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1. Comércio 

Atividade do comércio cresce 1,8% em fevereiro 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o 
movimento dos consumidores nas lojas de todo o país cresceu 1,8% em 
fevereiro deste ano, já efetuados os devidos ajustes sazonais. Em relação ao 
mesmo mês do ano passado (fevereiro/2016), o recuo da atividade varejista no 
segundo mês de 2017 foi de 2,7%. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, depois do tombo de 
janeiro, quando o indicador registrou queda de 2,1%, houve certa reação do 
varejo em fevereiro, porém sem conseguir compensar integralmente o recuo do 
primeiro mês do ano. Apesar dos impactos benéficos da queda da inflação 
sobre alguns segmentos varejistas (como os supermercados, por exemplo), 
fatores como a alta do desemprego ainda pesam negativamente sobre uma 
recuperação mais significativa do varejo. 

A maior alta observada no varejo em fevereiro deste ano foi o 
crescimento de 2,1% do setor de material de construção, após ter amargado 
queda de 3,5% em janeiro. O segmento de supermercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas avançou 1,0% em fevereiro/17. Veículos, motos e peças 
cresceram 0,3% em fevereiro ao passo que, com alta de 0,1% ficaram 
empatados os segmentos de móveis, eletroeletrônicos e informática e o de 
combustíveis e lubrificantes. Apenas o segmento de tecidos, vestuário, 
calçados e acessórios experimentou recuo em fevereiro: -0,2%. 

Na comparação com o primeiro bimestre de 2016, todos os segmentos 
varejistas recuaram nestes primeiros dois meses de 2017, a saber: 
supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas (-5,6%); móveis, 
eletroeletrônicos e informática (-11,9%); combustíveis e lubrificantes (-2,9%); 
veículos, motos e peças (-10,6%); tecidos, vestuário, calçados e acessórios (-
10,9%); e material de construção (-12,7%). 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/atividade-do-comercio-cresce-1-
8-em-fevereiro/ 
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2. Comércio - Supermercados 

Supermercados comprarão 7,7% menos para a Páscoa 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

As encomendas dos supermercados de produtos relacionados à Páscoa 
indicam uma redução nominal de 4,9% nas vendas. Deflacionada pela variação 
média dos produtos pesquisados, a redução real deverá ser de 7,7%. Este é o 
resultado da mais recente Pesquisa de Páscoa, realizada pela Abras 
(Associação Brasileira de Supermercados). 

De acordo com o superintendente da Abras, Marcio Milan, o resultado já 
era esperado. "O momento econômico atual, com taxa crescente de 
desemprego e vendas mais tímidas, está se refletindo nas expectativas dos 
supermercadistas, que estão mais receosos", afirma Milan. 

Houve queda nas encomendas de ovos de Páscoa em geral (-9,8), ovos 
de Páscoa até 500 gramas (-9,4%) e ovos de Páscoa até 150 gramas (-5,9%). 
Os varejistas preferiram apostar nos produtos de menor valor agregado, como 
caixas de bombons de 400 gramas, chocolates em geral e bombom-bola (tipo 
Sonho de Valsa e Serenata de Amor). 

Em relação à variação de preços dos produtos (indústria/fornecedores) 
na comparação com a Páscoa de 2016, no grupo dos chocolates, o bombom 
em caixa (400 gramas) apresentou a maior alta (4,4%), seguido de chocolates 
em geral (barra, tabletes etc.), que registraram 4,1%, bombom-bola (3,7%), 
ovos de Páscoa até 150 gramas (3,7%), ovos de Páscoa em geral (3,4%), 
Ovos de Páscoa mais de 150 gramas até 500 gramas (2,8%), Ovos de Páscoa 
acima de 500 gramas (2,0%). 

