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1. Comércio - Varejo 

Índice de Estoques do varejo sobe em março 

 
21 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Após um alento no Natal, com ligeira queda dos estoques, o primeiro 
trimestre de 2017 não foi um bom momento para fazer ajuste dos produtos em 
excesso nas prateleiras. Em março, o Índice de Estoques (IE) atingiu 98,9 
pontos, altas de 1,4% na comparação com fevereiro e 4,5% em relação ao 
mesmo mês de 2016.  

O crescimento do indicador no mês foi motivado pela queda de 0,7 ponto 
porcentual (p.p.) na parcela de empresários que afirmaram estar com estoques 
abaixo do ideal que passou de 14,4% em fevereiro para 13,7% em março. 

Já a proporção de empresários que afirmaram estar com estoques 
acima do adequado registrou leve alta de 0,2 p.p. ao passar de 36,5% em 
fevereiro para 36,7% em março. Adicionalmente, 49,3% dos varejistas 
declararam ter o nível adequado de estoques, alta de 0,7 p.p. em relação ao 
mês anterior, mas muito abaixo do registrado em 2015, quando essa parcela 
rondava os 60%. 

Os dados são do Índice de Estoques (IE) da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), que capta 
a percepção dos comerciantes sobre o volume de mercadorias estocadas nas 
lojas, e varia de zero (inadequação total) a 200 pontos (adequação total). A 
marca dos cem pontos é o limite entre inadequação e adequação. 

De acordo com a assessoria econômica da FecomercioSP, os 
diferenciais entre estoques acima e abaixo voltaram a subir um pouco pelo 
segundo mês consecutivo e a proporção de empresários com excesso de 
produtos nas prateleiras tem se mantido acima do esperado, após um curto 
período de uma trajetória de queda muito gradual destes números. A Entidade 
esperava que os dados posteriores ao Natal fossem apenas um retrato do mau 
momento, mas que com as promoções de vendas no primeiro trimestre e com 
a provável retomada gradativa da atividade, o excesso de estocagem fosse se 
ajustando. Porém, isso ainda não está ocorrendo, e a expectativa é de que os 
empresários esperem um pouco antes de aderirem ao momento de maior 
otimismo no quesito encomendas, até resolverem seus problemas de giro de 
mercadorias. Para aqueles que estão em ramos sazonais (moda e vestuário, 
por exemplo), a Federação recomenda fazer novas encomendas aos poucos, e 
ao mesmo tempo acelerar as promoções agora, próximo do final da estação de 
calor e férias. No restante, a FecomercioSP pondera que é necessário 
acompanhar o desempenho de perto, sabendo que há um clima mais positivo 
para a economia, mas sem exagero no entusiasmo ainda. 

Para a Federação, ainda existe uma forte necessidade de equilíbrio e 
mesmo após mais de dois anos de recessão, empresários e analistas precisam 
conter a ansiedade em ver os resultados, que virão, mas certamente muito 
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mais lentamente do que todos gostariam. Esse é o caso do ajuste de estoques, 
que continua a se manter muito elevado para os padrões históricos do varejo 
paulistano. Ainda assim, a Entidade espera que esse ajuste venha ainda em 
2017, mas não crê que seja um processo rápido e homogêneo, bem como a 
retomada da produção e do emprego. Não será possível, segundo a 
Federação, um ajuste de estoques muito rápido para segmentos dependentes 
de crédito, mas para vestuário e calçados, além de alguns eletroeletrônicos 
mais simples e baratos, pode ser que o efeito seja mais rápido. 

 
 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/indice-de-estoques-
do-varejo-sobe-em-marco 
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Dados do varejo sugerem que melhora pode vir no 1º semestre 
 

22 de Março de 2017 
Fonte: Estadão 

 
O mais recente Indicador Serasa Experian de Demanda do Consumidor 

por Crédito contém dados que, à primeira vista, parecem dramáticos: a 
quantidade de pessoas que em fevereiro de 2017 buscaram crédito caiu 7,2% 
em relação a janeiro e 4,7% em comparação com o mesmo mês de 2016, um 
dos períodos mais duros da recessão. 

O quadro, contudo, não é tão feio assim. 
Avaliar o movimento do comércio é tarefa complexa, pois fatores 

sazonais pesam muito nessa atividade, flutuando em razão de datas 
comemorativas, de pagamentos extraordinários ao consumidor, como o 13.º 
salário, ou de fatores externos, como eventos públicos que afastam os clientes 
das lojas. O mês de fevereiro deste ano é um bom exemplo dessa dificuldade. 

