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1. Crédito e Financiamento 

Juros do cheque especial e crédito pessoal caem pelo 2º mês seguido 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Juros médios do cheque especial ficaram em 13,53% ao mês em março e os 
dos empréstimos pessoais, em 6,4%, segundo pesquisa da Fundação Procon. 
 

As taxas médias de juros cobradas pelos bancos em empréstimos 
pessoais e no cheque especial recuaram pelo segundo mês seguido em março, 
segundo pesquisa da Fundação Procon-SP. 

Segundo o levantamento, feito no dia 3 de março, 3 dos 6 bancos 
monitorados diminuíram a taxa do cheque especial e 2 reduziram as do 
empréstimo pessoal. 

No caso do emprestimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados 
no dia 3 de março foi de 6,4% ao mês, ante 6,49% ao mês em fevereiro. 
Reduziram as taxas: Santander (de 8,49% para 7,99% ao mês) e Bradesco (de 
6,60% para 6,54% ao mês). 

No cheque especial, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 
13,53% ao mês, ante 13,56% em fevereiro. Registraram taxas menores: Banco 
do Brasil (de 12,95% para 12,89% ao mês), Itaú (de 13,29% para 13,23% ao 
mês) e Santander (de 15,49% para 15,43% ao mês). 

Os dados coletados pelo Procon se referem às taxas máximas pré-
fixadas para clientes não referenciais, independente do canal de contratação, 
sendo que para o cheque especial foi considerado o período de 30 dias. 

Queda da Selic 
As quedas dos juros cobrados pelos bancos acontecem em meio à 

redução da taxa de juros básicos da economia. a Selic. No final de fevereiro, o 
Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa pela 4ª vez 
seguida, de 13% ao ano para 12,25%. 

O Procon-SP destaca, entretanto que mesmo com a redução da Selic, a 
taxa de juros no cheque especial e no crédito pessoal "ainda estão em 
patamares muito elevados" e recomenda que o consumidor só contrate "se for 
extremamente necessário". 

Na hora de tomar empréstimo, é importante comparar essas 
modalidades com opções mais baratas, como crédito consignado, além de 
checar taxas, juros, encargos e demais condições previstas em contrato. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/taxas-de-juros-do-cheque-
especial-e-credito-pessoal-caem-pelo-2-mes-seguido.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

  

2. Comércio 

Setor de chocolates aposta em lançamentos para sair da crise 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Após três anos de queda, supermercados esperam estabilizar vendas nesta 
Páscoa 
 

Os supermercados e varejistas especializados em confeitos começam a 
encher as prateleiras de ovos de Páscoa. E mesmo com a crise financeira, o 
setor espera estabilizar as vendas após um período de três anos de queda. 
Para isso, conta com a ajuda de lançamentos, produtos licenciados e a 
continuidade de opções menores. 

Nas contas da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a produção total deste ano de ovos de 
páscoa será de 14,3 mil toneladas, mesmo patamar registrado no ano passado. 
Isso representa, mais ou menos, 58 milhões de ovos de Páscoa. 

— Vamos conseguir manter o volume. Ainda não é um cenário 
econômico positivo. São quase 13 milhões de desempregado, então não dá 
para dizer que estamos em uma situação de recuperação — afirmou Ubiracy 
Fonseca, presidente da Abicab. 

A Páscoa é um dos períodos mais importantes para a indústria de 
chocolate no Brasil e que demanda a contratação de um elevado número de 
temporários. São cerca de 25 mil. Uma parcela menor, de 15%, trabalha nas 
fábricas, que iniciaram em outubro a produção para essa época do ano. O 
restante, fica alocado nas atividades de promoção e venda dos produtos. 

No ano passado, já com a crise instalada, as indústrias precisaram 
reduzir o tamanho dos ovos de páscoa, para ao menos manter a quantidade 
vendida. Neste ano, a tendência foi mantida. Mas para conquistar os clientes, 
foram feitos mais de 100 lançamentos. Desde ovos que utilizam personagens 
famosos como o resgate de sucessos de hits do passado, como fez a Nestlé, 
que lançou um ovo do chocolate Surpresa - aquele que vinha com figuras de 
animas selvagens. 

Alais Fonseca, diretora de marketing da Top Cau, que fabrica 11 milhões 
de ovos ao ano, afirmou que deve conseguir manter o nível de vendas igual ao 
do ano passado, mas não sem sacrifícios. Os preços sofrerão um reajuste 
entre 6% e 7% em um período que os custos subiram muito mais. O principal 
insumo, o chocolate líquido, teve alta de até 30%. 

— Fizemos negociações com fornecedores e abrimos mão de margem 
para continuarmos competitivos — disse a executiva.  