"Apesar da perspectiva negativa, a Páscoa é uma das datas mais 
importantes para o setor supermercadista, e sabemos que os empresários de 
supermercados não medirão esforços para que os nossos clientes consigam 
encontrar os produtos que procuram e fazer da data um momento especial", diz 
Milan. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/12990/supermercados-comprarao-77-
menos-para-a-pascoa 
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3. Serviços 

PMI de serviços brasileiro atingiu 46,4 em fevereiro 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Os dados de fevereiro indicavam que as condições de negócios no setor 
de serviços do Brasil permaneceram desafiadoras, já que a atividade continuou 
a cair e as empresas reduziram o número de funcionários em meio à recessão 
econômica persistente. Porém, a demanda mostrou sinais hesitantes de 
recuperação, com o volume de entrada de novos negócios aumentando pela 
primeira vez desde outubro de 2016. Ao mesmo tempo, preços mais elevados 
para uma vasta gama de itens causaram um aumento adicional acentuado nos 
custos de insumos. Contudo, o ônus foi assimilado pelas empresas, uma vez 
que os preços de venda foram reduzidos pelo décimo primeiro mês 
consecutivo. 

Ao atingir 46,4 em fevereiro, o Índice de Atividade de Negócios da Markit 
– Brasil, sazonalmente ajustado, registrou permanência em território de 
contração pelo vigésimo quarto mês consecutivo. No entanto, ao crescer em 
relação ao valor de 45,1 observado em janeiro e atingir o seu nível mais alto 
desde março de 2015, a leitura mais recente destacou uma taxa mais lenta de 
redução. 

Os fabricantes também registraram uma queda mais lenta na produção 
em fevereiro. Como resultado disso, o Índice Consolidado de dados de 
Produção Markit – Brasil, sazonalmente ajustado, aumentou de 44,7, em 
janeiro, para 46,6, um recorde em vinte e três meses. A leitura mais recente foi, 
no entanto,indicativa de uma taxa acentuada de contração na produção do 
setor privado como um todo. 

Segundo relatos, a demanda por serviços melhorou em fevereiro, 
sustentando assim o crescimento no volume de novos negócios. A recuperação 
da quantidade de novos trabalhos foi apenas a segunda em dois anos, com 
uma expansão sendo observada também em outubro de 2016. No entanto, o 
ritmo de aumento foi modesto no geral. Por outro lado, os novos projetos dos 
fabricantes caíram ainda mais, embora muito mais lentamente do que em 
janeiro. 

Os prestadores de serviços continuaram a alocar recursos para a 
conclusão de trabalhos pendentes, como foi indicado por uma décima nona 
queda mensal sucessiva no volume de pedidos em atraso. Tendo-se acelerado 
em relação a janeiro, a taxa de redução foi acentuada. Da mesma forma, os 
trabalhos em processamento junto aos produtores de mercadorias caíram 
acentuadamente. 

A ausência de pressão sobre a capacidade, aliada às iniciativas de 
redução de custos, levou os prestadores de serviços a reduzir o número de 
funcionários em fevereiro. O nível de empregos caiu a uma taxa marcante, com 
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a queda mais recente sendo a vigésima quarta em um período de vinte e 
quatro meses. Cerca de um em cada cinco entrevistados relatou números mais 
baixos de funcionários. Ao mesmo tempo, o nível de emprego no setor de 
industrial diminuiu acentuadamente, mas pelo ritmo mais lento em mais de um 
ano. 

A inflação de custo de insumos enfrentada pelas empresas de serviços 
se atenuou e atingiu o seu ponto mais fraco desde novembro de 2015, mas 
permaneceu acentuada e acima da média de longo prazo para a pesquisa. 
Combustíveis, eletricidade, papel, material de escritório e remédios foram 
alguns dos itens citados como tendo aumentado de preço. Em comparação, os 
custos de compras dos fabricantes aumentaram a um ritmo mais lento em três 
meses. 

Segundo relatos, as tentativas para estimular a demanda levaram as 
empresas brasileiras de serviços a baixar seus preços de venda novamente em 
fevereiro. Porém, a taxa de desconto foi, de um modo geral, marginal e a 
segunda mais lenta na atual sequência de onze meses de quedas nos preços 
cobrados. De modo oposto, os preços de fábrica cresceram novamente e à 
taxa mais rápida desde junho passado. 

