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1. Comércio 

Confiança dos empresários do comércio em alta 

 
07 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

O IFECAP – Índice de Expectativas nos Negócios – da FECAP (Fundação 
Escola de Comércio Álvares Penteado) registrou, em fevereiro, 109,33 pontos na série 
com ajuste sazonal, aumento de 8% quando comparado ao mês de fevereiro de 2016. 

Em relação ao mesmo período do ano anterior, o índice saltou de 73,84 para 
109,18 pontos, aumento de 47,9%, sendo o maior valor registrado no índice desde 
janeiro de 2015. “A expectativa de queda dos juros, além da ampliação do crédito 
(construída a partir da política de redução de juros do Banco Central) explicam, em 
parte, tal otimismo. Os resultados de alguns segmentos do comércio são fortemente 
influenciados pela disponibilidade de crédito”, segundo o professor de Economia 
Erivaldo Costa Vieira, Coordenador do NECON – Núcleo de Conjuntura Econômica da 
FECAP. 

O Índice-Momento Atual, em fevereiro, foi de 96,75. O valor abaixo de 100 
pontos representa pessimismo dos empresários, mas a recuperação da confiança 
continua: no mês de fevereiro, o indicador registrou mais um aumento, desta vez 
9,7%. Na comparação com o mês de Fevereiro de 2016, o aumento foi de 53,6%. A 
separação dos elementos formadores do Índice-momento atual em Vendas, 
Encomendas e Situação dos Negócios nos mostra o seguinte cenário: o primeiro 
apresentou variação positiva de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, o 
segundo subiu 12% e o último, 13,5%. 

O Índice-Futuro registrou alta pelo segundo mês seguido, subindo 6,2% em 
relação a Janeiro de 2017. O Índice-Futuro é composto pelas expectativas de vendas 
para os próximos três meses, e pode ser dividido em dois segmentos: o Indicador de 
vendas futuras, que cresceu 5,9%, e o Índice-Futuro de Encomendas, que registrou 
alta de 6,4%. O Índice-Futuro do mês de fevereiro deste ano, quando comparado ao 
mesmo período do ano anterior, registrou aumento de 62,3%. 

O índice geral por porte da empresa mostra piora nas expectativas das 
microempresas, com variação negativa de 2,2%. No entanto, houve aumento 
significativo nas expectativas das grandes empresas de 28,6% a mais do que fora 
registrado no mesmo período do ano anterior. As pequenas e médias empresas 
também exibiram melhora, de 13,2% e 1,4%, respectivamente. 

O indicador por regiões, por sua vez, exibiu o retorno na confiança dos 
empresários da capital, com aumento de 19,8%, além do crescimento de 5,8% na 
confiança dos empresários do interior do estado de São Paulo (em que se destacam 
cidades como Ribeirão Preto, Campinas e Bauru, todas ficaram acima dos 110 
pontos). 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/confianca-dos-
empresarios-do-comercio-em-alta 
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Faturamento de farmácias cresce 12,9% em 2016 

 
07 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

As vendas de medicamentos em farmácias também sentiram os reflexos da 
crise econômica no país em 2016, mas em um ritmo muito menor que os demais 
setores da economia. Enquanto grande parte sofreu com a redução de mercado, as 
farmácias apenas observaram uma desaceleração nas vendas de medicamentos 
comparado a 2015. 

Segundo dados da Close Up International, o faturamento das farmácias 
cresceu 12,9% em 2016, passando de R$57 bilhões comercializados em 2015 para 
R$64,4 bilhões. No período anterior, o crescimento tinha sido de 13,2%. Por mais que 
a diferença possa parecer pequena, um fator que deve ser considerado é a alta nos 
preços de medicamentos. 

“Ao avaliarmos o faturamento, temos que considerar que os preços dos 
remédios subiram em até 12,5% em 2016, já em 2015, o reajuste máximo autorizado 
foi de 7,7%. Isso fez com que os valores negociados fossem altos, contudo, ao 
considerar a venda de medicamentos por unidades, também se observa um 
crescimento, mas em proporção menor”, explica o presidente da Febrafar, Edison 
Tamascia. 

Os dados referidos são relacionados à venda unitária de medicamentos, que 
havia tido um crescimento de 8,3% em 2015 em relação a 2014, mas que, em 2016, 
só observou crescimento de 3,3%. Em números, isso representa que, no ano passado, 
foram vendidos 4,7 bilhões de medicamentos frente 4,5 bilhões em 2015. 

Para 2017, as expectativas são de continuidade no crescimento de vendas, 
mas com impacto menor no faturamento. “O mercado para venda de medicamentos 
em farmácias tem muito a crescer no Brasil, pois o consumo ainda é muito abaixo do 
que outros países. Por outro lado, o crescimento no faturamento será menor, pois a 
prévia de reajuste de preços para este ano é de 3,4%”, explica o presidente da 
Febrafar. 

