida em que afirmou que assim 
como em 2016 o foco neste ano será na eficiência operacional, rentabilidade, 
geração de caixa e redução do endividamento. No ano passado, a empresa já 
reduziu em R$ 26,5 milhões o endividamento líquido, em comparação com 
2015, atingindo uma proporção de dívida líquida por Ebitda ajustado de 2,62 
vezes. 

A estratégia, na visão de consultores de varejo, é assertiva. De acordo 
com o sócio-diretor da GS&Consult, Jean Paul Rebetz, no momento atual (em 
que a demanda está fraca) as empresas devem focar justamente na saúde 
financeira da operação. "Aquele que estiver capitalizado, com a liquidez e a 
rentabilidade em dia, terá mais condições de aproveitar a retomada do 
consumo", ressalta o consultor. 

O presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado 
de Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni, também enxerga como um sinal 
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positivo a melhora desses indicadores. "Mostra que apesar de terem 
dificuldade para vender, as companhias buscaram realizar ajustes para tornar a 
operação mais eficiente", afirma. O executivo acrescenta ainda que como a 
recuperação do consumo se dará de forma lenta, a continuidade desses 
ajustes ao longo deste ano será uma necessidade. 

Sobre quando essa retomada virá, tanto Rebetz quanto Felisoni são 
conservadores. O primeiro, por exemplo, aponta que uma recuperação nas 
vendas das varejistas deve ficar apenas para 2018. "O mercado está 'azedo' 
ainda. No ano que vem deve começar a ter mais elasticidade, mas por 
enquanto ainda não vejo uma retomada do consumo." 

Já o presidente do Ibevar pondera que apesar de acreditar em um 
começo de retomada a partir do segundo semestre, ainda não será nada 
consistente. "As condições seguem muito adversas", diz. 

Quem se sairá melhor? 
Com exceção da Renner, que nas palavras da CEO da AGR 

Consultores, Ana Paula Tozzi, é "um player diferenciado", a consultora afirma 
que a varejista de capital aberto que tem maior potencial de reação em um 
cenário de retomada é a Marisa. Ela explica que a empresa fez uma mudança 
radical na liderança recentemente, e que isso indica que ela está buscando 
fazer mudanças profundas na operação - o que para ela é positivo para a rede. 

Na outra ponta, ela diz que a que terá o maior desafio daqui para frente 
é a Cia. Hering. "Na Hering não é só uma questão do mercado estar ruim. 
Acredito que ela está em um momento de repensar a estrutura do negócio. Ela 
caiu na mesmice e precisa rever a categoria de produtos: se vai investir no 
básico, no fashion, etc.", diz. 

O sócio-diretor da GS&Consult, Rebetz, acrescenta que essa 
necessidade de rever os produtos se dá por um cansaço do consumidor, que 
não tem buscado mais pelos itens básicos. "Esse produto não está 
emplacando. Não tem atraído mais o consumidor", afirma. 

Sobre a Renner - única das quatro varejistas que apresentou melhora 
tanto do lucro quanto da receita líquida (veja no gráfico) -, Ana diz que o bom 
desempenho se deve ao investimento que a varejista fez - desde a época do 
'boom' do consumo - em eficiência operacional. "Durante os anos do 'boom', a 
Renner não ficou só 'surfando' no faturamento, e investiu muito em eficiência: 
modelo de logística, gestão, BI [business intelligence], sistema de CRM. Na 
hora que a crise veio ela estava muito mais preparada para lidar com a 
situação", explica. 