Como nota a Serasa Experian, além do carnaval, que neste ano caiu na 
última semana de fevereiro, o mês teve um dia útil a menos do que 2016, um 
ano bissexto. Fazendo o ajuste por dias úteis, o Indicador, segundo a empresa, 
revela que a demanda de crédito no mês passado pode ser considerada 
estável. 

Outro fator pode ter influenciado o aparente desaquecimento da 
demanda. 

Em meados do mês passado foi anunciado o calendário para os saques 
das contas inativas de assalariados no FGTS. Muitos consumidores podem, 
portanto, ter adiado suas compras para quando pudessem sacar seu dinheiro 
na Caixa Econômica Federal. 

O indicador de varejo da Boa Vista SCPC, elaborado a partir da 
quantidade de consultas à base de dados da empresa, também aponta na 
direção da estabilidade, tendo constatado queda de 1% das vendas, 
considerando os dados mensais com ajuste sazonal. O indicador, afirma a 
empresa, manteve-se no mesmo nível registrado na última avaliação 
acumulada em 12 meses. 

É possível que a estabilidade dos meses recentes esteja antecipando a 
recuperação do movimento comercial a partir deste mês ou de abril, por causa 
da Páscoa. Se as vendas reagirem neste bimestre, há expectativa de que o 
varejo alcance taxas positivas de crescimento, configurando uma tendência já 
no fim do primeiro semestre, refletindo a queda da inflação e dos juros ao 
consumidor, além de certa melhora nos níveis de emprego. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36660677 
 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços - Bancos 

Desembolsos do BNDES caem 16% no primeiro bimestre 

 
21 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) no primeiro bimestre deste ano somaram R$ 10 bilhões, dos 
quais R$ 5,3 bilhões foram liberados em fevereiro. Em comparação ao 
acumulado em janeiro e fevereiro do ano passado, houve retração de 16%.  A 
assessoria de imprensa, no Rio de Janeiro do BNDES informhoje (21) que o 
resultado ainda é reflexo da redução de investimentos na economia. 

O BNDES observou, entretanto, que já é sentida uma diminuição no 
ritmo de redução dos desembolsos desde o segundo semestre de 2016. De 
janeiro a junho do ano passado, a liberação de recursos do banco caiu 42%, 
em relação ao mesmo período de 2015, enquanto, no segundo semestre, a 
queda foi de 28%. De acordo com o banco, o resultado do primeiro bimestre de 
2017 confirma essa tendência. 

Agropecuária foi o único setor que mostrou elevação dos desembolsos 
no bimestre (11%), totalizando R$ 2,3 bilhões e participação de 23,3% nas 
liberações do BNDES no período. Para a infraestrutura, foram desembolsados 
R$ 3,40 bilhões, correspondendo a 34% do total, com queda de 10% 
comparativamente a igual período anterior. 

A maior redução de gastos foi na indústria (47%), com desembolso de 
R$ 1,88 bilhão. No setor de comércio e serviços houve recuo de 1% nas 
liberações, que em janeiro e fevereiro somaram R$ 2,42 bilhões. Apesar da 
retração observada, três subsetores na área de infraestrutura tiveram elevação 
acentuada nas liberações: telecomunicações (270%), transporte ferroviário 
(85%) e energia elétrica (48%). 

Regiões 
As regiões Centro-Oeste e Nordeste mostraram alta de 37% e 25% nos 

desembolsos do BNDES no bimestre, respectivamente. Para as demais 
regiões, os recursos liberados caíram 38% (Sul), 31% (Norte) e 19% (Sudeste). 

Por porte de empresa, as grandes companhias tiveram o maior recuo 
(19%), seguidas pelas micro, pequenas e médias empresas, com queda de 
10% no volume empregado. Em contrapartida, as liberações para médias 
empresas subiram 29% em relação ao mesmo bimestre de 2016, refletindo o 
aumento do limite de faturamento no enquadramento de empresas nesse 
segmento de R$ 90 milhões para R$ 300 milhões, conforme estabelecido em 
janeiro, nas novas políticas operacionais do banco. 

Melhoria 
Na análise de técnicos do BNDES, a alta capacidade ociosa na indústria 

ainda não favorece a tomada de crédito para investimentos no setor, mas já 
podem ser vistos alguns sinais de melhoria. A linha de crédito para máquinas e 
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equipamentos – Finame - teve alta de 35% nas aprovações no bimestre em 
relação ao mesmo período de 2016. A aprovação é a etapa que precede os 
desembolsos. 