Destaque para redes associadas à Febrafar 
Um modelo que se destacou no cenário de venda de medicamentos foi o das 

farmácias associadas a redes ligadas à Febrafar, que apresentaram crescimento muito 
acima da média do mercado, atingindo uma elevação no faturamento de 16,8%, 
passando de R$5,8 bilhões em 2015 para R$6,8 bilhões em 2016. 

Em relação a venda unitária de medicamentos, o crescimento foi ainda mais 
significativo, atingindo 6,6% no último ano, enquanto as demais farmácias cresceram 
apenas 3,3%. Os dados também são da Close Up International. 

“Apesar de ser motivo de felicidade, não foi nenhuma surpresa o resultado 
acima da média do mercado. Isso se deve ao fato de estarmos investindo 
pesadamente em ferramentas tecnológicas e em capacitação para a gestão das redes 
e seus associados”, explica Edison Tamascia. 

Ele acrescenta que, na Febrafar, o conceito de associativismo vai muito além 
de compras conjuntas. A associação tem como uma de suas premissas o  
aprimoramento de todos os envolvidos neste importante mercado, trazendo benefícios 
que já são observados nos números obtidos. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/faturamento-de-farmacias-
cresce-12-9-em-2016 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Briga por preço e com outros canais impacta perfumarias 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Apesar de resilientes à crise, varejistas de cosméticos e produtos de beleza relatam a 
concorrência mais forte das drogarias, além da maior busca do cliente por itens mais 
baratos 
 

Apesar do setor de perfumaria e cosméticos ter se mostrado mais resiliente à 
crise, as varejistas especializadas têm sentido com a migração do consumidor para 
produtos de menor valor agregado, com a necessidade de aumentar as promoções 
(sacrificando margem) e com a concorrência cada vez mais acirrada com as farmácias 
e supermercados. 

O cenário, na visão de executivos e especialistas no setor, tem impactado 
principalmente as perfumarias independentes. "O mercado passa por um momento 
extremamente delicado. Não acredito na sobrevivência das lojas individuais que não 
se profissionalizarem", afirma o diretor comercial da Spasso Cosméticos - perfumaria 
com 18 unidades no interior de São Paulo -, José Roberto Munhoz. 

As grandes redes de drogarias, explica, têm se organizado e assumido um 
papel maior no segmento de cosméticos, com o crescente investimento na categoria. 
Para Munhoz, o movimento acirra a concorrência para as lojas especializadas e impõe 
ainda mais dificuldades para um quadro já complicado. 

O diretor geral da Beauty Fair, feira voltada para o ramo, César Tsukuda, 
também sinaliza para um aumento da competição, mas afirma que, pelo espaço 
limitado, as drogarias não conseguem oferecer um mix de produtos tão amplo quanto 
o das perfumarias. "Claro que impacta na concorrência, mas cada canal cumpre um 
papel", diz. 

De acordo com a diretora de marketing da Danny Cosméticos, Mariella Scuro, 
outro aspecto que diferencia as perfumarias é a consultoria. "As drogarias abriram os 
olhos para o segmento, mas não trabalham com o relacionamento no ponto de venda 
e o atendimento personalizado", afirma, acrescentando que apesar da distinção entre 
os canais, o maior aporte tanto das drogarias quanto dos supermercados na categoria 
aumentou sim a competitividade no setor. 

Itens baratos e promoção 
Em relação ao comportamento do consumidor de cosméticos e produtos de 

higiene e beleza, a visão dos especialistas é de que apesar de continuarem buscando 
pelos artigos, a recessão fez com que eles migrassem para itens com um menor valor 
agregado. O movimento, de acordo com Mariella, começou a ser sentido nos últimos 
dois anos. "Houve essa migração dos itens de alto valor agregado para produtos com 
um valor menor. Mas, mesmo em momentos de crise, o consumidor continua 
investindo nesse tipo de produto", ressalta. Segundo ela, a Danny Cosméticos, que 
possui 12 operações espalhadas pelo interior de São Paulo, cresceu no ano passado 
14% no faturamento real, em comparação com 2015. Para este ano, a rede projeta 
alta de 17% - já considerando duas novas lojas inauguradas. 

A Ikesaki, perfumaria com oito unidades, também viu essa mudança. A gerente 
de e-commerce da empresa, Edilaine Godoi, afirma que atualmente o consumidor está 
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qualificando seu consumo, e buscando melhores benefícios e diferenciais. Nesse 
sentido, a varejista tem procurado oferecer uma variedade maior de produtos e 
melhores opções de preços. 

O cenário tem impulsionado também o crescimento da oferta dos chamados 
'packs' promocionais e dos descontos em geral. "Foi o ano em que o mercado mais 
teve 'packs' promocionais", afirma Mariella, da Danny Cosméticos. De acordo com ela, 
a empresa trouxe de volta a seção de ofertas, que antes da crise tinha perdido 
relevância no ponto de venda. "Buscamos negociar com os fornecedores tudo que 
desse para fazer volume e dar descontos para o consumidor", diz. 