Quase 50% dos provedores de serviços esperam que a atividade de 
negócios aumente durante os próximos doze meses, com expectativas de uma 
recuperação econômica e estabilidade política impulsionando o otimismo. O 
nível de sentimento positivo melhorou em relação a janeiro, mas permaneceu 
abaixo da média para as séries. O grau de otimismo dos fabricantes também 
melhorou, atingindo sua marca mais elevada em quase cinco anos de história 
das séries. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/pmi-de-servicos-
brasileiro-atingiu-46-4-em-fevereiro 
 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Alimentação 

Setor de alimentação saudável cresce apoiado no maior apetite do 
brasileiro 

 
07 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Estudo mostra que 66% dos clientes pagariam mais caro por um item com 
baixo teor de gordura; de olho nesse potencial, varejistas ampliam atuação e 
avançam com cardápios mais balanceados. 
 

Para conciliar saúde e alimentação, 66% dos brasileiros se mostram 
dispostos a pagar mais pelas refeições balanceadas. O número, divulgado pela 
Nielsen, aponta o potencial do consumo desses itens, ainda que o segmento 
de restaurantes voltados à alimentação saudável tenha crescido menos que a 
média do setor ano passado. 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o 
segmento de alimentação cresceu, em média 8,8% ao longo do ano passado, 
resultado um pouco melhor que de estabelecimentos especificamente voltados 
à alimentação saudável, onde o avanço no mesmo período, sobre 2015, foi de 
6,6%. O motivo, segundo o diretor de inteligência de mercado da ABF, Claudio 
Tieghi, é que as empresas que não atuam especificamente nesse mercado - de 
olho no potencial desse tipo de alimento - têm incrementado opções mais 
balanceadas em seus cardápios. 

"O que estamos observando, principalmente no Brasil, é o fato das 
pessoas estarem deixando de fazer alimentação no lar. Por conta disso, as 
empresas estão buscando um mix de produtos com alimentos mais saudáveis; 
com uma oferta mais balanceada e maior valor nutricional', contou o executivo 
ao DCI, lembrando que cerca de 51% das empresas de alimentação oferecem 
algum tipo de opção saudável em seu menu. 

O Pedidos Já, plataforma de delivery on-line, admite a melhora na 
procura e demanda, mas alerta que o fenômeno pode estar ligado ao período 
do ano. "Sentimos uma alta no número de restaurantes no setor. Além de mais 
estabelecimentos, houve aumento da procura pelo consumidor. A estimativa é 
de continuar crescendo. Por ser verão, as pessoas querem colocar mais 
opções saudáveis no prato, seja na rua ou em casa", informa a gerente 
comercial da empresa, Bruna Rebello. 

Foco na saúde 
Mesmo com um crescimento pouco menor que a média do mercado de 

alimentação em geral, empresas que atendem exclusivamente o público 
interessado em alimentação balanceada têm feito planos de expansão no País. 
Exemplo disso, a Lucco Fit, que vende pratos congelados, está inaugurando a 
sua primeira loja física, na região da Bela Cintra, em São Paulo. Consolidada 
através de seu serviço de e-commerce, ela pretende faturar cerca de R$ 700 
mil com a nova loja, além de R$ 1 milhão com a plataforma on-line em 2017. 
Para o sócio-fundador da empresa, Gustavo Ribeiro, o foco do negócio é o 
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público jovem, que trabalha e tem pouco tempo para cozinhar. "O conceito 
dessa loja é que o consumidor consiga pegar nossa comida congelada e 
escolher se prefere consumir no local ou levar para casa. Como a gente fica 
até às 21 horas, também atendemos àquela pessoa que passa na loja depois 
do trabalho e leva o produto para consumir em casa", diz Ribeiro, lembrando 
que a marca também vai operar por meio de franquias. A Lucco Fit pretende 
abrir outro estabelecimento próprio em São Paulo ainda neste ano, que será no 
Itaim Bibi ou em Moema. Para a primeira loja física, a empresa investiu cerca 
de R$ 200 mil. 

Também brigando por uma fatia deste mercado, a Vip Food, que faz 
entrega marmitas saudáveis para atender a demanda dos consumidores 
fitness, está investindo cerca de R$ 120 mil em um novo centro de distribuição, 
com câmaras frigoríficas e ultracongeladores mais potentes. Para este ano, o 
fundador da empresa Albert Kribely informa que a Vip Food estima dobrar o 
lucro de R$ 200 mil obtido em 2016. As marmitas ainda podem ser encontradas 
em freezers de algumas lojas físicas e nutricionistas parceiros. 