Felisoni, do Ibevar, complementa que outros aspectos que justificam o 
bom desempenho da Renner são: o sortimento, a velocidade de ajuste das 
coleções, e uma sintonia mais precisa com o interesse do seu público. "Ela se 
saiu melhor nessas questões", diz. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/grandes-marcas-lucram-menos,-mas-ja-
vislumbram---o-pos-crise-id609926.html 

 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Serviços terão a menor inflação em 17 anos 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Setor é o último a sentir as consequências da recessão e desacelerar alta de preços 
 

Último a resistir às consequências da recessão, setor deve ceder de vez em 
2017, o que, segundo analistas, mostra que a redução dos preços é generalizada 

A inflação de serviços deve fechar 2017 em 4,2%, o menor patamar dos 
últimos 17 anos, segundo projeção da consultoria Tendências. O resultado mostra 
uma forte desaceleração em relação a 2016, quando a taxa ficou em 6,48%. Desde 
2005, a inflação de serviços superou o IPCA quase todos os anos. Para analistas, 
essa retração evidencia que a queda de preços é generalizada, o que pode incentivar 
o Banco Central a cortar mais rapidamente a taxa básica de juros. O último grupo de 
preços a resistir à crise vai ceder de vez em 2017. Segundo projeção da consultoria 
Tendências, a inflação de serviços vai fechar o ano no menor patamar dos últimos 17 
anos. A consultoria estima que a taxa ficará em 4,2%, forte desaceleração em relação 
aos 6,48% de 2016, segundo cálculo do Banco Central com base em 34 itens do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Se confirmada a previsão, 
será o menor número desde 2000, quando ficou em 3,12%. 

A resistência da inflação de serviços intrigou economistas durante os dois anos 
de recessão. Em tese, os preços devem ceder em momentos de atividade econômica 
fraca, por causa da demanda menor. Mas fatores como o alto custo de salários e o 
esforço feito pelo brasileiro para não abrir mão de alguns serviços seguraram os 
preços elevados. 

A história começou a mudar no ano passado. A taxa de 6,48% de 2016 já 
representou uma desaceleração frente a 2015, quando chegou a 8,09%. A nova queda 
esperada para 2017 completará o ciclo. 

- Os preços de serviços são os mais sensíveis ao ciclo econômico. A gente 
atribui essa baixa à recessão - avalia Marcio Milan, economista da Tendências. 

Outros analistas também esperam forte desaceleração para este ano. Raphael 
Ornellas, economista do banco Brasil Plural, estima que a inflação de serviços fechará 
2017 em 4,4%. Julio Mereb, pesquisador do Ibre/FGV, projeta taxa de 4,8%. Já Elson 
Teles, economista do Itaú Unibanco, espera que o índice fique em 5,2%. 

- A gente acredita que essa desinflação vai persistir ao longo de todo o ano - 
resume Ornellas, do Brasil Plural. 

Essa perda de fôlego marcará o fim de uma era em que a inflação de serviços 
foi considerada vilã dos preços. Desde 2005, o índice do setor - que responde por 35% 
do IPCA - superou a taxa geral quase todos os anos. A exceção foi em 2015, quando 
as tarifas de energia elétrica subiram 51%, fazendo o IPCA disparar para 10,67%. 
Embora também seja um serviço, a conta de luz é contabilizada em outra categoria de 
preços, a de monitorados. 

- Durante muito tempo, os serviços foram o foco da inflação. O IPCA caía, 
subia, e serviços estavam sempre perto de 8% ou 9%. Foi o grupo mais resistente 
dessa desaceleração - afirma a pesquisadora do Ipea Maria Andrea Parente. 

Ela explica que, mesmo na recessão, alguns preços continuaram a subir 
porque são mais difíceis de serem substituídos. 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

- O grupo de segmentos intensivos em mão de obra mais barata foi o primeiro 
a sentir os efeitos do mercado de trabalho. Além de terem custo menor, são um pouco 
mais fáceis de se abrir mão. É mais fácil trocar de manicure do que mudar a escola do 
filho ou substituir um médico de confiança - explica a especialista. 

A crise fez o brasileiro rever essas prioridades, na avaliação da economista. 
Assim, o que era inegociável passou a ser passível de cortes no orçamento. Para não 
perder clientes, a solução encontrada por muitas empresas foi oferecer descontos 
mais generosos. 