Na Spasso Cosméticos a realidade é semelhante e Munhoz explica que os 
pacotes promocionais, que começaram a 'bombar' em 2015, cada vez mais tem 
ganhado visibilidade na rede.    Sobre o impacto do crescimento dos descontos na 
margem da operação ele lamenta: "Infelizmente hoje não é você quem determina a 
margem, quem determina é o cliente e não tem como driblar isso", afirma. Ele 
pondera, no entanto, que para mitigar ao máximo o impacto o fundamental é escolher 
bem o mix de produtos que serão dados com desconto. 

O sócio-diretor da GS&Consult, Alexandre Machado, sinaliza justamente para 
essa necessidade. "Elas têm que trabalhar a separação dos produtos chaves, que têm 
valor para o cliente. Porque pegar um produto que já tem uma frequência mensal de 
compra e colocar em promoção é um erro. A varejista está entregando margem para o 
consumidor", explica. 

Estratégias 
Diante da conjuntura, explica Tsukuda, da Beauty Fair, as varejistas do setor 

têm buscado principalmente investir na melhoria da gestão e no aperfeiçoamento da 
experiência de consumo. "A maior aposta é na questão do atendimento    e da 
experiência de compra, estão tentando potencializar isso frente ao consumidor", 
afirma. 

Em linha com a opinião do especialista, a Ikesaki afirma que é justamente a 
melhoria do atendimento, tanto para o profissional da beleza quanto para o 
consumidor final, o principal pilar da empresa para este ano. Outra aposta, explica 
Edilaine, será no desenvolvimento do recém lançado e-commerce da rede. "Estamos 
investindo forte na integração do mundo real com o virtual", afirma. 

Sobre as perspectivas para este ano, Munhoz, da Spasso Cosméticos, mostra 
uma visão conservadora. "A nossa expectativa era boa, mas janeiro e fevereiro foram 
terríveis para nós. Estamos trabalhando com a ideia de manter o faturamento estável, 
em relação ao ano passado", diz o executivo, que acrescenta que a rede planeja mais 
três inaugurações ainda este ano e que, no longo prazo, vislumbra entrar na capital. 
 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/briga-por-preco-e-com-outros-canais-impacta-
perfumarias-id610534.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Governo anuncia 55 novas concessões em energia, portos e rodovias 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Como resposta à retração de 3,6% do PIB em 2016, governo anuncia 
concessões, além da privatização de companhias estaduais de saneamento. 
Serão negociados 104 empreendimentos de infraestrutura 
 

Com o intuito de gerar notícias positivas em meio a mais um resultado 
ruim do Produto Interno Bruto (PIB) e ao turbilhão de delações de executivos 
da Odebrecht no âmbito da ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer, 
o governo anunciou, na tarde de ontem, um novo pacote de concessões na 
área de infraestrutura no valor de R$ 45 bilhões. “Precisamos fazer logo isso, 
porque o que mais almejamos é exatamente o combate ao desemprego no 
país”, disse o presidente Michel Temer, na abertura da reunião do conselho do 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). 

O pacote é composto por 55 concessões em energia, rodovias, portos e 
ferrovias, que estavam listadas em programas antigos da ex-presidente Dilma 
Rousseff, mas não saíram do papel. A iniciativa também prevê a privatização 
da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex) no segundo semestre. O valor 
esperado com a desestatização, no entanto, não foi apresentado. 

O novo pacote também inclui a perspectiva de privatização de 14 
estatais de saneamento nos estados do Acre, Amapá, Santa Catarina, Alagoas, 
Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, 
Tocantins e Amazonas. O investimento previsto não foi revelado porque os 
estudos de viabilidade ainda serão realizados. A presidente do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos 
Marques, informou que o banco já iniciou o processo de contratação de 
estudos para seis estatais, os demais serão lançados em abril. 

O novo pacote de concessões do governo foi elogiado pelo diretor de 
Políticas e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), José 
Augusto Fernandes. Para ele, a iniciativa mostra disposição do governo em 
destravar os nós da infraestrutura brasileira. “As concessões são o melhor 
caminho para revertermos o quadro de atraso na área de infraestrutura no 
Brasil, pois a iniciativa privada injetará recursos e levará maior eficiência à 
gestão dos empreendimentos”, disse. 

Linhas de transmissão 
Do total de projetos do novo pacote, 35 são concessões de linhas de 

transmissão, com investimentos estimados em R$ 12,7 bilhões, que estavam 
na programação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A previsão 
do governo é que essas linhas sejam licitadas em abril. Vencerá aquele que se 
comprometer a cobrar a menor tarifa. 



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

“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 governo incluiu nessa lista do PPI a contratação de estudos para nova 
licitação das estradas privatizadas  que estão com seus contratos para vencer. 
São elas: Nova Dutra (RJ/SP), a Rodovia CRT(RJ) e Rodovia Concer (RJ-MG).  
De acordo com o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, a ideia é não 
renovar esses contratos, mas os atuais concessionários poderão participar do 
novo leilão. Também foi incluído um trecho da BR 101, no trecho de Santa 
Catarina, na lista de privatização. 