No Sucão, franqueadora de alimentação saudável com ampla atuação 
no interior de São Paulo, visa continuar expandindo neste ano para inaugurar a 
sua primeira unidade na capital do estado. Sobre a atuação da empresa, o 
sócio-fundador Ricardo Mesquita explica: "Trabalhamos com produtos como 
saladas, frozen, lanches naturais, salgados integrais, e o carro-chefe que é o 
suco, como diz o nosso nome. Nós temos cinco lojas próprias e sete franquias. 
Inauguramos a primeira loja em Campinas, a matriz, no ano de 1975. De 
sucos, temos de 80 a 100 opções diferentes." 

Para este ano, a tendência é que o segmento de alimentação siga com 
sinais de recuperação frente à inflação, mas, diante do número crescente de 
empreendedores, Tieghi adverte: "Para começar um negócio, é necessário 
conhecer sobre o sistema de franquias, sobre a ótica dos temas e não somente 
sobre aquele segmento ou marca. Ele deve gostar e se identificar com o 
segmento escolhido. Outro ponto é que os candidatos devem se submeter a 
processos seletivos de três marcas do setor, para que ele perceba as 
diferenças entre as atuações de mercado delas." 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/setor-de-alimentacao-saudavel-cresce--
apoiado-no-maior-apetite-do-brasileiro-id610202.html 
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Rotulagem de alimentos integrais poderá seguir novos critérios 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: Administradores 
 
Hoje não existem critérios na legislação sanitária para produtos integrais, bem 
como definição sobre farinha refinada e integral regulamentada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
 

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 6797/17, do deputado 
Aelton Freitas (PR-MG), que determina que apenas os alimentos com ao 
menos 50% de matéria prima integral podem ser rotulados como produtos 
integrais. 

Hoje não existem critérios na legislação sanitária para produtos integrais, 
bem como definição sobre farinha refinada e integral regulamentada pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

O autor argumenta que a ausência de definição integral permite 
múltiplas interpretações. “Muitos diabéticos perguntando-se por que não 
conseguem controlar sua glicemia, se consomem unicamente “pão integral”, 
sem saber que ali existe quase somente farinha refinada”, exemplificou. 

O projeto também qualifica de alimento integral aquele que, mesmo 
tendo sofrido beneficiamento para o consumo, manteve todas as suas 
características e a totalidade dos nutrientes essenciais. 

O texto altera a norma que institui critérios básicos sobre alimentos 
(Decreto-Lei 986/69). 

Tramitação 
A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de 

Defesa do Consumidor; de Seguridade Social e Família; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 
 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/rotulagem-de-alimentos-
integrais-podera-seguir-novos-criterios/117379/ 
 
 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Planos de Saúde 

Fraudes e desperdício somam quase R$ 22,5 bi da saúde suplementar 

 
06 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Trabalho produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 

(Iess) estima que cerca de R$ 22,5 bilhões dos gastos das operadoras de 
planos de saúde do País com contas hospitalares e exames, em 2015, foram 
gerados indevidamente, decorrendo de fraudes e desperdícios com 
procedimentos desnecessários. Isso representa 19% do total das despesas 
assistenciais realizadas pelas operadoras de planos de saúde. A projeção é 
baseada em estudos técnicos a partir da revisão bibliográfica de trabalhos 
internacionais e brasileiros sobre o tema, em um esforço do Iess para 
dimensionar o impacto das fraudes no sistema de saúde suplementar do Brasil 
e apontar experiências bem-sucedidas no combate às práticas inadequadas 
nesse setor. 

“As despesas assistenciais das operadoras médico-hospitalares 
somaram R$ 117,24 bilhões, em 2015. Portanto, os gastos de R$ 22,5 bilhões 
com fraudes e desperdícios significam quase 19% desses gastos e foram 
consumidos por fraudes e desperdícios, algo que compromete fortemente as 
finanças das operadoras e onera quem contrata um plano de saúde”, analisa 
Luiz Augusto Carneiro, superintendente-executivo do Iess. 