Foi um desses abatimentos que convenceu a servidora pública Luciana de 
Andrade a manter o filho Enrico, de 11 anos, no curso de inglês - após ter 
praticamente decidido cancelar a matrícula, devido a três mensalidades atrasadas. As 
contas fugiram do controle no ano passado, quando ela perdeu a bolsa de estudos de 
três anos que havia recebido da prefeitura do Rio. No período de rematrícula, achou 
que não teria negociação, mas foi convidada pela gerência para conversar. 

- A intenção era chegar aqui e dizer: "olha, ele não vai continuar porque não 
tem como" - conta a servidora. 

O resultado foi um acordo suficiente para equilibrar as contas. Os juros dos 
atrasados foram perdoados, e o valor da mensalidade, que seria normalmente de R$ 
217, ficou em R$ 115. O material didático também saiu por preço mais camarada: em 
vez de R$ 450, Luciana pagou R$ 380, parcelados em duas vezes no boleto bancário. 

Para Luciane Prata, gerente da unidade que negociou diretamente com 
Luciana, essa é a melhor saída para enfrentar a crise. Ela conta que criou uma força-
tarefa para entrar em contato com alunos do semestre anterior, oferecendo condições 
especiais para não perder clientes. Com isso, conseguiu renovar 80% dos 
matriculados no ano passado. E ainda tem esperança de trazer de volta os outros 
20%. 

- A gente dá todas as opções possíveis, chama, manda carta, dilui as 
mensalidades para que as pessoas sintam segurança. É o que a gente faz para 
continuar com o negócio - conta Luciane. 

CORTE DE JUROS 
Se casos como esses se multiplicarem, a inflação de serviços pode ser a 

surpresa positiva pela qual o Banco Central espera para pisar de vez no acelerador e 
cortar mais rapidamente a taxa básica de juros. Há duas semanas, a autoridade 
monetária cortou em 0,75 ponto percentual a Selic, agora em 12,25% ao ano, e avisou 
que pode intensificar o ritmo, na ata do Comitê de Política Monetária (Copom). 

- É isso que o BC percebe e está tranquilo em sinalizar que pode até 
intensificar o ritmo de queda. Ele está sinalizando inclusive que podemos ter surpresas 
inflacionárias adicionais. Se isso acontecer, vai ser captado na inflação de serviços e 
de alimentos. Os serviços vão ficar bem controlados pelo menos até o terceiro 
trimestre - afirma Eduardo Velho, economista-chefe da INVX Global Partners, que 
espera que os juros caiam a 9% ao ano até o fim de 2017. 

Julio Mereb, da FGV, destaca que o BC estará confortável porque o movimento 
na inflação de serviços mostra que a desaceleração dos preços é, finalmente, 
generalizada: - Poderia até ficar a dúvida: será que a inflação vai ficar baixa apenas 
por causa desse grupo (serviços)? Mas não parece ser esse caso. Quando a gente 
olha uma inflação de serviços desacelerando sistematicamente, dá um certo ânimo, 
uma folga para o Banco Central, porque ele percebe que o processo não está 
concentrado apenas em um grupo, mas em outros itens. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36164561 
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5. Serviços - Bancos 

Cresce o número de cidades sem dependências bancárias 

 

04 de Março de 2017 
Fonte: G1 

 
Em meio à crise, reestruturações e onda de assaltos, rede de agências encolhe 
e mais de 100 cidades deixaram de ter instalações bancárias nos últimos 2 
anos. 
 

A rede de agências bancárias está encolhendo no Brasil e deixando 
cidades do interior sem atendimento presencial. Com foco na expansão de 
canais digitais, os bancos vêm fechando agências em diversos municípios. Nos 
últimos 2 anos, mais de 100 cidades deixaram de ter qualquer dependência 
bancária, segundo dados do Banco Central. 

Dos 5.588 mil municípios brasileiros, 352 não tinham canais de acesso 
direto aos bancos no final de 2016 – maior número desde 2010. O volume vem 
crescendo desde 2013. Em 2014, eram 241 cidades sem estruturas bancárias; 
em 2015, eram 300. 