Ao todo, essas concessões somam 69 e, com as 35 anunciadas na 
primeira etapa do Projeto Crescer, do PPI, no ano passado, chegam a 104. No 
próximo dia 16, estão previstos os leilões de privatização dos aeroportos de 
Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis na Bolsa de Valores de São 
Paulo. A expectativa é que a União receba, pelo menos, R$ 3 bilhões com as 
vendas. Para 23 de março, está marcado o leilão de dois terminais no Porto de 
Santarém (PA) e, em 20 de abril, o do terminal de Trigo do Rio de Janeiro. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/03/08/internas
_economia,579024/governo-anuncia-55-novas-concessoes-em-energia-portos-
e-rodovias.shtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Alimentação 

Preço da cesta básica cai em 25 das 27 capitais, aponta Dieese 

 
07 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O preço da cesta básica caiu no mês de fevereiro em 25 das 27 capitais 

brasileiras analisadas na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
divulgada hoje (7). A maior queda ocorreu em Manaus (-5,14%). Foram registradas 
elevações apenas em Natal (0,59%) e São Luís (0,14%). 

A cesta com conjunto de alimentos essenciais básicos mais cara em fevereiro 
foi a de Porto Alegre (R$ 435,51), apesar de ter registrado decréscimo de 4% no 
custo. Em seguida, estão as cidades de Florianópolis (R$ 434,13), São Paulo (R$ 
426,22) e do Rio de Janeiro (R$ 424,55). Rio Branco (R$ 330,58) e Recife (R$ 344,06) 
registraram as cestas com menor valor. 

Nos últimos 12 meses, 11 cidades acumulam alta. Maceió (6,89%), Natal 
(5,99%) e Porto Alegre (4,48%) registraram os aumentos mais expressivos. Entre as 
16 cidades com queda, o destaque foram Manaus (-14,26%) e Boa Vista (-9,04%). 

Alimentos 
Os itens que registraram queda na maioria das cidades pesquisadas, em 

janeiro e fevereiro, foram feijão, carne bovina de primeira, tomate, açúcar e leite 
integral. O preço do óleo de soja, do café em pó e da farinha de mandioca, 
especialmente no Norte e Nordeste, por sua vez, teve predominância de alta. 

O preço do feijão caiu em 26 das 27 capitais pesquisadas em fevereiro. O do 
tipo carioquinha teve alta apenas Goiânia (0,99%). Em Belém, a redução chegou a 
33,62%. O preço do feijão-preto diminuiu em todas as localidades pesquisadas, com 
destaque para Rio de Janeiro (-10,33%), Curitiba (-9,74%) e Florianópolis (-9,41%). 

Já o custo do óleo de soja subiu em 22 cidades. Os destaques foram Manaus 
(9,90%), Maceió (7,52%), Belém (7,31%) e Recife (6,57%). As capitais que 
apresentaram queda no preço do item foram Goiânia (-8,78%), Palmas (-2,37%), Porto 
Alegre (-1,90%), Rio de Janeiro (-1,06%) e Curitiba (-0,22%). Nos últimos 12 meses, 
no entanto, o óleo de soja acumula alta em 26 localidades. De acordo com o Dieese, a 
destinação do produto para elaboração de biocombustíveis explica a alta no preço do 
alimento. 

Salário mínimo 
O Dieese calcula o valor que o salário mínimo deveria ter para suprir despesas 

básicas do trabalhador com base no custo da maior cesta. Em fevereiro, o valor de 
referência foi o de Porto Alegre. Nesse levantamento, o salário mínimo necessário 
para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.658,72. O 
valor é 3,90 vezes o mínimo atual de R$ 937. Em janeiro, o mínimo necessário era de 
R$ 3.811,29. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/preco-da-cesta-basica-cai-
em-25-das-27-capitais-aponta-dieese 
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5. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Construção civil encolhe mais que a média do PIB 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Para o sindicato do setor, momento é de foco em ações que estimulem novos 
negócios para incorporadoras. 
 

A queda da atividade das construtoras foi maior que a do PIB do setor, 
afirma SindusCon-SP. Para entidade, resultados reforçam a necessidade de 
continuidade das reformas e medidas voltadas a resgatar a confiança dos 
investidores. 

"Precisamos avançar com urgência no ajuste fiscal, nos investimentos 
em infraestrutura e habitação, em concessões e parcerias público-privadas e 
em medidas de melhoria do ambiente de negócios", afirma o presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP), José Romeu Ferraz Neto. 

Para o SindusCon-SP, a queda de 5,2% do PIB da construção em 2016, 
divulgada ontem (7) pelo IBGE, dimensiona parcialmente a queda do 
desempenho do setor em 2016. "Somente a atividade das construtoras formais 
caiu 18,2% em 2016, de acordo com o Índice Nacional de Atividades da 
Construção Civil", diz. 

Segundo o IBGE, o PIB da construção caiu 2,3% no quarto trimestre de 
2016, em comparação com o trimestre anterior. Em relação ao último trimestre 
de 2015, a queda foi de 7,5%. No ano de 2016, a queda foi de 5,2% em relação 
ao resultado de 2015, contribuindo para o desempenho ruim do PIB nacional (-
3,6%). 