O carro chefe da marca são produtos licenciados, como os da linha 
Frozen, e produtos feitos exclusivamente para as Lojas Americanas, que é uma 
das grandes vendedoras de ovos do país. 
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De fato, a indústria de chocolates sofreu duplamente no ano passado. 
Além da crise financeira, houve uma forte queda de produção de cacau na 
Bahia, o que forçou a uma importação maior da matéria prima. O consumo 
interno no Brasil gira em torno de 200 mil toneladas de cacau, sendo que 
pouco mais de 10 mil eram importados. No ano passado, o que veio de fora 
chegou a 50 mil toneladas. 

— Só podemos importar de Gana, o que dificulta a situação. O maior 
produtor de cacau do mundo é a Costa do Marfim, mas estamos 
impossibilitados de comprar de lá — reclamou Fonseca, da Abicab. 

O Brasil tem um consumo per capita de 2,5 quilos de chocolate ao ano, 
o quinto maior consumidor do mundo. 

 
http://oglobo.globo.com/economia/setor-de-chocolates-aposta-em-
lancamentos-para-sair-da-crise-21035170 

 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Varejo programa ofertas agressivas para aproveitar dinheiro das contas 
do FGTS 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: R7 
 
Promoções vão para alimentos e outros produtos 
 

De olho no dinheiro que entrará na economia por ocasião do saque das 
contas inativas do FGTS, grandes redes varejistas programaram promoções 
agressivas a partir desta quinta-feira (9). 

O Walmart vai iniciar a mais longa campanha dos últimos tempos. 
"Serão cerca de 100 dias de campanha", diz o diretor-geral de Marketing, 
André Stvartman. Ele explica que a promoção vai durar todo o período de 
liberação de saques, que se estende até julho. A campanha envolve cerca de 3 
mil itens, entre alimentos e não alimentos. Além dos descontos de até 50%, 
será adotada a estratégia de "leve três produtos e pague dois". 

Nas lojas do concorrente, o hipermercado Extra, a promoção começa na 
sexta-feira (10). O foco das ofertas serão os eletrônicos, que foram negociados 
com as indústrias a preços mais acessíveis. O gerente de Marketing, Eandres 
Aguiar, diz que geladeira frost free terá descontos de até R$ 300. Além do corte 
no preço, os prazos de pagamentos, sem juros, no cartão próprio e no de 
terceiros serão alongados. 

A Via Varejo, dona das bandeiras Ponto Frio e Casas Bahia, não mexeu 
nos prazos e optou por focar a promoção no desconto sobre o preço à vista. 
Henrique Vendramini, diretor da Via Varejo, diz que a empresa pesquisou quais 
são os produtos mais desejados pelo consumidor e focou as promoções 
nesses itens. A campanha começa nesta quinta e vai até quarta-feira, dia do 
consumidor. A empresa avalia se repetirá as ofertas nas outras datas de saque 
do FGTS. 
 
http://noticias.r7.com/economia/varejo-programa-ofertas-agressivas-para-
aproveitar-dinheiro-das-contas-do-fgts-09032017 

 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

Bancos anunciam taxas de juros para as novas regras do rotativo do 
cartão 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Rotativo vale somente por 30 dias; depois, dívida tem que ser negociada. 
Menores taxas vão de 1,99% a 3,60% ao mês; maiores, de 9,38% a 9,99%. 
 

Quatro dos maiores bancos brasileiros anunciaram os juros que vão 
cobrar, a partir do mês que vem, nos empréstimos para quitação de dívidas do 
cartão de crédito. 

Para uns ele é bendito. Para outros é o maldito rotativo do cartão de 
crédito. 

“As poucas vezes que precisei não é uma boa lembrança”, diz um 
homem. 

“Ajuda se você está sem condições naquele momento, mas pode 
atrapalhar também porque pode virar uma bola de neve”, afirma Gilberto 
Monteiro, professor de inglês. 

O crédito oferecido pelas administradoras de cartão é o mais caro do 
país: em média, juros de 14% ao mês ou 482% ao ano. 

Um exemplo: se a pessoa gastou R$ 1 mil no mês, no vencimento é 
obrigada a pagar pelo menos 15% do que gastou, nesse caso, R$ 150. Aí, os 
R$ 850 restantes entram no rotativo. No mês seguinte, ela vai pagar, só de 
juros, R$ 119 pelo empréstimo dos R$ 850. 

A partir do dia 3 de abril, o cliente só poderá usar o rotativo por, no 
máximo, 30 dias. Se a dívida com o cartão não for paga nesse prazo, o banco 
terá que oferecer outra linha de financiamento. 

Quatro dos principais bancos já anunciaram as taxas. As menores 
variam de 1,99% a 3,60% ao mês; as maiores, de 9,38% a 9,99%. O juro 
cobrado vai depender do valor da dívida, do número de parcelas e do perfil do 
cliente. 