Em geral, são cidades bem pequenas, com menos de 5 mil habitantes e 
pouca circulação de dinheiro. Nestes municípios, os únicos canais de acesso 
aos serviços financeiros são as lotéricas, os Correios, cooperativas de crédito 
ou estabelecimentos comerciais que atuam como correspondentes bancários. 
Porém, há limite para saques e pagamentos de boletos. Isolados, os 
moradores são obrigados a viajar quilômetros até cidades vizinhas para sacar 
salários e aposentadorias ou fazer depósitos. 

Corte de custo e falta de segurança 
Entre os principais motivos para o movimento de encolhimento da 

presença bancária no país está a reestruturação dos bancos, que entraram na 
onda de corte de custos e perderam o interesse em manter agências pouco 
rentáveis. Em vez de abrir uma agência em cada esquina, agora os bancos 
focam seu crescimento na expansão dos canais digitais. 

Mas o fechamento de agências também foi motivado pela ocorrência de 
assaltos violentos que se propagou também pelo interior do país. 
Levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostra que 
foram ao menos 393 assaltos e tentativas de assaltos no Brasil em 2015 e 385 
em 2014. 

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT), se forem somados todos os tipos de ocorrências, 
incluindo também os arrombamentos, o número de ataques por ano passou de 
3 mil. 

Viagem para sacar dinheiro 
Entre os estados com o maior número de cidades sem bancos ou que 

deixaram de ter dependência bancária nos últimos anos destacam-se Piauí, 
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Paraíba e Rio Grande do Norte. De acordo com o Banco Central, 18 dos 27 
estados da federação possuem cidades sem qualquer tipo de dependência 
bancária. 

Uma delas é São Pedro do Paraná (PR), de 2.491 habitantes, que está 
sem banco desde outubro de 2016. Depois de uma onda de arrombamentos, a 
única agência que atendia o município nunca mais reabriu e o pagamento dos 
servidores públicos foi transferido para a cidade vizinha, localizada a 20 km de 
distância. 

Já a pequena Jardim Olinda (PR), com uma população de 1.409 
pessoas, está sem dependência bancária há cerca de um ano e os moradores 
precisam percorrer até 75 km para pagar contas e realizar saques. Antes havia 
um posto de atendimento, mas o local foi fechado por falta de segurança e 
baixo movimento. E conforme a prefeitura, nenhum banco se interessou em 
reabrir uma instalação no município. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/cresce-o-numero-de-cidades-sem-
dependencias-bancarias.ghtml 
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6. Serviços – Turismo 

Proposta de isentar de visto turistas de quatro países opõe Turismo e 
Itamaraty 

05 de Março de 2017 
Fonte: G1 

 
Medida beneficiaria visitantes de EUA, Japão, Canadá e Austrália. Para 
Ministério do Turismo, medida estimularia setor. Para Itamaraty, países teriam 
de conceder o mesmo direito a brasileiros. 
 

Uma proposta do Ministério do Turismo de acabar com a exigência de 
vistos para a entrada de turistas de quatro países no Brasil colocou a pasta em 
oposição ao Ministério das Relações Exteriores. 

Com o objetivo de estimular o turismo e investimentos estrangeiros no 
país, a medida prevê dispensar da exigência de visto durante dois anos os 
visitantes de Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. 

Atualmente, os cidadãos desses países precisam obter visto em um 
consulado brasileiro. Em geral, o processo de emissão inclui o preenchimento 
de um formulário online, o pagamento de uma taxa, uma entrevista no 
consulado e a espera pela liberação do documento. A permissão costuma ser 
válida por dez anos e custa entre US$ 80 e US$ 160. 

A isenção chegou a ser aplicada entre 1º de junho e 18 de setembro do 
ano passado, durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. Segundo dados do 
Ministério do Turismo, dos 163,1 mil visitantes dos quatro países na época, 
74% aproveitaram a dispensa do visto. Em 2016, os turistas dessas 
nacionalidades representaram quase 15% dos 6,6 milhões de estrangeiros no 
Brasil. 