Ferraz manifesta preocupação com a queda de 10,2% da taxa de 
Formação Bruta de Capital Fixo, pela qual a construção responde por 55%. 
"Com isso, a taxa de investimento no ano de 2016 caiu para 16,4% do PIB, 
abaixo dos 18,1% de 2015. Distanciamo-nos ainda mais do patamar acima de 
20%, condição necessária para o início de um crescimento sustentável da 
economia." 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/construcao-civil-encolhe-mais-que-a-media-do-
pib-id610544.html 
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6. Serviços – Planos de Saúde 

Plano popular de saúde prevê ao menos 50% de coparticipação 

 
07 de Março de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Governo apresenta três tipos de planos populares à ANS 
 

Três tipos de planos populares de saúde foram apresentados pelo 
governo para avaliação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
que deverá se manifestar sobre a “viabilidade técnica”. Pelos termos gerais da 
proposta, o usuário terá de pagar “ao menos 50% do valor de procedimento” 
como coparticipação, os preços do serviço poderão ser reajustados apenas 
“com base em planilhas de custo”, haverá “obrigatoriedade da segunda opinião 
médica” nos casos mais complexos, entre outras mudanças. 

O primeiro tipo sugerido é o “Plano Simplificado”, que não cobre 
internações, terapias e exames de alta complexidade, urgência e emergência 
ou hospital-dia. No documento, assinado pelo secretário de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, o argumento é que até 
85% dos problemas de saúde do beneficiário podem ser resolvidos apenas 
com os serviços ofertados: consultas, terapias e serviços de diagnóstico de 
baixa e média complexidade. 

No segundo modelo proposto, chamado de Ambulatorial mais Hospitalar, 
o usuário terá acesso a serviços de baixa, média e alta complexidade, mas 
começará o atendimento obrigatoriamente por um médico de família ou da 
atenção primária. Caso ele indique o paciente para a rede hospitalar, será 
preciso ouvir uma segunda opinião que “reafirme a necessidade”. 

Pelo Regime Misto de Pagamento, o terceiro tipo de plano sugerido, o 
usuário paga mensalmente a cobertura de serviços hospitalares, terapias de 
alta complexidade, medicina preventiva e atendimento ambulatorial. De acordo 
com valores previstos no contrato, o beneficiário pagará por procedimento feito. 
Haverá modelos de pré e pós-pagamento. 

Para que os planos populares possam ser praticados no mercado com 
essas regras, será preciso que a ANS reveja normas atuais que tentam 
proteger os usuários de abusos, como a que prevê uma rede mínima de 
serviços a serem ofertados. Após a manifestação de viabilidade técnica, o 
Ministério da Saúde vai submeter o texto à Consultoria Jurídica da pasta para 
debater a “viabilidade jurídica”. 

Polêmica desde que foi anunciada pelo ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, a ideia dos planos populares de saúde levou a pasta a formar um grupo 
de trabalho, em agosto de 2016, que chegou ao texto atual remetido à ANS. A 
pasta tenta se desvincular da proposta, ao afirmar, em nota, que “não propôs e 
não opina” sobre as sugestões “elaboradas pelo Grupo de Trabalho para 
discutir a elaboração do projeto de Plano de Saúde Acessível”. 
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O grupo, ainda segundo o ministério, contou com participação de mais 

de 20 instituições ligadas à Saúde Suplementar, como Abramge, Proteste, 
AMB, CFM e Unimed, além de representantes do Ministério da Saúde 
(coordenação), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da 
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 
e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. 

Entre as razões apresentadas no documento para endossar a proposta, 
está a elevada taxa de desemprego que “afeta diretamente o mercado de 
saúde suplementar”. Segundo o ofício, houve redução de 3,05% no número de 
usuários nos últimos 12 meses -- eram mais de 50 milhões em junho de 2015 e 
passou a 48,6 milhões em junho de 2016. 
 
http://oglobo.globo.com/economia/plano-popular-de-saude-preve-ao-menos-50-
de-coparticipacao-21028567 
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7. Serviços – Turismo 

Carnaval beneficia turismo em todo o Brasil, aponta MTur 

 
07 de Março de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 
Dados dos órgãos de turismo locais confirmam grande potencial da folia para 
impulsionar a economia nas regiões brasileiras e mostram crescimento em 
relação a 2016. 
 

O Carnaval é uma das datas mais importantes para o turismo nacional. 
A folia movimenta a economia, gera empregos e atrai visitantes dispostos a 
curtir desde as superproduções dos camarotes, passando pelos trios elétrico 
até os tradicionais bloquinhos de rua. Em Salvador, um dos principais destinos 
da festa, a ocupação hoteleira chegou a 95% no período, gerando 200 mil 
empregos temporários. A estimativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) 
é de que 600 mil turistas tenham passado pela capital baiana, um aumento de 
9% em relação a 2016. Destes, 10% são estrangeiros. Em todo o estado foram 
registrados cerca de 2 milhões de visitantes, que injetaram R$ 1,5 bilhão na 
economia baiana. 