Os economistas ressaltam que se você, usuário de cartão de crédito, 
optar por pagar o atrasado do mês anterior nesse novo parcelamento que os 
bancos agora serão obrigados a te oferecer, preste atenção num detalhe muito 
importante: apesar de os juros desse novo parcelamento serem menores que 
os praticados pelos cartões de crédito, ainda assim esses juros serão bem 
mais altos que a inflação vigente no país. 

“Procure se planejar para pagar menos parcelas e deixar esse 
financiamento ser o menor valor possível”, aconselha Andrew Storfer, diretor de 
economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças. 
 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/03/bancos-anunciam-taxas-de-
juros-para-novas-regras-do-rotativo-do-cartao.html 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Planos de Saúde 

Modelo de plano de saúde popular é criticado por entidades de defesa do 
consumidor e médicos 

 

09 de Março de 2017 
Fonte: O GLOBO 

Para economizar todo mês, usuário pode ter que pagar por fora mais de 50% 
do valor de procedimentos 
 

A proposta de um plano de saúde popular enviada pelo governo à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi mal recebida por 
especialistas, entidades de defesa do consumidor e até por médicos. A ideia da 
medida é trazer de volta os 2,8 milhões de brasileiros que perderam acesso a 
esse serviço nos últimos dois anos, acenando com novas modalidades de 
produtos que podem ter mensalidades de 20% a 38% mais baratas que as 
tradicionais, segundo estimativas das empresas. Para economizar todo mês, 
no entanto, o usuário pode ter que pagar por fora mais de 50% do valor do 
procedimento — a chamada coparticipação —, se submeter a reajustes sem 
regulamentação e se contentar com uma cobertura mais restrita. Analistas 
destacam que esses pontos podem significar um retrocesso de direitos e, nos 
casos dos modelos mais restritos, empurrar para a fila da rede pública quem 
precisar de atendimento de alta complexidade. 

Ainda não há prazo para que as medidas entrem em vigor, e os pontos 
podem ser modificados nos próximos meses. A ANS informou que pediu mais 
informações para analisar a proposta, fruto de discussões de representantes de 
empresas, órgãos de defesa do consumidor e do governo. Quando receber 
mais material, a agência formará um novo grupo de trabalho, que terá 60 dias 
para discutir a viabilidade técnica e criar um produto. 

Serão analisados três modelos: simplificado, ambulatorial/hospitalar e 
regime misto de pagamento. O mais restrito é o simplificado, que não cobre 
internações, exames de alta complexidade e atendimento de emergência. Só 
consultas e terapias de baixa e média complexidade estariam disponíveis. 

‘CRISE NÃO JUSTIFICA RETROCEDER’, DIZ OAB 
No plano ambulatorial mais hospitalar, não há restrição em relação à 

complexidade, mas o atendimento hospitalar — como uma cirurgia, por 
exemplo — estaria condicionado a uma segunda opinião médica. Ainda não 
está claro para especialistas como funcionaria o regime misto. Uma das 
possibilidades é que o modelo seja semelhante aos planos odontológicos, em 
que o consumidor paga até 100% do valor do procedimento, porém mais 
baixos que os praticados pelo mercado por serem negociados pelas 
operadoras com os profissionais. 

As sugestões incluem ainda regras gerais, que seriam aplicadas a todos 
os modelos. Um dos pontos polêmicos é a previsão de que os reajustes sejam 
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definidos com base na planilha de custos das operadoras, que em 2016 ficou 
17% mais cara, maior que o reajuste de 13,57% autorizado pela ANS para os 
planos individuais. 

Para o diretor da Clínica São Vicente e fundador do site Observatório da 
Saúde, Luiz Roberto Londres, o projeto representa o oposto do que prevê a 
Constituição, que diz, em seu artigo 196, que “a saúde é direito de todos e 
dever do Estado”. Ele lembra que a assistência à saúde pública sempre visou 
principalmente àqueles que não tinham possibilidades de pagar atendimentos e 
tratamentos. 

— É a criação de uma importante diferenciação em função da 
capacidade financeira de cada um. Esse projeto desconsidera o que diz a 
Constituição, que veda a subvenção do governo às instituições privadas com 
fins lucrativos. Esse projeto deixa para o setor privado o atendimento à saúde 
básica. 

Para Maria Inês Dolci, coordenadora Institucional da Proteste 
Associação de Consumidores, a proposta não traz vantagem para o 
consumidor: 

— Não adianta oferecer planos baratos, criando uma falsa expectativa 
de atendimento no consumidor, se posteriormente o custo do plano se tornará 
oneroso em razão de reajustes ou de mecanismo de regulação financeira de 
caráter restritivo. 

Para Daniela Trettel, defensora pública de São Paulo e pesquisadora, o 
projeto se assemelha aos falsos coletivos, planos por adesão mais baratos. 