Do mesmo modo, as consultas de projetos da indústria para empréstimo 
pelo banco, que representam a fase inicial do processo, aumentaram 64%. 
“Ainda que incipientes, os dois indicadores apontam para a retomada da 
demanda por crédito do BNDES para investimentos com a recuperação gradual 
da economia”, indicou a instituição. De acordo com o BNDES, caso se confirme 
a conjuntura econômica mais favorável ao longo do ano, haverá recuperação 
da demanda por recursos do banco. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/desembolsos-do-
bndes-caem-16-no-primeiro-bimestre 
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Lucros dos bancos podem cair US$ 140 bilhões 

 
21 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Economia fraca e concorrência das instituições digitais são ameaça 
 

O enfraquecimento da economia global e as mudanças promovidas pela 
digitalização vão colocar em risco o lucro do sistema bancário em todo o 
mundo pelos próximos três anos, aponta levanta-mento da McKinsey, que 
também cita o atraso na regulamentação. Os bancos em países desenvolvidos 
serão os mais afetados, com US$ 90 bilhões em risco, o que representa 25% 
do lucro do setor. Mas as nações em desenvolvimento também estão 
vulneráveis a esse cenário: Brasil, China e Rússia têm US$ 50 bilhões em 
risco, de acordo com o estudo. 

Segundo relatório, ao lado das instituições japonesas, os bancos dos 
EUA têm em risco entre US$ 1 bilhão e US$ 45 bilhões até 2020. A extensão 
das ameaças depende do impacto da transformação digital. Mesmo com ações 
de redução do risco, 8% do lucro dos bancos norte-americanos está 
ameaçado, e 5% do Japão. Já Europa e Reino Unido têm US$ 31 bilhões em 
risco – se o impacto da digitalização for ainda mais profundo do que se espera, 
o lucro do setor pode cair de US$ 110 bilhões atualmente para US$ 50 bilhões 
em 2020. 

Já os bancos de mercados emergentes enfrentam um desafio diferente. 
Mais rentáveis do que as instituições de países desenvolvidos, eles estão mais 
vulneráveis aos ciclos de crédito. Dos US$ 50 bilhões em risco no Brasil, 
Rússia e China, US$ 47 bilhões correspondem apenas ao gigante asiático. Um 
cenário de crescimento mais lento pode resultar em perdas de crédito 
adicionais de até US$ 250 bilhões, sendo US$ 220 bilhões na China. Com uma 
rentabilidade de US$ 320 bilhões, contudo, os bancos chineses devem ser 
capazes de suportar esse cenário. 

A digitalização eleva a concorrência e reduz as margens de lucro. Em 
países emergentes, há bancos lidando bem com esse cenário, a exemplo do 
Brasil, com a oferta de serviços móveis inovadores aos clientes, diz a 
McKinsey. Mas na China as instituições bancárias já perdem terreno para 
empresas de comércio digital. 
 
http://monitordigital.com.br/lucros-dos-bancos-podem-cair-us-140-bilhoes/ 
 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Com a crise, vendas fiado voltam a ganhar força 

 
21 de Março de 2017 

Fonte: Varejista 
 

A velha e tradicional compra na caderneta para pagar só no final do mês 
voltou a ganhar força no último ano por causa da recessão. 

Em 2016, até meio milhão de famílias começaram a adotar o pagamento 
fiado para abastecer a despensa com itens básicos, como alimentos e produtos 
de higiene e limpeza, e driblar o aperto no orçamento doméstico. 

No ano passado, 14,1 milhões de famílias usaram ao menos uma vez a 
caderneta para ir às compras nos mercadinhos de bairro, padarias e açougues, 
segundo pesquisa da consultoria Kantar Worldpanel, que visita mensalmente 
11,3 mil domicílios. 

A amostra retrata os hábitos de consumo das 52 milhões de famílias do 
País. No ano anterior, 13,5 milhões de famílias tinham usado ao menos uma 
vez a caderneta como forma de pagamento. 

“A tendência era de o fiado ir desaparecendo, mas voltou a crescer no 
último ano”, afirma a diretora Comercial e de Marketing da consultoria, 
Christine Pereira. 

Ela lembra que, apesar de porcentualmente o aumento ser pequeno, de 
26% para 27% das famílias pesquisadas, nove anos atrás esse número era 
bem maior: 45% das famílias faziam as compras de itens básicos anotando na 
caderneta e quitavam a conta no fim do mês. 

O avanço do fiado também é apontado pela consultoria Nielsen, que 
visita duas vezes ao mês 8,2 mil domicílios. Com metodologia diferente, os 
números das duas pesquisas ficam distantes, mas a tendência de crescimento 
é a mesma. 