Os ministérios têm opiniões diferentes quanto sobre a proposta e sobre 
os resultados. Para o Ministério do Turismo, o custo e o processo de obtenção 
do visto são obstáculos às viagens ao Brasil. Para o Itamaraty a adoção da 
medida exige reciprocidade: os quatro países teriam de oferecer o mesmo 
benefício aos brasileiros. 

A decisão vai depender dos resultados de uma série de reuniões entre 
representantes dos dois ministérios, da Casa Civil e da Presidência da 
República. O presidente Michel Temer pode tomar a decisão por meio da 
publicação de um decreto no "Diário Oficial da União". 

No mês passado, um decreto do presidente Donald Trump que impõe 
restrições à entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países também 
dificultou a obtenção de visto por brasileiros. 

Argumentos 
“O processo para a obtenção do visto é muito burocrático para esses 

visitantes, enquanto eles são um grande potencial. Além disso, o Brasil 
aparece mal em rankings de abertura internacional. Isso afeta o turismo no país 
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e a nossa competitividade. Precisamos nos abrir mais”, afirmou um interlocutor 
do ministro da pasta, Marx Beltrão. 

A projeção do Turismo é que a isenção dos vistos resulte em um 
aumento de até 25% de turistas de Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. 
Com a medida, a estimativa do mininistério é da entrada de R$ 1,4 bilhão na 
economia em dois anos. 

O Ministério das Relações Exteriores argumenta que todo acordo deve 
ser pautado pelo princípio da reciprocidade. Ou seja, a isenção de visto só 
pode ser concedida se os brasileiros também tiverem direito ao mesmo 
benefício. Atualmente, brasileiros necessitam de visto prévio antes de viajarem 
para os quatro países. 

“As relações internacionais são baseadas na questão da reciprocidade. 
É um princípio básico e histórico do Itamaraty. Agora o Ministério do Turismo 
quer entender mais de relações exteriores do que a gente? Pensamos em um 
‘paiseco’ se vamos para um país que não precisa de visto nem nada”, 
defendeu um assessor da pasta. 

Segundo outro assessor, não há reclamações dos cidadãos dos quatro 
países quanto a uma suposta dificuldade em obter os vistos nem em relação às 
taxas cobradas. Eles consideram que a distância, o alto custo e a promoção 
pequena do Brasil no exterior são os principais motivos que inibem o fluxo de 
turistas estrangeiros. 

“Ninguém reclama que não consegue visto, que é válido por dez anos. 
Ou seja, um estrangeiro precisaria tirar o visto brasileiro só umas quatro, cinco 
vezes na vida se sempre viesse para cá. Ninguém deixa de viajar por isso”, 
disse um assessor do Ministério das Relações Exteriores. 

Para assessores do Ministério do Turismo e do Palácio do Planalto, uma 
das razões da resistência do Itamaraty é a eventual perda na arrecadação das 
taxas cobradas nas emissões. 

“Essas cobranças são uma fonte de recursos muito grande. Quebraria 
os consulados lá fora”, disse um interlocutor do presidente Michel Temer. 

O Itamaraty contesta. De acordo com a pasta, o dinheiro dos vistos não 
fica nos consulados brasileiros no exterior, mas é encaminhado ao Brasil. “Isso 
não tem fundamento”, afirmou um assessor. 
 
 
http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/proposta-de-isentar-de-visto-
turistas-de-quatro-paises-opoe-turismo-e-itamaraty.ghtml 
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7. Comércio Eletrônico 

Líderes em livros migram para a web 

06 de Março de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Impulsionadas pela proliferação dos shoppings no País, as livrarias 

passaram a última década ampliando suas redes de lojas físicas. Agora, diante 
dos custos elevados de manutenção das unidades e da mudança do 
comportamento do consumidor, as líderes do setor querem se voltar para o 
mercado online, que permite às redes atender não só as áreas onde já estão 
presentes como também os mais de 4 mil municípios brasileiros que não têm 
uma livraria. 