No estudo “Evidências de práticas fraudulentas em sistemas de saúde 
internacionais e no Brasil”, o Iess identificou que de 12% a 18% das contas 
hospitalares apresentam itens indevidos e de 25% a 40% dos exames 
laboratoriais não são necessários. Observa, ainda, com base em relatório da 
Controladoria Geral da União (CGU), que o problema também é de grandes 
proporções no sistema público de saúde: entre 2002 e 2015, foram detectadas 
irregularidades de desvio de dinheiro em aproximadamente R$ 5,04 bilhões, o 
que equivaleu a 27,3% do total de irregularidades em todas as áreas do 
governo. 

Embora ressalve que a corrupção e a fraude são difíceis de serem 
detectadas na área da saúde – uma vez que a cadeia produtiva desse setor 
contempla diversos segmentos e particularidades em cada um deles, inclusive 
com distinção entre os sistemas públicos e privados -, o estudo aponta que, na 
saúde privada, as principais formas de abuso se concentram em tratamentos 
excessivos e desnecessários ou baixa qualidade no atendimento; 
comercialização inadequada de medicamentos e de dispositivos médicos e 
sonegação de tributos. 

Tais práticas inadequadas se originam e são mantidas principalmente, 
diz o documento, pela ausência de mecanismos de transparência, por exemplo, 
para explicitar as relações entre os agentes do setor de saúde (por exemplo, se 
um profissional da área recebeu um benefício ou uma comissão de um 
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fornecedor de materiais e medicamentos). Legislações da Alemanha e dos 
EUA indicam que todos os pagamentos e benefícios entre agentes do setor de 
saúde devem ser tornados públicos. A União Europeia e os EUA também 
instituíram marcos regulatórios com punições severas para atos de corrupção, 
indica o estudo. 

No Brasil, falta transparência nos sistemas de precificação de insumos e 
serviços de saúde e também no modelo de pagamento por serviços prestados 
na saúde, o que inviabiliza a comparação e o controle de custos nas distintas 
etapas que envolvem o atendimento ao paciente e abrem espaço para práticas 
inadequadas, como atos de corrupção. 

Isso acontece principalmente por causa do modelo recorrentemente 
usado para pagamentos de serviços de saúde, a chamada “conta aberta” (ou 
fee-for-service). Nesse caso, a conta de serviços absorve todos custos, 
insumos, procedimentos e usos dos equipamentos, mesmo quando há falhas e 
desperdícios e, até mesmo, corrupção. 

Um dos requisitos para combater tais práticas nocivas ao setor seria 
modernizar os sistemas de pagamento, por meio da premiação à eficiência e o 
melhor desfecho clínico ao paciente, e punindo o desperdício e a contratação 
de exames desnecessários, assim como reinternações ou agravamento dos 
quadros clínicos causados por falhas assistenciais. 

“O modelo brasileiro de remuneração de serviços de saúde está mais de 
30 anos atrasado em relação aos outros países. É fundamental que 
avancemos em um padrão de transparência de informações, permitindo 
comparações baseadas em indicadores de qualidade e segurança assistencial 
dos pacientes, e também sobre as relações entre os envolvidos no setor, 
identificando os conflitos de interesse e práticas abusivas. Só assim será 
possível ter um sistema mais eficiente e que onere menos as operadoras e 
quem contrata um plano de saúde”, avalia Luiz Augusto Carneiro. 
 
 
http://monitordigital.com.br/seg-noticias-fraudes-e-desperdicio-somam-quase-r-
225-bi-da-saude-suplementar/ 
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6. Serviços - Telecomunicações 

Correios lançam operadora de celular com plano pré-pago de R$ 30 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Empresa espera encontrar uma nova fonte de receitas com a telefonia móvel, 
atuando no modelo de operadora virtual, bastante popular na Europa 
 

Cartas, encomendas, selos, chips e recargas para celular. A partir desta 
segunda-feira, 6, os Correios lançam sua operação de telefonia móvel, 
vendendo chips e recarga para planos pré-pagos de celular em 12 agências da 
cidade de São Paulo. Há quatro anos com prejuízos e após passar 
recentemente por um programa de demissão voluntárias, a empresa espera 
encontrar uma nova fonte de receitas com a telefonia móvel, atuando no 
modelo de operadora virtual, bastante popular na Europa. 