“Identificamos que 1,178 milhão de donas de casa compraram fiado ao 
menos uma vez ao longo de 2016 em todo Brasil”, diz Raquel Ferreira, 
especialista em Conhecimento do Consumidor da consultoria. 

Ela observa que, deste total, 226,5 mil novos consumidores também 
passaram a adotar essa forma de pagamento no último ano. 

A especialista lembra que até 2015 essa modalidade de pagamento 
caía, em média, 6% ao ano. Ela atribui a virada ao aumento do desemprego. 

Christine concorda com Raquel e ressalta que a volta do fiado é uma 
alternativa do consumidor ao bolso apertado por causa da crise. 

Segundo ela, quando o tripé renda, emprego e inflação estavam bem, o 
consumo ia de vento em popa. Mas nos dois últimos anos os três pilares 
fracassaram e as compras recuaram. 

A saída foi buscar alternativas como a compra por caderneta. Esse 
movimento, segundo ela, explica o avanço do fiado por conta da crise. 

De toda forma, Christine considera muito grande ainda o uso da 
caderneta no País. Pesquisa da Kantar Worldpanel aponta que a caderneta é o 
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quarto meio de pagamento escolhido pelo brasileiro nas compras de produtos 
básicos, perdendo para o dinheiro, o cartão de crédito e o cartão de débito, 
mas ainda à frente do cheque e do tíquete alimentação. 

As duas pesquisas mostram que o uso da caderneta no último ano foi 
mais intenso nas camadas com menor renda, que são as mais afetadas pelo 
desemprego e pela recessão. 

De acordo com os dados, 38% das classes D/E e 28% da classe C 
informaram que fizeram uso do fiado no ano passado, ante 27%, que foi a 
média nacional. 

Geograficamente, a maior utilização do fiado em 2016 e ocorreu nas 
regiões mais pobres, Norte e Nordeste, com 39% de participação, e nas 
cidades do interior do País (32%). 

Já na Grande São Paulo, no Sul e no Centro-Oeste, onde a renda média 
é maior, o uso do fiado foi menor do que a média. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13037/com-a-crise-vendas-fiado-voltam-a-
ganhar-forca 

 
 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Mobilidade Urbana 

Moovit quer vender análise de dados sobre transporte público 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Startup israelense tenta começar a ganhar dinheiro após criar aplicativo que reúne 55 
milhões de usuários 
 

A Moovit, empresa por trás do aplicativo de mesmo nome que traça rotas de 
transporte público, descobriu um novo jeito para gerar receita: vender dados sobre a 
movimentação das pessoas em ônibus, trens e metrô para governos e empresas. 
Essa é a principal forma encontrada pela startup israelense para começar a ganhar 
dinheiro com o aplicativo, que tem mais de 55 milhões de usuários no mundo. 

Fundada em 2012, a startup israelense já captou US$ 81,5 milhões em quatro 
rodadas de financiamento, mas ainda não faturou um único centavo. A expectativa é 
que a plataforma seja sua principal fonte de receita nos próximos anos e faça a 
empresa se tornar sustentável. 

"Podemos mostrar, a partir dos dados de movimentação dos nossos usuários, 
como as pessoas andam pela cidade. E isso pode servir de base para os governantes 
montarem novas linhas de ônibus ou aumentar a capacidade de uma parada ou 
estação", explica Yovav Meydad, vice-presidente de produto e marketing da Moovit, 
em entrevista exclusiva ao Estado. 

O executivo veio ao Brasil nesta semana para apresentar o novo serviço da 
startup israelense em um congresso internacional de transporte público. Segundo ele, 
o novo sistema da Moovit cria uma base para uma revolução que está prestes a 
acontecer nas ruas das cidades: uma frota de carros autônomos circulará pelos 
bairros, orientada por sistemas que analisam, em tempo real, informações sobre a 
situação do trânsito e do transporte público. 

"Quem vem do subúrbio vai pegar um trem ou metrô para cobrir distâncias. O 
carro autônomo vai cuidar da 'última milha', de levar as pessoas das estações aos 
locais que precisam." Do total de 55 milhões de usuários da Moovit, mais de 10 
milhões são brasileiros. O serviço já mapeou as redes de transporte em 1,2 mil 
cidades. 

Caronas. A Moovit também vem testando outra fonte de receita: a conexão 
entre motoristas e passageiros interessados em dar e receber carona. 

Ao contrário de empresas como Uber e Cabify, a startup israelense permite 
apenas que os usuários dividam gastos com gasolina em um trajeto comum entre 
ambos - a empresa fica com uma comissão a cada viagem. 