Na Livraria Cultura, a migração para o online é um processo em curso 
desde 2014. Hoje, o e-commerce representa 30% das vendas, e a meta é 
chegar a 70% em até cinco anos. Trata-se de uma clara inversão de estratégia. 
Desde o início dos anos 2000, e de forma mais acelerada após 2008, a Cultura 
vinha ampliando sua rede. Para abrir novas unidades, chegou a conseguir a 
aprovação de dois financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), que somavam R$ 60 milhões, e a vender 25% 
de seu capital para um fundo de investimentos, o Neo. 

Com o avanço dos custos e a falta de atualização dos preços dos livros, 
as margens da rede começaram a ficar apertadas. Segundo o presidente da 
Livraria Cultura, Sergio Herz, os gastos da empresa com energia aumentaram, 
só no ano passado, 40% e com IPTU, 35%. 'A loja virtual tem um pouco menos 
de pressão de custos. (O centro de distribuição) está em um lugar mais barato. 
Na energia, você tem condições de usar um gerador", compara. 

Essa aposta no e-commerce não significa, segundo Herz, uma redução 
no número de lojas físicas, que continuarão como local de engajamento da 
marca. Recentemente, no entanto, a companhia fechou duas lojas no Conjunto 
Nacional, em São Paulo. Herz explica que o encerramento das unidades 
ocorreu porque a maior loja do Conjunto Nacional será ampliada ? um espaço 
de 400 metros quadrados, onde hoje há uma rampa de acesso, vai virar área 
de venda. No mundo físico, a loja do Conjunto Nacional é um 'oásis'. 'É um dos 
maiores pontos de venda da América Latina", diz uma fonte do setor. 

Essa mudança de curso veio acompanhada de cortes de custos. Desde 
2014, a Cultura reduziu seus escritórios de três andares para um e demitiu 800 
funcionários ? hoje, são 1.300 colaboradores. 'A gente fez a lição de casa, 
reduzimos custos e ganhamos eficiência", diz Herz. 

Apesar de todo o esforço de gestão, os problemas da rede ainda são 
graves. As vendas caíram 17% nos últimos dois anos. Herz credita o 
desempenho à retração econômica brasileira, sobretudo à do varejo. 

A Cultura não foi a única rede a crescer no online nos últimos anos. Na 
Saraiva, o canal também corresponde a 30% das vendas. Nos nove primeiros 
meses de 2016, a receita bruta da varejista no e-commerce avançou 10,5%, 
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enquanto a das lojas caiu 4,7%. Na fluminense Livraria da Travessa, só duas 
lojas vendem mais do que o site. 

Entre as principais redes do País, apenas a Livraria da Vila e a Nobel 
não focam no e-commerce. 'Não fizemos investimento nessa área, mas 
provavelmente teremos de trabalhar com isso no futuro", diz o dono da Livraria 
da Vila, Samuel Seibel. A empresa, entretanto, também está com aberturas 
suspensas no varejo tradicional. 'Neste momento, nada está sendo negociado. 
Vamos aguardar a reação do mercado." 

Franquias. A Nobel continua a expandir sua rede, mas no sistema de 
franquias e focada em cidades de médio porte. Hoje, são 160 unidades no 
Brasil e 32 na Espanha. 'Não temos online porque acreditamos que é um 
negócio completamente diferente", afirma Sérgio Milano Benclowicz, 
responsável pela área comercial da empresa. 

A Nobel aposta na comercialização de títulos mais populares, e não de 
livros técnicos ou para gostos específicos. 'O futuro do varejo físico do 
segmento é a compra por prazer, do mais vendido ou do infantil. O técnico é 
comprado pela internet", acrescenta Benclowicz. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/lideres-em-livros-migram-para-a-web-
id609973.html 
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8. Emprego 

Brasil perde 40,9 mil vagas formais 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
  
Agropecuária e indústria, entretanto, tiveram saldos positivos de emprego durante o 
primeiro mês deste ano 
 

O Brasil registrou perda líquida de 40.864 vagas formais de emprego em 
janeiro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
divulgado pelo Ministério do Trabalho na última sexta-feira. 