Para 2017, as expectativas do projeto são conservadoras: faturar R$ 14 
milhões, com 500 mil usuários até o final do ano. Em 2018, a meta é de receita 
de R$ 60 milhões. "Esperamos que, em cinco anos, faturemos R$ 300 milhões 
e tenhamos 8 milhões de usuários. É uma progressão que pode fazer a 
diferença para a empresa", disse Guilherme Campos, presidente dos Correios, 
durante entrevista coletiva realizada na manhã da segunda-feira, em São 
Paulo. No ano passado, a estatal registrou prejuízo em torno de R$ 2 bilhões. 

A operação começa nesta segunda com o plano Alô 30: por uma recarga 
mensal de R$ 30, os usuários terão 100 minutos para qualquer celular e fixo de 
qualquer DDD, franquia de dados de internet de 1 GB e WhatsApp gratuito, 
sem cobrança na franquia. Cada chip, por sua vez, vai custar R$ 10. 

Por enquanto, o serviço será vendido apenas em São Paulo. A meta é 
atingir o público das classes C, D e E. "Começamos por São Paulo para 
garantir viabilidade comercial. Não estamos fazendo Vale Celular, não há 
subsídio: quem não puder pagar R$ 30, não vai poder usar a Correios Celular", 
disse Campos. Além das 12 mil agências que têm os Correios hoje pelo País, 
as recargas poderão ser feitas em 1,6 mil pontos de venda da Cielo - em breve, 
também haverá recarga pela internet e pelo celular. 

Nos próximos meses, a empresa deve começar a oferecer chips em 
Brasília e Belo Horizonte - a meta é alcançar todos os Estados do Brasil até o 
fim do ano. Em 2018, os Correios vão começar estudos para definir a 
viabilidade de oferecer planos pós-pagos. 

Operadora virtual 
Ter uma operadora é um projeto antigo dos Correios, desde que, em 

2010, a Anatel liberou o modelo de operadoras virtuais no País. Nesse sistema, 
uma empresa ou organização pode vender chips e planos de telefonia móvel, 
sem precisar se preocupar com a infraestrutura de telecomunicações - tarefa 
que cabe a uma operadora parceira. É o que vai acontecer na Correios Celular: 
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enquanto os Correios cuidam do atendimento, a infraestrutura será 
responsabilidade da EUTV, empresa que venceu licitação realizada pela estatal 
em maio do ano passado. 

O aspecto curioso do processo é que a EUTV também é uma operadora 
virtual - só que do tipo autorizada, que tem de investir em infraestrutura e cuida 
de parte das conexões dos usuários. A EUTV utiliza a rede da TIM, como é o 
caso de outras operadoras virtuais brasileiras, como a Porto Seguro Conecta. 

"Por enquanto, usamos a cobertura da TIM. Além disso, compramos um 
espectro da frequência do 4G no último leilão da Anatel em São Paulo e 
estamos analisando investimentos para ir além da cobertura da TIM no resto do 
País", disse Yon Moreira, presidente da EUTV. Segundo ele, a meta de 
cobertura da Correios Celular é de 3,6 mil municípios até o final do ano. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/correios-lancam-operadora-de-celular-com-
plano-pre-pago-de-r$-30-id610094.html 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda e oferta das aéreas brasileiras no mercado internacional batem 
recorde  

 
07 de Março de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 
 
Resultados foram os melhores desde o ano 2000; já o mercado doméstico está 
em queda há um ano e meio. 
 

Em meio a números negativos na aviação civil brasileira, as companhias 
aéreas que operam no mercado internacional têm, também, motivos para 
comemorar. É o caso da Latam – que lidera o segmento -, da Gol e da Azul – 
que iniciou as operações internacionais em dezembro de 2014. 

A demanda e a oferta (em assentos-quilômetros ofertados, ASK) nos 
voos internacionais cresceram no primeiro mês deste ano em comparação ao 
mesmo período de 2016 e alcançaram o melhor resultado desde o ano 2000, 
quando iniciou a série histórica. A demanda aumentou 4,8%; a oferta, 1,9%. 