Por enquanto, a carona já funciona em Tel-Aviv, cidade-sede da Moovit, e em 
Roma, na Itália. 

O serviço chegará ao Brasil, mas, segundo o executivo, a data de lançamento 
ainda não foi definida. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=36660763 
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5. Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde não configuram na lista dos 10 assuntos mais 
reclamados 

 
21 de Março de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Mais uma vez os planos de saúde não estão entre os líderes em reclamações 
de consumidores. Levantamento da Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde), a partir de dados de canais oficiais de atendimento 
ao cidadão, comprova redução do número de contestações nos últimos anos. 
 

Segundo o Boletim do Sistema Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec) de 2016 – da Secretaria Nacional do Consumidor, ligado 
ao Ministério da Justiça, e que reúne os Procons de todo o país – nenhuma 
empresa do setor aparece em ranking das 50 mais questionadas. No ranking 
geral da publicação, o segmento aparece na 13º posição dentre os 20 listados, 
com apenas 1,5% do total de reclamações – a liderança é da telefonia celular, 
seguida da telefonia fixa, do cartão de crédito, dos bancos e da TV por 
assinatura. Em relação à quantidade de atendimentos registrados em 2015, 
houve recuo de 4,4% nas contestações ligadas aos planos de saúde. 

“Esse declínio do número de reclamações reflete o investimento 
constante das operadoras e seguradoras na qualificação e aperfeiçoamento 
dos canais de atendimento ao consumidor, como os SACs e Ouvidorias. Na 
maioria dos casos, os questionamentos e as dúvidas dos consumidores são 
resolvidos com um simples contato com a empresa. Por isso, é importante 
frisar que o beneficiário leia e compreenda melhor seu contrato, pois muitas 
vezes questiona algo que não tem direito. Existe a visão equivocada que a 
aquisição de um plano de saúde dá direito irrestrito a todo e qualquer 
procedimento”, explica Solange Beatriz Palheiro Mendes, presidente da 
FenaSaúde. “Os planos observam segmentação, Rol de procedimentos e as 
exclusões previstas em lei”, completa. 

Além do boletim Sindec 2016, a plataforma Consumidor.gov.br reitera 
essa queda do número de reclamações do segmento. Para ter ideia, do 
lançamento do site em junho de 2014 até dezembro de 2016, a assistência à 
saúde privada não figura na lista dos 10 assuntos mais contestados, dentre os 
mais de 560 mil atendimentos finalizados no ambiente digital. 

Já no órgão regulador do setor, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) contabilizou 89.655 reclamações de beneficiários no ano 
passado – queda de 12,2% em relação a 2015, segundo o Relatório Anual de 
Fiscalização da entidade. Esse montante de reclamações representa apenas 
0,13% do total de 69,9 milhões de beneficiários registrados na saúde 
suplementar no ano passado. Apesar do baixo índice, vale destacar que, em 
2016, algumas reclamações foram registradas em razão de questões 
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específicas e pontuais do setor, como o desequilíbrio de uma grande operadora 
no Rio de Janeiro e a saída de outra empresa do mercado. 

Diante deste quadro, é possível afirmar que os indicadores divulgados 
por órgãos oficiais não apresentam nenhuma correlação com os dados 
apresentados pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) – entidade que 
defende interesses de membros associados e que apontou o segmento de 
planos de saúde como o mais demandado ao longo de 2016. Segundo a 
própria entidade, vale ressaltar que uma demanda não configura uma 
reclamação propriamente – tanto que do total de solicitações no ano passado, 
40% tratavam de dúvidas e não de contestações. Outro aspecto é que, por 
fundamento estatístico, o levantamento não tem representatividade relevante 
para análise sobre atendimentos no segmento, pois a amostra não é aleatória – 
contém queixas apenas de associadas do Instituto. 

Apesar da melhora dos indicadores de reclamações, a FenaSaúde 
reforça que, como em qualquer segmento econômico, há problemas que ainda 
devem ser superados. “Para resolver esses impasses, as operadoras e 
seguradoras investem em uma comunicação cada vez mais clara e objetiva 
junto ao consumidor. O resultado desse esforço começa a dar frutos com o 
melhor desempenho nos índices oficiais de reclamação. Como o plano de 
saúde é o terceiro item mais desejado pela população, segunda pesquisa do 
Ibope, devemos sempre aprimorar a relação com o beneficiário que estima 
tanto esse serviço”, avalia Solange Beatriz. 

 
http://monitordigital.com.br/seg-noticias-planos-de-saude-nao-configuram-na-
lista-dos-10-assuntos-mais-reclamados/ 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros cai 5,3% em 
fevereiro 

 
21 de Março de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Com o resultado, o setor aéreo brasileiro já registra 19 meses consecutivos de 
retração na demanda; Gol lidera o mercado doméstico em fevereiro 
 

A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros registrou 
queda de 5,3% em fevereiro de 2017 na comparação com o mesmo mês de 
2016, informou nesta terça-feira, 21, a Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac). Com o resultado, o setor aéreo brasileiro já registra 19 meses 
consecutivos de retração na demanda. 