O resultado foi pior do que o esperado pelo mercado, mas foi a melhor 
performance para o mês desde janeiro de 2014, quando foram criadas 29.595 vagas 
de trabalho. 

No primeiro mês do ano, as demissões superaram a criação de vagas 
principalmente no comércio (-60.075 postos) e no setor de serviços (-9.525 postos). 

Em contrapartida, houve criação líquida de postos especialmente nos setores 
da indústria de transformação (+17.501 vagas) e na agropecuária (+10.663). 

A taxa de desemprego no Brasil subiu a 12,6% no trimestre encerrado em 
janeiro, em razão do aumento da procura diante do cenário de recessão. Quase 13 
milhões de pessoas estavam sem emprego no país, segundo divulgou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no final de fevereiro. 

O presidente Michel Temer tem destacado o desemprego como sua maior 
preocupação e já admitiu que a retomada das contratações pode demorar, já que, 
mesmo com a esperada recuperação da economia, as empresas têm capacidade 
ociosa a preencher antes de retomarem a geração de novas vagas de trabalho. 

No ano passado, o Brasil fechou 1,32 milhão de postos de trabalho, afetado 
pelos efeitos da forte recessão econômica, e registrou o segundo pior resultado da 
série histórica, que teve início em 1992. 

Outros setores 
A criação de vagas também superou a destruição de postos em outros ramos 

da economia no mês de janeiro. 
Nos serviços industriais de utilidade pública, o saldo ficou no azul em 735 

empregos, enquanto que na administração pública houve geração positiva de 671 
vagas no período. 

Por outro lado, também foram vistos saldos negativos na construção civil (-775) 
e na extração mineral (-59). 

Na análise por região, destaque para Santa Catarina, estado que teve melhor 
saldo em janeiro, com criação de vagas superando a destruição em 11.284 postos de 
trabalho. 

Também tiveram bons resultados Mato Grosso (10.010), Rio Grande do Sul 
(8.134), Paraná (4.973) e Goiás (4.767). 

Na ponta oposta da tabela, os piores dados foram vistos em Paraíba (-6.438), 
Alagoas (-6.706), Ceará (-7.436), Pernambuco (-13.910) e Rio de Janeiro (-26.472). 
 
http://www.dci.com.br/economia/-brasil-perde-40,9-mil-vagas-formais-id609936.html 

 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  17 

“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.” 

 

9. Franquias 

Franquias de varejo tem sinal amarelo em janeiro 

 
05 de Março de 2017 
Fonte: Sua Franquia 

 
Indicador de varejo aponta que, no mês de janeiro, números mostraram 
pequena queda em relação ao ano anterior 
 

O ano de 2017 é de otimismo, mas é preciso manter a atenção. De 
acordo com o SpendingPulse, indicador de varejo da Mastercard, as vendas 
totais no varejo, exceto automóveis, materiais de construção e restaurantes, 
encolheram 2,2% em janeiro, em comparação ao mesmo período de 2016, 
dando continuidade a uma longa faixa de declínios sobre o ano anterior. 

Mesmo assim, houve alguns sinais de que os gastos estão aumentando: 
as vendas caíram 3,3% nos últimos três meses em relação ao mesmo período 
do ano passado, acima da queda de 4,6% ano a ano, registrada no quarto 
trimestre de 2016. 

Em janeiro, quatro setores superaram as vendas totais: vestuário, 
produtos farmacêuticos, materiais de construção e artigos de uso pessoal e 
doméstico. Enquanto isso, móveis e eletrônicos, combustíveis e 
supermercados ficaram atrás do total das vendas no varejo. 

O mais bem-sucedido no mercado de franquias, o setor de alimentação, 
parece ter sofrido retração também. Este mês, o indicador de varejo 
SpendingPulse incluiu em seus setores o desempenho de restaurantes 
brasileiros. Em janeiro, esse novo segmento registrou uma queda de 8,5% em 
relação a janeiro de 2016. 