No mês, foram transportados 784 mil passageiros pagos em voos 
internacionais no país por essas empresas. A taxa de aproveitamento das 
aeronaves foi de 87,3, o que representou aumento de 2,85% em relação a 
janeiro de 2016 e o mais alto nível já alcançado em um mês desde o início da 
série histórica em janeiro de 2000. O indicador está em alta há 4 meses. 

Mercado doméstico segue em queda 
Por outro lado, dentro do país, o cenário ainda é preocupante. A 

demanda no mercado doméstico completou, em janeiro, 18 meses de retração. 
No mês, a redução foi de 1,8%. A oferta diminuiu 3,2%, com a 17ª queda 
consecutiva. Em janeiro, foram transportados 8,5 milhões de passageiros 
pagos em voos domésticos, 4,1% menos que no mesmo mês de 2016. 

A taxa de aproveitamento dos assentos no mercado doméstico em 
janeiro de 2017 foi da ordem de 84,2%, o que representou alta de 1,4% frente 
ao mesmo mês do ano anterior. 

Os dados foram divulgados pela Anac (Agência Nacional de Aviação 
Civil) ness segunda-feira (6).  
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/demanda-oferta-recorde-mercado-
internacional-aereas-brasileiras 
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Demanda por voos no Brasil abre o ano em queda, diz Anac 

 
06 de Março de 2017 
Fonte: UOL Notícias 

 
A demanda por voos domésticos no Brasil caiu 1,79 por cento em janeiro 

em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), nesta segunda-feira. 

A queda na demanda em janeiro marcou o 18o recuo consecutivo do 
indicador, segundo a Anac. As empresas transportaram 8,5 milhões de 
passageiros pagantes em voos domésticos em janeiro, queda de 4,1 por cento 
em igual período de 2016. 

A oferta de assentos pelas companhias aéreas no mês passado caiu 
3,15 por cento no mesmo período. 

A Gol teve incremento ligeiro na participação de mercado doméstico em 
janeiro sobre um ano antes, passando de 38,3 para 38,6 por cento, segundo os 
dados da Anac. A fatia da rival TAM caiu de 34,1 por cento em janeiro do ano 
passado para 31,1 por cento no primeiro mês deste ano. 

Azul teve ganho de 1 ponto percentual, para 18 por cento, enquanto a 
Avianca Brasil teve crescimento de 9,7 para 11,8 por cento. 

Em meados de fevereiro, a Gol já havia informado que a demanda 
recebida por seus voos domésticos em janeiro tinha recuado 1 por cento, 
enquanto sua oferta teve baixa de 2,5 por cento. 
 
 
http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/03/06/demanda-por-voos-no-
brasil-abre-o-ano-em-queda-diz-anac.htm 
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8. Logística  

Correios vão categorizar varejistas de acordo com consumo anual; contratos 
mudam em abril 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Os Correios vão alterar os contratos vigentes com varejistas que utilizam 
produtos da estatal com base em categorizações que variam de acordo com a 
demanda de cada lojista. Segundo a estatal, a medida tem por objetivo estabelecer 
“modelo padronizado de relacionamento comercial” e oferecer serviços adaptados à 
necessidade e tamanho das empresas. As mudanças passam a valer em abril. 

Desde a última quarta-feira (1), lojistas e-commerce que utilizam os Correios 
para realizar entregas começaram a receber o aviso, por telegrama, explicando as 
mudanças. A carta, porém, gerou reclamações por parte dos varejistas – muitos deles 
ficaram sem entender exatamente como ocorreria a transição. 

Questionada pelo E-Commerce Brasil, a estatal explicou que todos os clientes 
foram categorizados de acordo com as expectativas de consumo anual com base na 
meta de receita gerencial. Todos os contratos foram revistos. 

“O aviso prévio mencionado em telegrama enviado recentemente aos clientes 
de contrato com os Correios é referente à vigência do atual modelo de prestação dos 
serviços de encomendas, suas tabelas de preços e códigos”, afirmou a empresa em 
nota. Assim, a partir do dia 6 de abril deste ano, entrarão em vigor as novas regras de 
relacionamento com os clientes, incluindo os novos preços dos serviços de 
encomendas. 