— No plano por adesão, o preço inicial é baixo e são aplicados reajustes 
absurdo. De repente as pessoas se veem obrigadas a sair. Nos planos 
populares, pode ser a mesma coisa. 

Em nota, o presidente da Organização dos Advogados do Brasil (OAB), 
Claudio Lamachia, afirma que a alternativa é preocupante. “É absurdo imaginar 
que aqueles que necessitam de atendimento médico-hospitalar possam ficar à 
mercê da sorte com planos de saúde que não contemplam internação, urgência 
e exames de alta complexidade. Crise não é justificativa para retroceder”, diz a 
nota. 

PUBLICIDADE 
Sandro Leal, superintende de Regulação da Fenasaúde, argumenta que 

a questão é discutir modelos viáveis, “que caibam no bolso da população”. 
Hoje, não há limites para percentual de coparticipação, mas a média nos 
contratos fica entre 30% e 35%. 

Segundo Antonio Carlos Abbatepaolo, diretor executivo da Associação 
Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), o percentual de coparticipação vai 
depender do mercado, de cada operador: 

— O foco das empresas é na participação em consultas e exames. É 
preciso detalhar isenções para internações ou cirurgias. 
 
http://oglobo.globo.com/economia/modelo-de-plano-de-saude-popular-criticado-
por-entidades-de-defesa-do-consumidor-medicos-21035058 
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Beneficiárias de planos de saúde estão se cuidando mais 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 
Redução do consumo de cigarro e álcool são exemplos da mudança de 
comportamento das mulheres na última década. 
 

O número de mulheres da população brasileira é de 104,4 milhões, de 
acordo com o IBGE. Desse total, 25,6 milhões são beneficiárias de planos de 
saúde. A maioria está concentrada na região Sudeste, 15,8 milhões. E em todo 
país, o maior número de beneficiárias tem entre 20 e 50 anos. Família, 
trabalho, dupla jornada e baixa remuneração fazem parte do universo de 
muitas mulheres, mas nem por isso elas abrem mão dos cuidados com a 
própria saúde. 

De acordo com o Vigitel Brasil 2015 — Estudo realizado pelo Ministério 
da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as mulheres 
fumam menos que os homens. Entre os beneficiários de planos de saúde, 
consultados na pesquisa, 7,2% se declararam fumantes. Proporcionalmente, as 
mulheres ficaram abaixo da média brasileira, com 5,4%. O que representa uma 
redução de 52,6% do tabagismo entre as usuárias da saúde suplementar, de 
2008 a 2015. 

O levantamento revelou ainda que o consumo abusivo de álcool foi 
registrado entre 16,7% dos entrevistados, sendo maior entre homens (24,3%) 
do que entre as mulheres (10,7%). O consumo abusivo de bebidas alcoólicas 
corresponde à ingestão de quatro ou mais doses, para mulheres, ou cinco ou 
mais doses, para homens, em uma mesma ocasião dentro dos últimos 30 dias. 
O Vigitel também perguntou aos entrevistados sobre direção e álcool. Em 2015, 
6,8% pessoas declararam que dirigem após consumir bebidas alcóolicas. Os 
homens são mais assíduos: 11,7% dos entrevistados contra apenas 3% das 
mulheres. 

Alimentos saudáveis estão, cada vez mais, fazendo parte do cardápio 
feminino, segundo o estudo. O Vigitel indica aumento do consumo 
recomendado de frutas e hortaliças entre os entrevistados que possuem plano 
de saúde. Em 2015, o levantamento mostrou que 32,9% das pessoas que 
participaram da pesquisa declararam consumir cinco ou mais porções diárias 
de frutas e hortaliças, durante cinco ou mais dias da semana. No primeiro 
Vigitel envolvendo beneficiários de planos de saúde (2008), esse percentual foi 
de 27%. O crescimento foi verificado em ambos os sexos, sendo 37,3% para 
as mulheres e 27,2% para os homens. No ano de 2008, esses percentuais 
representaram 31,5% e 21,5%, respectivamente. 

Prevenção — A pesquisa Vigitel 2015 também avaliou a frequência de 
realização de alguns exames diagnósticos. Para a mulher, um dos principais é 
o de prevenção de câncer de mama, a mamografia. Esse procedimento deve 
ser realizado pelo menos uma vez a cada dois anos por mulheres na faixa 
etária de 50 a 69 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde. De 
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acordo com o Vigitel 2015 sobre a saúde suplementar, 88,3% das beneficiárias 
de planos de saúde entrevistadas afirmaram ter feito o exame dentro do padrão 
recomendado. Segundo dados da ANS, em 2015, foram realizadas mais de 
cinco milhões de mamografias, um aumento de 2% em relação a 2014. 