Regiões brasileiras: a região Sudeste (–1,5%) teve desempenho acima 
da média, enquanto Norte(–4,5%), Nordeste (–3,3%), Sul (–3,3%) e Centro-
Oeste (–3,0%) ficaram abaixo do registrado pelo varejo, na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. 
 
 
https://www.suafranquia.com/noticias/especial/2017/03/franquias-de-varejo-
tem-sinal-amarelo-em-janeiro.html 
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10. Logística – Transporte Aéreo 

Brasil cai de 5º para 9º maior mercado aéreo mundial em ranking da IATA 

03 de Março de 2017 
Fonte: Brasilturis 

 
O Brasil encerrou 2016 como o nono maior mercado de aviação do 

mundo segundo a quantidade total de embarques realizados, divulgou hoje a 
Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês). Os 
números incluem os embarques de passageiros domésticos, internacionais e 
em conexão. Isso significa que o país perdeu quatro posições em relação a 
2015, quando estava na quinta colocação. 

Estados Unidos, China, Japão, Índia, Reino Unido,  Indonésia, Alemanha 
e Espanha foram os oito primeiros colocados. De acordo com o levantamento, 
“a severa crise econômica e as turbulências políticas e sociais tiveram impacto 
na demanda por viagens aéreas no ano passado”. A IATA acrescenta que o 
fluxo de passageiros teve retração de 10,4% em 2016, em relação ao ano 
anterior. Ao todo, foram cerca de 100 milhões de embarques. 

“Os dados refletem o cenário de contração da economia e estão em 
linha com os 18 meses de encolhimento do setor que anunciamos 
recentemente. Isso ressalta ainda mais a importância de medidas que 
permitam reduzir custos para os passageiros e trazer mais gente a bordo, 
destacando as novas regras das viagens aéreas e o projeto que tramita no 
Senado para limitar o teto de ICMS sobre o combustível dos aviões”, afirmou o 
presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo 
Sanovicz. 

Em todo o mundo, foram 3,8 bilhões de passageiros embarcados em 
2016, diante dos 3,5 bilhões do ano anterior. Desse total, 1,9 bilhão 
embarcaram em voos domésticos, 1,3 bilhão em voos internacionais e os 604 
milhões restantes realizaram conexões. 
 
 
https://novo.brasilturis.com.br/brasil-cai-de-5o-para-9o-maior-mercado-aereo-
mundial-em-ranking-da-iata/ 
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11. Curtas 

Preço do imóvel teve leve alta em fevereiro 

 
04 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

O preço anunciado dos imóveis residenciais no País teve um leve 
aumento na comparação de fevereiro com janeiro, de acordo com pesquisa da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com base no site Zap 
Imóveis. Em fevereiro, os preços subiram 0,13%, na média de 20 cidades 
cobertas pela pesquisa. O resultado representa aceleração ante janeiro, 
quando os preços ficaram estáveis. As informações são do jornal O Estado de 
S. Paulo. 

 

IPC-C1 (baixa renda) sobe 0,07% em fevereiro ante 0,54% em janeiro, 
revela FGV 

06 de Março de 2017 
Fonte: R7 

 
A inflação percebida pelas famílias de baixa renda registrou alta de 

0,07% em fevereiro, ante um aumento de 0,54% em janeiro, de acordo com o 
Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) divulgado na manhã 
desta segunda-feira, 6, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de 
preços entre famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos. Com 
o resultado agora divulgado, o índice acumulou alta de 0,61% no ano. Em 12 
meses, a taxa ficou em 4,11%, diz a FGV. 

No mês de fevereiro, a inflação da baixa renda ficou abaixo da variação 
da inflação média apurada entre as famílias com renda mensal entre um e 33 
salários mínimos, obtida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-
BR), que teve alta de 0,31% no mês. No acumulado em 12 meses, a taxa do 
IPC-BR também foi superior, chegando aos 4,57%. 
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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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