Excepcionalmente, o cliente poderá ser categorizado por seu potencial de 
negócios identificado. 

A estatal garantiu a manutenção de todos os serviços e afirmou que não existe 
possibilidade de os lojistas ficarem sem um produto contratado. “As vantagens dessa 
política são as condições diferenciadas na prestação dos serviços de acordo com o 
perfil, consultoria nos aspectos comerciais, operacionais e tecnológicos, benefícios 
exclusivos e resposta mais assertiva às demandas dos clientes finais”, defendeu os 
Correios. 

e-Sedex 
Logo após o envio dos telegramas avisando da categorização, começaram a 

circular rumores de que a medida seria uma espécie de “balão de ensaio” para o 
eventual fim do e-Sedex. O serviço, porém, está mantido apenas por força da liminar 
que saiu em dezembro de 2016. No dia 4 de abril, os Correios e a Abrapost vão se 
reunir em Brasília para tentar chegar a um consenso sobre a continuidade do e-Sedex. 

“O e-Sedex não faz mais parte do portfólio de serviços, está vigente sob os 
efeitos da liminar que determinou a sua continuidade. Destacamos que na Política 
Comercial há um pacote de Encomendas especial para o e-commerce, com benefícios 
atrativos para o setor, incluindo preços”, concluiu a nota da estatal. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/correios-categorizar-varejistas-consumo-
clientes/ 
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9. Curtas 

PIB recua 3,6% em 2016 e fecha ano em R$ 6,3 trilhões 

07 de Março de 2017 
Fonte: IBGE 

  
Em 2016, o PIB caiu 3,6% em relação ao ano anterior, queda ligeiramente 

menor que a ocorrida em 2015, quando havia sido de 3,8%. Houve recuo na 
agropecuária (-6,6%), na indústria (-3,8%) e nos serviços (-2,7%). O PIB totalizou R$ 
6.266,9 bilhões em 2016. 

O PIB caiu 0,9% no 4º trimestre de 2016 frente ao 3º trimestre, levando-se em 
consideração a série com ajuste sazonal. É o oitavo resultado negativo consecutivo 
nesta base de comparação. A agropecuária cresceu 1,0%, enquanto que a indústria (-
0,7%) e os serviços (-0,8%) recuaram. 

Na comparação com o 4º trimestre de 2015, o PIB sofreu contração de 2,5% no 
último trimestre de 2016, o 11º resultado negativo consecutivo nesta base de 
comparação. Houve queda na agropecuária (-5,0%), na indústria (-2,4%) e nos 
serviços (-2,4%). 
 

82% dos e-consumidores pesquisam e compram em smartphones 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

O Zoom (www.zoom.com.br), site e app comparador de preços e produtos, em 
parceria com a Consumoteca, realizou um estudo com 4 mil pessoas, que reafirma o 
crescimento da adesão ao comércio eletrônico via dispositivos móveis: 82% dos 
entrevistados já pesquisam e/ou compram por smartphones ou tablets.  

Outro avanço é que 40% dos entrevistados afirmam possuir algum aplicativo de 
comparação de preços. Mais da metade deles (55%) finaliza a compra diretamente 
pelo dispositivo que está usando, seja este notebook, tablet ou smartphone. Esse 
número representa um aumento de 77%, quando comparado ao ano de 2014. Há três 
anos, a maioria dos entrevistados (45%) pesquisava preços e informações no 
dispositivo móvel para depois entrar no desktop para finalizar a compra. Em 2017, 
apenas 31% mantém esse comportamento.  

Outra revelação da pesquisa é o aumento da participação das classes B e C no 
e-commerce. Na edição anterior do estudo, realizada em 2016, 68% dos entrevistados 
pertenciam às classes A e B e, este ano, 89% fazem parte das classes B e C.  

“A popularização dos smartphones também é um dos fatores que contribui para 
o crescimento das classes B e C no e-commerce brasileiro, já que são dispositivos 
com valores mais acessíveis do que notebooks. Para muitas pessoas, o primeiro 
contato com a internet foi por meio desses dispositivos. ”, analisa Thiago Flores, 
diretor executivo do Zoom. 
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10. 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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