Ceará gerou cerca de R$ 230 mi — Na maioria dos destinos 
nordestinos, os índices de ocupação hoteleira registraram uma média de 90% 
no período. Em Alagoas, 90% dos 31 mil leitos ficaram ocupados no feriadão, 
mesmo índice registrado em Sergipe. Na Paraíba, 200 mil turistas foram 
responsáveis pela ocupação de cerca de 95%. O Ceará recebeu cerca de 112 
mil turistas com o impacto de aproximadamente R$ 140 milhões de receita 
direta na economia estadual. Em toda a cadeia produtiva do turismo cearense 
foram gerados R$ 230 milhões, um aumento de cerca de 10% em relação a 
2016. A taxa de ocupação da rede hoteleira ficou na casa dos 84% durante o 
período. 

Recife teve injeção de R$ 1,2 bi — No Rio Grande do Norte, a média de 
ocupação no período foi de 89%. Em Recife, que deverá fechar o balanço na 
próxima semana, a expectativa de ocupação hoteleira foi de 95%, com injeção 
de R$ 1,2 bilhão na economia pernambucana. Em São Luís, os cinco dias de 
festa criaram 1.450 empregos informais. Deste total, 950 atuaram nos circuitos 
oficiais da folia. 

“Os números positivos demonstram como o Carnaval é um importante 
indutor do turismo nacional, gerando empregos e renda. Nossa expectativa é 
crescer ainda mais e para isso estamos investindo fortemente na qualificação 
profissional e infraestrutura turística”, afirmou o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão. 

São Paulo viu gasto médio do turista subir de R$ 617 para R$ 957 — 
Levantamento preliminar da São Paulo Turismo (SPTuris) mostra que os 
gastos dos foliões que curtiram o carnaval na capital, em 2017, cresceram 55% 
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na comparação com a festa de 2016. O gasto médio subiu de R$ 617 para R$ 
957 em três dias de folia. Também foi registrado um crescimento de 167,5% no 
número de turistas no Sambódromo e de 203% no carnaval de rua. São Paulo 
viu crescer de 7,7%, em 2016, para 20,6% a participação de turistas na festa 
mais popular do país. 

Rio de Janeiro deve fechar uma movimentação financeira acima dos R$ 
3 bi — A prefeitura de Belo Horizonte comemora o maior carnaval da sua 
história com a marca de 500 mil turistas, que garantiram 59% de ocupação na 
rede hoteleira, um aumento de 19 pontos percentuais em relação a 2016. No 
Rio de Janeiro, que ainda vive os últimos dias de folia, o balanço deverá ser 
feito na próxima semana, mas a estimativa é de que 1,1 milhão de turistas 
brasileiros e estrangeiros tenha aproveitado a festa, gerando uma 
movimentação financeira em torno de R$ 3 bilhões. 

Brasília movimentou R$ 500 mi — Na capital federal, o carnaval levou 
1,5 milhão de foliões para as ruas, um crescimento de 58% em relação a 2016, 
e movimentou R$ 500 milhões. Goiás registrou a movimentação de 425 mil 
foliões, sendo 15,6% de turistas. Ainda no Centro-Oeste, a capital de Mato 
Grosso, Cuiabá, estima que os três circuitos carnavalescos receberam 
aproximadamente 150 mil pessoas, entre turistas e moradores, em cinco dias 
de festa. ‘Além de ser uma cultura importante do Brasil, o carnaval movimenta 
milhões na economia das cidades’, avaliou o secretário de Cultura, Esporte e 
Turismo de Cuiabá, Júnior Leite. 

Romraima teve 100% de ocupação nos hotéis, pousadas de toda região 
— Em Roraima, no norte do País, os balneários de Tepequém e Caracaraí, 
polos turísticos do estado, o fluxo de turistas no carnaval subiu de 17,5 mil, em 
2016, para 35,5 mil, em 2017. O aumento expressivo resultou em 100% de 
ocupação das pousadas e hotéis da região. 
 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=338417 
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8. Comércio Eletrônico 

Com e-commerce, exportações de pequenas e médias crescem 

 
06 de Março de 2017 

Fonte: No Varejo 
 
Estudo da FedEx Express mostra que ferramenta tem auxiliado 
empreendedores a ganhar o mercado internacional. 
 

O e-commerce tem sido fundamental para pequenas e médias 
brasileiras a ganhar mercado internacional. É o que mostra pesquisa da FedEx 
Express. 

Segundo a pesquisa, as transações realizadas por essas empresas pela 
internet para fora do País já respondem por 33% do faturamento das PMEs em 
2015, ficando acima da média global mensurada, de 26%. 

Ao todo, a pesquisa mostra que 89% dos pequenos e médios 
empreendedores brasileiros que exportam seus produtos, vendem ao exterior 
pela internet. A média global é de 80%. 

“Estes dados mostram que os pequenos e médios empresários 
brasileiros se preocupam em atender às novas expectativas dos consumidores 
e o faturamento gerado nos últimos doze meses reflete o sucesso da aposta no 
e-commerce, m-commerce e transações nas redes sociais – já representando 
um terço dos resultados”, afirmou, em nota, Denise Thomazotti, gerente de 
Marketing da companhia no Brasil. 