A oferta por transporte aéreo doméstico, por sua vez, diminuiu 6,2% em 
fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado, na décima oitava 
baixa sucessiva do indicador. Com a oferta diminuindo num ritmo mais elevado 
que a demanda, a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos 
operados por empresas brasileiras cresceu 0,8 ponto porcentual (p.p.) no mês 
passado na comparação anual, para 79,1%. 

A Gol liderou o mercado doméstico em fevereiro, com uma participação, 
medida pelo indicador de demanda RPK, de 35,6%, acima dos 32,3% de sua 
principal concorrente, a Latam. A Azul ficou em terceiro lugar no mês passado, 
com 18,2% do market share, enquanto a Avianca Brasil registrou 13,3% de 
participação. 

Passageiros e carga 
As empresas aéreas nacionais transportaram um total de 6,612 milhões 

de passageiros pagos no mercado doméstico em fevereiro, queda de 6,19% 
em relação ao mesmo mês de 2016. Já a carga paga transportada no mercado 
doméstico foi de 30,644 mil toneladas no mês passado, uma retração de 0,1% 
na base anual. 

Consolidado 
Nos dois primeiros meses do ano, a demanda doméstica acumula queda 

de 3,3% ante o mesmo período de 2016, enquanto a oferta doméstica recua 
4,5% na mesma base de comparação. Com isso, a taxa de aproveitamento das 
aeronaves em voos domésticos chega a 82% no primeiro bimestre desse ano, 
índice 1,1 p.p. superior ao mesmo período do ano passado. 

Ao todo, foram transportados 15,140 milhões de passageiros no 
segmento doméstico em janeiro e fevereiro, montante 5,4% inferior ao 
verificado nos primeiros dois meses de 2016. A carga transportada, por sua 
vez, soma 58.791 toneladas, uma queda de 3,6% na mesma base de 
comparação. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/demanda-por-transporte-aereo-domestico-de-
passageiros-cai-5,3--em-fevereiro-id613418.html 
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Governo estuda conceder mais dez aeroportos à iniciativa privada 

 
21 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, 

informou hoje (21) que o governo estuda a concessão de pelo menos mais 10 
aeroportos à iniciativa privada. Entre os terminais que podem ser concedidos 
estão o de Goiânia, o de Vitória e o do Recife, disse o ministro. Os aeroportos 
de Guarulhos (SP), Santos Dumont (RJ) Manaus e Curitiba devem permanecer 
sob administração da Empresa  Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero), mas isso também está em debate no governo. 

“O processo está sendo discutido, tudo está em debate. Estamos 
discutindo quais aeroportos ficam com a Infraero, quais formarão uma nova 
rodada de concessões”, disse Oliveira, após participar do Latin American 
Conferences, evento organizado pelo Conselho das Américas e realizado em 
Brasília. 

Segundo o ministro, ainda não está definido se as próximas concessões 
ocorrerão em bloco. “Cada um vai entrando à medida que os projetos fiquem 
prontos”, explicou. Oliveira disse que o governo avalia uma lista extensa de 
possíveis terminais que podem ser concedidos, mas acredita que a licitação 
não deve sair este ano. 

Na semana passada, o governo concedeu à iniciativa privada a 
administração dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto 
Alegre, com um ágio de 93,7%. 

Cortes 
O ministro não quis antecipar informações sobre os cortes no Orçamento 

que devem ser anunciados amanhã (22). 
“O nosso trabalho é demonstrar, no relatório de ação bimestral, a 

situação efetiva de modo bastante transparente e adotar as ações necessárias 
para o cumprimento da meta do ano. Isso é o que estamos preparando e será 
anunciado amanhã. Não vamos antecipar nenhuma decisão até porque 
algumas delas ainda não foram tomadas”, disse Oliveira. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/governo-estuda-
conceder-mais-dez-aeroportos-iniciativa-privada 
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7. Serviços – Turismo 

Voos diretos da América Latina para o Brasil crescem 21,64% 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 
Embratur compara meses de março de 2016 e 2017; Esforços das companhias 
brasileiras também contribuem para o incremento da malha aérea. 
 