Outra preocupação da beneficiária de plano de saúde é com o exame 
para detectar o câncer do colo do útero, realizado entre mulheres na faixa 
etária de 25 a 64 anos. De acordo com a pesquisa, 91,9% das entrevistadas 
afirmaram ter realizado o exame em algum momento da vida e 87,3% disseram 
ter feito o procedimento nos últimos três anos. Em 2008, os resultados foram 
94,4% e 91,7%, respectivamente. 

Em 2015, segundo o Vigitel, entre as mulheres beneficiárias de planos 
de saúde que fizeram exame de detecção precoce de câncer de colo do útero, 
na faixa de 25 a 64 anos, os maiores percentuais por capital foram: Boa Vista 
(94,0%), Porto Alegre (93,4%) e Vitória (91,5%). Os menores foram 
encontrados em Teresina (75,3%), João Pessoa (76,3%) e Maceió (76,4%). 
Com relação às internações para tratamento cirúrgico de câncer de colo de 
útero, os dados da ANS revelam que em 2015 houve queda de 5% na 
comparação com o ano anterior no número de internações com esta finalidade. 

Parto — Em 2015, na saúde suplementar, o número de partos normais 
aumentou 12% com relação ao ano anterior. Apesar dos planos de saúde ainda 
apresentarem uma taxa alta de cesáreas, 85%, este aumento demonstra o 
esforço da Agência e do setor em mudar este cenário. 

“Os números demonstram que as mulheres estão mais atentas à 
prevenção de doenças e que o setor de saúde suplementar está engajado em 
realizar ações de promoção a hábitos saudáveis. As mulheres sempre foram 
mais precavidas e isso é positivo, uma vez que, elas são formadoras de opinião 
junto à família e a sociedade”, declarou Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde). 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=338626 
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6. Serviços – Software e TI 

App que dá desconto em multas de trânsito tem baixa adesão após 4 
meses 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: G1 
 
Por enquanto, apenas 5 estados, Distrito Federal, Polícia Federal, Dnit e a 
prefeitura de Uberaba (MG) aderiram ao sistema. 
 

Mesmo com possibilidade de desconto de 40% no valor da multa, o 
aplicativo criado para comunicar diretamente infrações a motoristas por meio 
da internet, sem envio por correio, teve baixa adesão nos primeiros 4 meses de 
funcionamento. 

De acordo com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), 
194,5 mil usuários foram cadastrados no Sistema de Notificação Eletrônica 
(SNE), entre 1º de novembro do ano passado e 28 de fevereiro. Entre os 
cadastrados, 185 mil são pessoas físicas e 9,5 mil são empresas. 

O total é apenas uma fração minúscula dos mais de 60 milhões de 
motoristas habilitados no Brasil e da frota de 93 milhões de veículos. No 
entanto, a falta de interesse não vem só dos motoristas. 

Até o final de fevereiro, apenas 5 dos 26 estados entraram no sistema 
de notificação eletrônica, além de Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal e 
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit). Entre as 
prefeituras, apenas Uberaba (MG) aderiu. 

Mesmo nos estados já aprovados (Alagoas, Ceará, Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, Santa Catarina), os motoristas podem receber os avisos de 
infrações cometidas apenas fora do estado de origem. As multas locais só 
estarão disponíveis a partir de abril. 

Por enquanto, quem mora nas demais regiões e se inscreveu no SNE 
pode receber apenas multas cometidas em rodovias federais, aplicadas pelo 
Dnit ou pelo Detran de algum estado já cadastrado. 

Só 1% 
De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), mais 

de 1,6 mil órgãos fiscalizam o trânsito no Brasil e podem aderir ao SNE. Até 
agora, pouco mais de 1% desse total mostrou interesse. 

Além dos 9 órgãos que já fazem parte, outros 10 estados passam pelo 
processo de homologação e testes. "A adesão de cada órgão é opcional, mas, 
para isso, é fundamental uma pequena adequação no sistema de Registro 
Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf) do estado", afirmou o Serpro. 

"Em relação à adesão do cidadão e das empresas donas de frotas de 
veículos, que também é opcional, o Serpro tem realizado um trabalho de 
divulgação em cada estado que faz a adesão ao sistema, informando dos 
benefícios de baixar o aplicativo ou utilizar o SNE pelo site", completou. 
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Falhas no app 
Nos primeiros 4 meses de operação, 42.208 notificações foram enviadas 

aos cadastrados no sistema de notificação eletrônica. No entanto, alguns 
usuários reclamaram de problemas no aplicativo, principalmente para gerar o 
pagamento com desconto de 40%. 

Também há muita confusão sobre quais multas podem chegar ou não 
pelo aplicativo, que está com avaliação de 3,1 estrelas na loja de dispositivos 
com sistema operacional Android (Google Play) e apenas 1,2 estrela na Apple 
Store, dos telefone com iOS. 