Mobile também facilita as exportações 
Segundo o estudo, das companhias que utilizam o e-commerce como 

ferramenta de vendas, 81% também estão no m-commerce – canais de vendas 
por celular ou dispositivos móveis, seja com um site responsivo ou um 
aplicativo próprio – e 86% delas usam as redes sociais como plataforma 
comercial. 

Do faturamento médio de R$ 3,5 milhões gerados por exportações via e-
commerce, o m-commerce e as plataformas de vendas em redes sociais foram 
responsáveis por 29% e 30%, respectivamente 

Expectativas 
Entre setembro de 2015 e 2016, 27% dos entrevistados perceberam um 

aumento médio de 33% em suas exportações, enquanto 51% apresentaram 
estabilidade nessas operações e os demais 22% encontraram uma queda 
média de 27% neste mesmo período. 

Os principais motivos para o crescimento destas companhias foram: 
novos produtos no mercado (51%), o câmbio favorável à empresa (41%) e 
expansão em novos países/mercados (36%). Já as principais razões para a 
diminuição foram: aumento dos custos de produção (49%), aumento nos custos 
de transporte (43%) e câmbio desfavorável à empresa (36%). 
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Das 600 empresas consultadas, 55% esperam crescer suas 
exportações, em média, 27% neste período, enquanto apenas 8% delas 
disseram que reduzirão suas vendas para o mercado externo no mesmo 
espaço de tempo. Estas PMEs preveem queda média de 26%. 

De maneira geral, o País tem uma tendência de exportar dentro da 
própria América Latina, já que 68% dos entrevistados disseram ter negócios na 
região. O destino principal no continente é a Argentina (54%), seguido por Chile 
(37%) e Uruguai (36%). 

Fora da região Latina, os Estados Unidos recebem produtos de 34% das 
empresas consultadas, enquanto Portugal e Alemanha também são grandes 
mercados consumidores, alvos de 31% e 26% das PMEs, respectivamente. 
 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/03/06/com-e-commerce-exportacoes-de-
pequenas-e-medias-crescem/ 
 
 

 
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. Emprego 

Indicador antecedente de emprego (IAEmp) avança 0,3 ponto em 
fevereiro, diz FGV 

08 de Março de 2017 
Fonte: R7 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 0,3 ponto em fevereiro 
ante janeiro, para o patamar de 95,9 pontos, o maior nível desde maio de 2010 
(98,7 pontos), informou nesta quarta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,9 ponto na 
passagem de janeiro para fevereiro, atingindo 100,7 pontos, o menor nível 
desde outubro de 2016 (99,2 pontos). 
 

"O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) retrata otimismo quanto 
à geração de emprego nos próximos meses. O nível do indicador permanece 
elevado e houve nova variação positiva do índice. A situação atual, no entanto, 
continua preocupante conforme sugere o resultado do ICD, que indica 
dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho", afirmou o economista 
Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), em nota oficial. 

O ICD já havia recuado no mês anterior, o que sinaliza uma ligeira 
melhora na percepção da dificuldade de conseguir emprego, apontou a FGV. 
"Os movimentos de aumento do IAEMP e queda do ICD parecem alinhados 
com a perspectiva de melhora do mercado de trabalho nos próximos meses", 
completou Barbosa Filho. 

O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes 
de renda familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura 
captar a percepção sobre a situação presente do mercado de trabalho. Já o 
IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das sondagens da 
Indústria, do setor de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O 
objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País. 

Os componentes que mais contribuíram positivamente para a alta do 
IAEmp em fevereiro foram os indicadores que medem a expectativa com 
situação dos negócios nos seis meses seguintes da Sondagem da Indústria e 
também o ímpeto de contratações nos três meses seguintes na Sondagem do 
Setor de Serviços. 

A faixa de renda que mais contribuiu para a queda do ICD foi a do grupo 
de consumidores que recebem entre R$ 4.800,00 e R$ 9.600,00 mensais, com 
recuo de 3,3 pontos no Indicador de percepção de dificuldade de se conseguir 
emprego. 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/indicador-antecedente-de-
emprego-iaemp-avanca-03-ponto-em-fevereiro-diz-fgv-08032017 
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10. Infraestrutura 

Novo prazo para rodovias fica fora de plano 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Pacote de concessões de R$ 45 bilhões anunciado ontem pelo governo não 
prevê alongamento de contratos de rodovias, como era previsto. 
 

No esforço de estimular o otimismo na economia, o governo anunciou 
ontem um pacote de R$ 45 bilhões em concessões em infraestrutura, a maior 
parte dele já conhecido dos empreendedores. 

Mas, ao mesmo tempo, jogou uma pá de cal na ideia de alongar os 
atuais contratos de concessão de rodovias em troca de investimentos de R$ 15 
bilhões. "Não há previsão contratual, e precisamos tocar a vida", resignou-se o 
ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella. 