Os voos diretos da América Latina diretos para o Brasil cresceram 
21,64%, se comparado o total de março de 2017 ao mesmo mês, em 2016. Os 
dados são da Análise da Malha Aérea da Diretoria de Inteligência Competitiva 
e Promoção Turística da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), preparada a 
partir de informações fornecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC). 

O total de chegadas da América Latina no Brasil passou de 2.405 para 
2.923 e, nos assentos, houve um acréscimo de 25,83%, passando de 418.389 
para 526.442. No primeiro trimestre de 2017, o Brasil recebeu mais de 3400 
voos internacionais semanais diretos, vindos de 57 cidades do mundo inteiro 
para destinos de norte a sul do País. 

“Os países da América do Sul promovem, assim como o Brasil, um fluxo 
intenso entre os países vizinhos e da América Latina. As variações de rotas de 
ano em ano tem tendência a apresentar uma ampliação ainda maior”, explicou 
o diretor de Inteligência Competitiva e Promoção Turística da Embratur, Gilson 
Lira. 

Neste mês, por exemplo, serão 1127 voos diretos semanais; destes, 556 
são oriundos da América do Sul, enquanto 216 trazem turistas estrangeiros da 
América do Norte e 215 da Europa. Em janeiro de 2017, chegaram ao Brasil 
1135 voos diretos de outras cidades do mundo a cada semana e, em fevereiro, 
foram 1145. 

“A oscilação entre os meses para mais ou para menos é comum e 
diversos fatores devem ser considerados, como alta e baixa temporada, 
revisão e manutenção de aeronaves das companhias aéreas, adequação à 
demanda e à economia dos países, entre outros”, completou Lira. 

Os dados de março deste ano indicam que, na América Latina, a 
Argentina lidera em chegada de voos ao Brasil, com 1.275; da Europa, chegam 
930 voos mensais, enquanto na América do Norte, são 895. Da Ásia chegam 
146 voos e da África, 97. 

Companhias Aéreas — As companhias aéreas brasileiras também 
contribuem para o incremento da malha aérea internacional. A Azul Linhas 
Aéreas, que havia inciado a operação direta entre 

Belo Horizonte e Buenos Aires em primeiro de março, anunciou que a 
partir de 1º de julho haverá um segundo ligando as cidades. Já a Gol Linhas 
Aéreas assinou convênio com o governo da Paraíba para operar, a partir de 
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julho, o primeiro voo regular internacional da capital argentina para João 
Pessoa, numa aeronave capaz de voar com 170 passageiros. 

“As companhias aéreas brasileiras possuem dados e uma percepção 
diferente da demanda por voos para o Brasil. Essas ações estratégicas são de 
extrema importância para aumentar o fluxo de turistas estrangeiros para o País, 
otimizando, mesmo que indiretamente, o trabalho da Embratur. Fica mais fácil 
vender o Brasil quando temos mais conectividade”, avaliou o presidente da 
Embratur, Vinicius Lummertz. 

A Avianca Linhas Aéreas, por sua vez inaugurou, no último dia 6, voo 
diário entre São Paulo e Foz do Iguaçu, facilitando a ida de turistas 
estrangeiros para outros destinos brasileiros. Além disso, o Ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, declarou na última quarta-feira (15), que o Brasil foi 
escolhido pela Emirates Airlines como primeiro país da América Latina a 
receber voos diários ligando Dubai a São Paulo. 

A Análise da DIPRO aponta ainda que existe a previsão de seis novos 
voos semanais: Miami / São Paulo (2 frequências) – AZUL – a partir de abril de 
2017 | Lisboa / São Paulo (7 frequências) – AZUL – a partir de junho de 2017 | 
Fort Lauderdale / São Paulo (2 frequências) – AZUL – a partir de abril de 2017 | 
Orlando / Rio (3 frequências) – LATAM – a partir de julho de 2017. | 
www.embratur.gov.br . 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=339334 
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8. Bem-Estar do Consumidor 

Programa de fidelidade para serviços financeiros tem potencial, mas falha 
na divulgação 

21 de Março de 2017 
Fonte: e-commerce Brasil 

 
Os programas de fidelidade oferecidos por prestadores de serviços 

financeiros móveis (MFS, na sigla em inglês) ainda não alavancaram – em 
parte porque os clientes não conhecem os planos. 