O Serpro vem constantemente atualizando o aplicativo, que já está na 
versão 1.4, para resolver "bugs" e disse que ampliou o número de atendentes 
para resolver questões sobre o SNE. 

O que é o SNE? 
O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) de infrações foi 

regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em setembro de 
2016 com objetivo de integrar as informações sobre multas, diminuir despesas 
com envio de cartas pelo correio e agilizar todo o processo, com a garantia de 
que o infrator recebeu o aviso. 
 
 
http://g1.globo.com/carros/noticia/app-que-da-desconto-em-multas-de-transito-
tem-baixa-adesao-apos-4-meses.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

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

 

  

7. Emprego 

Indicador antecedente de emprego da FGV melhora pela 2ª vez seguida e 
tem maior nível desde 2010 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Índice que antecipa rumos do mercado de trabalho melhora enquanto indicador 
sobre percepção no presente recua, o que sugere otimismo quanto ao futuro e 
cenário atual ainda difícil 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) apurado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) mostrou melhora na perspectiva sobre o mercado de 
trabalho pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, alcançando o maior nível 
em quase sete anos. 

Os dados divulgados nesta quarta-feira mostraram que o IAEmp, que 
antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, teve alta de 0,3 ponto em 
fevereiro e foi a 95,9 pontos, nível mais alto desde maio de 2010 (98,7 pontos). 

Os dados da FGV mostraram ainda que o Indicador Coincidente de 
Emprego (ICD), que capta a percepção das famílias sobre o mercado de 
trabalho, recuou 1,9 ponto sobre janeiro e atingiu 100,7 pontos, o menor nível 
desde outubro de 2016 (99,2 pontos). 

"O IAEmp retrata otimismo quanto à geração de emprego nos próximos 
meses. A situação atual, no entanto, continua preocupante conforme sugere o 
resultado do ICD, que indica dificuldade de se posicionar no mercado de 
trabalho", destacou em nota o economista da FGV/Ibre Fernando de Holanda 
Barbosa Filho. 

"Os movimentos de aumento do IAEmp e queda do ICD parecem 
alinhados com a perspectiva de melhora do mercado de trabalho nos próximos 
meses", acrescentou. 

O resultado deste mês do IAEmp se deveu principalmente aos 
indicadores que medem a expectativa com situação dos negócios nos seis 
meses seguintes, relacionada à pesquisa de confiança da indústria, e o ímpeto 
de contratações nos três meses seguintes, ligado ao setor de serviços. 

Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego do Brasil saltou a 12,6 
por cento no trimestre até janeiro, devido ao aumento da procura diante do 
cenário de recessão, com o país iniciando o ano com quase 13 milhões de 
pessoas sem uma colocação. 
 
http://www.dci.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-da-fgv-
melhora-pela-2%C2%AA-vez-seguida-e-tem-maior-nivel-desde-2010-
id610586.html 
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8. Franquias 

SHOPPINGS CONTINUAM NA MIRA DAS FRANQUIAS 

 
08 de Março de 2017 
Fonte: Sua Franquia 

 
Com a mudança de perfil dos centros de compras, redes de segmentos cada vez mais 
diversos investem nos locais 
 

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e a 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), mais de 34% das lojas de shopping 
centers no Brasil são franquias. 

Esses espaços são os mais óbvios e alguns dos mais lucrativos para quem 
investe em franchising, por conta da variedade de opções e segmentos, fluxo de 
pessoas e facilidades para os clientes, como estacionamento e segurança. 

De acordo com o diretor de expansão da rede de franquias de artigos 
esportivos Loja das Torcidas, Junior Mazzoni, a prioridade de ampliação em shoppings 
centers acontece por conta do grande público que o local atrai, consequentemente, 
gerando mais visibilidade para quem expõe seus produtos e serviços. “Há um alto 
índice de pessoas circulando por esses centros de compras, e muitas, mesmo que 
estão apenas a passeio quando se deparam com nossa vitrine acabam comprando por 
impulso – o que nos faz vender bastante”, explicou. 

Hoje, todas as cinco unidades da rede são somente em shoppings. E os 
franqueados são sempre orientados a instalar a operação em corredores estratégicos, 
ou seja, de circulação, apreciação de vitrines, e próximos a locais de artigos femininos. 

E quem não estava nos shoppings também decidiu entrar, como a Mineiro 
Delivery, franquia de comida brasileira na caixinha, que lançou um novo modelo de 
negócio: a Mineiro Fast. 

Com investimento inicial de R$ 350 mil, essa nova franquia da marca é voltada 
para as praças de alimentação dos shoppings. Diferentemente da Mineiro Delivery, a 
Mineiro Fast oferece comida caseira no prato. Podem ser mexidos e outros pratos 
também – a ideia é levar comida fresca e com gostinho de caseira para o ambiente 
mais insípido das praças de alimentação. 