Os R$ 45 bilhões deverão gerar 200 mil empregos diretos e indiretos, 
informou o presidente Michel Temer na abertura da reunião do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI). Na lista, há projetos que ainda estão nos 
estágios iniciais, como a concessão das companhias de saneamento de 15 
Estados. E outros que já estavam na programação do governo, como os 35 
lotes de transmissão de energia elétrica, com investimentos estimados em R$ 
13 bilhões e as renovações de concessões ferroviárias, que deverão envolver 
desembolsos de R$ 25 bilhões. 

Na prática, portanto, os empreendimentos realmente novos são da 
ordem de R$ 7 bilhões, concentrados em terminais portuários e no 
saneamento, além de uma rodovia. 

A decisão sobre as rodovias é uma reviravolta nos planos do governo e 
representa uma vitória do Tribunal de Contas da União (TCU). Há pelo menos 
dois anos, o Executivo tentava viabilizar o alongamento dos contratos das 
atuais concessionárias de rodovias em troca de obras adicionais, por entender 
que essa é uma forma rápida de destravar investimentos. Mas o TCU era 
contra, porque os contratos originais não previam essa prorrogação. 

Anteontem, circulou a informação que o PPI avaliaria uma possível 
solução, que era relicitar essas concessões antes do prazo. Em troca, os atuais 
concessionários receberiam uma indenização e teriam vantagem no leilão de 
relicitação. O mecanismo seria aplicado à NovaDutra, à CRT e à Concer. Mas 
a ideia dividiu opiniões dentro do governo. 

O vazamento desse mecanismo para a imprensa derrubou as ações da 
CCR, responsável pela NovaDutra, cujos papéis chegaram a cair 4,38%, mas 
recuperaram parte da perda no final do dia. Pressionado, o governo optou pela 
posição mais conservadora, defendida pelo Ministério dos Transportes, de não 
adotar essa solução e seguir com os contratos até o final, em 2021. 

Essa decisão foi sacramentada ontem pelo PPI, que anunciou apenas o 
início dos estudos para nova licitação dessas três rodovias. 
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"O governo precisa se debruçar com mais cuidado sobre as rodovias, 

porque há oportunidades imediatas de novos investimentos, altamente 
benéficos para o País", disse o presidente da Associação Brasileira das 
Concessionárias de Rodovias, César Borges. Ele informou que as três 
concessões analisadas pelo governo têm investimentos pendentes de R$ 6 
bilhões. 

Mas, no total, as concessionárias de 11 rodovias fariam investimentos de 
R$ 15 bilhões mediante as extensões de seus contratos. 

Em nota, a CCR NovaDutra informou que a decisão do governo "não 
altera em nada o compromisso com a qualidade na prestação de serviços aos 
nossos usuários e com o cumprimento das nossas obrigações relativas à 
Rodovia Presidente Dutra - até 2021, pelo contrato vigente". 

A concessionária acrescenta que segue defendendo a importância de 
novos investimentos na Dutra. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36237679 
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11. Curtas 

Número de famílias endividadas e inadimplentes cresce de janeiro para 
fevereiro 

07 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O percentual de famílias endividadas e inadimplentes cresceu na 

passagem de janeiro para fevereiro deste ano, segundo Pesquisa Nacional de 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
A proporção de famílias com dívidas passou de 55,6% em janeiro para 56,2% 
em fevereiro. Já o índice de inadimplentes, ou seja, de famílias com alguma 
dívida ou conta em atraso, cresceu de 22,7% em janeiro para 23% em 
fevereiro. Também houve aumento do percentual de famílias que não terão 
condições de pagar suas dívidas, de 9,3% para 9,8%. 

Na comparação com fevereiro de 2016, no entanto, os percentuais de 
endividados e inadimplentes caiu, já que, naquele período, as famílias com 
dívidas representavam 60,8% do total e as inadimplentes, 23,3%.O número de 
famílias que não tinham condições de pagar suas dívidas, no entanto, era 
menor, em fevereiro de 2016: 8,6%. 

A maior parte das dívidas das famílias em fevereiro deste ano era com 
cartão de crédito, 76,8%, seguido por carnês (14,5%), crédito pessoal (9,9%) e 
financiamento de carro (9,9%). O tempo médio de comprometimento com as 
dívidas chega a sete meses. 

IPC-S fica em 0,34% na 1ª quadrissemana de março ante 0,31% na 
anterior, diz FGV 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-
S) acelerou levemente para 0,34% na primeira quadrissemana de março, de 
0,31% na última medição de fevereiro, informou nesta quarta-feira, dia 8, a 
Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Das oito classes de despesas analisadas, quatro apresentaram 
acréscimo em suas taxas de variação nesta apuração: Alimentação (-0,16% 
para 0,11%), Habitação (0,51% para 0,61%), Vestuário (-0,18% para -0,05%) e 
Despesas Diversas (0,31% para 0,49%). 

Em contrapartida, registraram decréscimo em suas taxas de variação na 
primeira quadrissemana de março os grupos Educação, Leitura e Recreação 
(0,68% para 0,04%), Transportes (0,61% para 0,51%), Comunicação (0,09% 
para 0,03%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,51% para 0,50%). 
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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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