Uma pesquisa do IBOPE Inteligência afirma que nos últimos anos houve uma 
diversificação no mix de operações dentro dos centros de compras. Hoje, além de 
lojas e restaurantes, há academias e até escolas nos centros de compra. Atualmente 
28% dos shopping centers já contam com academias e estúdios de ginástica, como o 
Estúdio Anacã, que pretende inaugurar 30 unidades até o final de 2020, com, pelo 
menos, 30% delas dentro de centros comerciais.  

A rede de escolas de idiomas Wizard também inaugurou, no mês de fevereiro, 
mais uma unidade dentro de shopping centers, dessa vez no São Bernardo Plaza 
Shopping. A rede já possui uma escola no Shopping Dom Pedro, em Campinas. 
 
 
https://www.suafranquia.com/noticias/especial/2017/03/shoppings-continuam-na-mira-
das-franquias.html 
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9. Mercado Imobiliário 

Ambiente para compra de imóveis piorou em 2016 

 
09 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Em uma escala de 1 a 10, as condições econômicas para aquisição de imóveis 
ficaram em 2,4 pontos, o menor patamar desde o início da pesquisa, em 2004 
 

O ambiente de negócio para compra de imóveis ano passado atingiu o 
'fundo do poço'. Em uma escala de 1 a 10 as condições para compra atingiu 
2,4 pontos na soma do ano, queda de 0,9 ponto ante a 2015 e cerca de 3,8 
pontos quando comparado com 2014. 

O número faz parte do Radar Abrainc-Fipe e aponta para o menor 
patamar da série histórica (desde janeiro de 2004). "De forma mais geral, é 
possível afirmar que o quadro enfrentado pelo setor ao longo de 2016 foi 
condicionado, em boa medida, pela deterioração dos indicadores relacionados 
à demanda, como emprego e massa salarial, e ambiente setorial 
(particularmente, preços e insumos)", disse a entidade, em nota. 

Com efeito, ao final do período analisado, 3 dos 12 indicadores 
encontravam-se nos níveis mais baixos da série histórica: emprego, massa 
salarial e preço dos imóveis. Na comparação entre novembro e dezembro de 
2016, a evolução das condições de mercado foi pautada por melhora nos 
indicadores do ambiente macro (0,1) e crédito imobiliário (0,3), compensando o 
recuo nos indicadores de demanda (-0,2) e ambiente setorial (-0,5). 

Previsão para 2017 
Para o professor de macro economia e especialista em mercado 

imobiliário, Julio Rabuch, o ambiente seguirá deterioridado ao longo desse ano, 
o que, no entanto, ajuda os brasileiros que estão com dinheiro na mão. "Quem 
está com capital para compra de imóvel poderá fechar bons contratos", contou. 
Apesar disso, ele conta que a rentabilidade para o aluguel está no mais baixo 
nível dos últimos cinco anos. "Para investidores, o momento é de comprar 
imóveis na planta, se preparando para quando o ciclo de crescimento voltar." 

Com relação ao processo de venda, uma pesquisa divulgada essa 
semana pelo portal imobiliário Viva Real apontou que o preço nominal médio 
do m² para venda no Brasil atingiu o valor de R$ 4.800,00 em fevereiro de 
2017, tendo desvalorização nominal de 0,64% (R$ 4.831,00) ante o mesmo 
período de 2016. O mês de fevereiro registrou o menor valor médio do m² para 
venda em 12 meses no Brasil e a terceira queda seguida. Em relação a 
dezembro de 2016, a desvalorização foi de 0,76%. Brasília teve o maior recuo 
(-2,78%) 
 
http://www.dci.com.br/servicos/ambiente-para-compra-de-imoveis-piorou-em-
2016-id610797.html 
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10. Empreendedorismo 

Inovação e criatividade levam mulheres ao sucesso no 
empreendedorismo 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

A liderança feminina está cada dia mais evidente no mercado de 
trabalho, mulheres criam, inovam e fundam empresas de sucesso pelo mundo, 
paralelamente a segunda jornada em que são donas de casa, esposas e mães.  

Segundo levantamento feito pela Serasa Experian, o Brasil possui mais 
de 5 milhões de mulheres empreendedoras, número que corresponde a 8% da 
população feminina do país. Com idade média de 44 anos, mais de 55% delas 
estão concentradas na região Sudeste.  

O fator dedicação está entre as maiores qualidades do sexo feminino e 
esse é um dos principais pontos que levaram as empresárias Luzia Costa, 
fundadora do Grupo Sóbrancelhas, Barbara Mattivy, sócia fundadora da Insecta 
Shoes, Maria Eduarda Baumer, criadora do Play Space e Sandra Chayo, 
diretora de marketing da HOPE ao sucesso. 

Em 2013, Luzia Costa fundou a rede de franquias Sóbrancelhas, 
especializada no embelezamento do olhar e da face, e inovou ao levar para 
shoppings o negócio em modelo de quiosque. Hoje a rede possui cerca de 200 
unidades em operação no Brasil e acaba de desembarcar na Argentina. 
Inquieta e sempre em busca de inovações no segmento de beleza, Costa 
colocou no mercado no último ano a rede Beryllos, focada no cuidado com as 
unhas.  

O sucesso feminino no empreendedorismo independe de idade para 
triunfar, um dos exemplos é Barbara Mattivy, que começou com apenas 26 
anos a frente do brechó Urban Vintagers, em Porto Alegre. Em 2014, surgiu a 
ideia de transformar as roupas do brechó em sapatos, vendo nessa união uma 
oportunidade ela fundou a Insecta Shoes, marca de calçados ecológicos e 
100% veganos.  

Reaproveitamento é a palavra chave da empresa, que fabrica a partir de 
roupas garimpadas em brechós ou tecido ecológico à base de garrafa pet 
reciclada. Atualmente a Insecta Shoes possui lojas físicas em São Paulo e em 
Porto Alegre, revende seus produtos também via e-commerce e em espaços 
coletivos compartilhados no Rio de Janeiro, Porto Alegre, New York, Los 
Angeles e Zurich.  

A empreendedora Maria Eduarda Baumer, 40 anos, esposa, mãe da 
Letícia, Stella, Pedro e Antônio, até parece fazer mágica no dia a dia para 
conciliar tantas tarefas, mas é assim que ela sente-se realizada e completa há 
19 anos, desde que criou a rede de recreação lúdica Play Space que oferece 
aos pequenos momentos encantados por meios de shows de mágica, teatro de 
fantoches, camarim com cabeleireiro e fantasias, chá de bonecas, desfiles e 
piscina de bolinhas.  
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Os adultos podem passear tranquilos enquanto deixam as crianças com 
segurança em uma das unidades da rede localizadas dentro dos principais 
shoppings centers de São Paulo: Anália Franco, Morumbi, São Caetano do Sul, 
Iguatemi e Villa Lobos.  

Já Sandra Chayo, 40 anos, diretora de marketing da tradicional HOPE, 
sente-se realizada profissionalmente. Filha do empresário sr. Nissim Hara, 
fundador da gigante de moda íntima, trabalha desde a adolescência na 
empresa do pai ao lado das irmãs Karen e Daniela.  

Com fluência em inglês, francês, espanhol e hebraico, a arquiteta por 
formação desistiu de projetar casas para transformar as peças de moda íntima 
da marca em produtos fashion e conquistar capilaridade da rede no país, que 
hoje conta com 165 franquias distribuídas no Brasil. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13008/inovacao-e-criatividade-levam-
mulheres-ao-sucesso-no-empreendedorismo 
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11. Curtas 

IPC-S avança em quatro capitais na primeira semana de março 

 
09 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal 

avançou em quatro das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) entre a última semana de fevereiro e a primeira semana de 
março. A maior alta foi observada em Belo Horizonte: 0,11 ponto percentual, ao 
passar de 0,22% para 0,33%. 

Outras capitais com alta na taxa foram São Paulo (0,08 ponto 
percentual, ao passar de 0,22% para 0,30%), Porto Alegre (0,07 ponto 
percentual, ao passar de 0,45% para 0,52%) e Recife (0,01 ponto percentual, 
ao passar de 0,19% para 0,20%). 

Três capitais tiveram queda na taxa: Rio de Janeiro (0,04 ponto 
percentual, ao passar de 0,27% para 0,23%), Brasília (0,02 ponto percentual, 
ao passar de 0,16% para 0,14%) e Salvador (0,01 ponto percentual, ao passar 
de 0,64% para 0,63%). 
 

Marcos Pereira lança ações de apoio à exportação para 2017 

 
08 de Março de 2017 

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
 

O ministro Marcos Pereira lançou nesta quarta-feira o cronograma de 
ações do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) em 2017 e o início de 
parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

“Tenho dito que a retomada do crescimento econômico do Brasil exige 
que olhemos para fora de nossas fronteiras. Por isso, além de melhorar a 
competitividade do comércio exterior brasileiro, concluir acordos comerciais e 
reduzir barreiras às nossas exportações, o governo brasileiro está buscando 
ampliar a participação das nossas empresas no mercado internacional por 
meio de ações como o PNCE e soluções internas para a melhoria da 
competitividade do comércio exterior”, disse o ministro. 
 
http://www.mdic.gov.br/noticias/2345-marcos-pereira-lanca-acoes-lanca-acoes-
de-apoio-a-exportacao-para-2017 
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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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