Esses são alguns dos resultados de uma pesquisa divulgada nesta 
terça-feira (21) pela Amdocs, fornecedora de soluções de experiência ao 
cliente, com usuários de MFS (com ou sem bancos) em todo o mundo. Foram 
entrevistados 1,8 mil consumidores, 42 prestadoras de serviços em nove 
países – Estados Unidos, Cingapura, Rússia, Brasil, Indonésia, México, 
Filipinas, Bangladesh e Vietnã. A pesquisa foi conduzida pela consultoria 
Ovum. 

De acordo com o estudo, existe uma diferença significativa entre o que 
os clientes querem e o que é oferecido. Isso é especialmente verdadeiro para 
usuários que não utilizam bancos: 71% ainda não estão inscritos em nenhum 
programa de fidelidade. Os resultados também revelam uma falta de 
conhecimento dos tipos de programa de fidelidade que estão sendo oferecidos. 

“Os provedores de MFS que implementam programas de fidelidade para 
engajar e reter clientes estão melhor posicionados para aumentar o uso e 
adoção de seus serviços de carteiras virtuais móveis, impulsionando assim, o 
crescimento das receitas”, afirmou Eden Zoller, analista principal da Ovum. “No 
entanto, eles ainda devem entender e tentar resolver as lacunas que existem 
entre o que os clientes querem e o que as empresas estão oferecendo.” 

Carteiras 
A capacidade de gerenciar múltiplos cartões de fidelidade usando uma 

única carteira móvel é a característica mais importante – mas não recebe 
suporte das operadoras: a maioria dos entrevistados considera muito 
importante (65%) ou importante (33%) ser capaz de gerenciar cartões de 
fidelidade através de uma única carteira. No entanto, apenas 25% dos 
prestadores de serviços oferecem esse recurso, segundo o levantamento. 

A possibilidade de compartilhar pontos de fidelidade com amigos e 
familiares também se mostrou relevante para os consumidores. Enquanto 54% 
classificaram este recurso como muito importante e 40% como importante, 
nenhuma das operadoras que foram entrevistadas oferecem o serviço. 

Já separar os planos por níveis de hierarquia aumenta o uso das 
eWallets, mas apenas metade das operadoras oferece segmentação. Desses, 
todos disseram que a perspectiva de ganhar pontos de nível mais alto incentiva 
os clientes a usar mais os seus serviços. Os usuários, entretanto, ainda não 
têm conhecimento desses programas e 19% afirmam que não sabem se seu 
programa de fidelidade estava em camadas. 

Trocas 
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O estudo mostrou também que os usuários gostam de acumular pontos 
de fidelidade para comprar produtos e serviços ou receber descontos em 
dinheiro, dinheiro de volta em compras ou vouchers para compras livres. 
Embora haja uma preferência por dinheiro de volta (42%), esse tipo de 
recompensa não estava disponível para aproximadamente 80% dos 
entrevistados. O mesmo vale para vouchers, quando 30% gostariam de 
receber tais recompensas, mas a opção só foi oferecida a apenas 24% dos 
entrevistados. 

Quatro em cada dez entrevistados brasileiros também demonstraram 
interesse por descontos que podem ser usados para comprar produtos e 
serviços, mas apenas 34% deles tinha a possibilidade de resgatar essa 
recompensa. Além disso, 35% dos entrevistados preferem uma conversão 
flexível de benefícios, transformando seus pontos em milhas aéreas, dinheiro e 
até descontos, mas essa opção só é oferecida para 29% dos entrevistados. 

Desconhecido 
Os programas de fidelidade ligados a MFS representam um mercado 

altamente inexplorado: 44% dos entrevistados não eram membros de um 
programa de fidelidade ligado a um serviço financeiro móvel. Dos entrevistados 
que não utilizam serviços bancários, que se beneficiarão mais dos programas 
de fidelidade ligados a MFS, apenas 29% disseram que estavam registrados 
em um. 

“O setor financeiro móvel está procurando maneiras de acelerar o uso e 
impulsionar o crescimento, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência 
consistente e simplificada”, disse Patrick McGrory, presidente da divisão de 
Emerging Offerings da Amdocs. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/programa-fidelidade-servicos-
financeiros-divulgacao/ 
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Inflação oficial acumula taxa de 4,73% em 12 meses, segundo prévia de 
março 

 
22 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), registrou uma variação de 0,15% em 
março. A taxa é inferior ao 0,54% de fevereiro deste ano e ao 0,43% de março 
de 2016. 

Segundo dados divulgados hoje (22) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 acumula taxa de 4,73% em 12 
meses, próximo ao centro da meta de inflação do governo federal, que é de 
4,5%. No ano, a prévia da inflação oficial acumula taxa de 1%. 

O principal responsável pela queda da taxa de inflação entre fevereiro e 
março foram os transportes, que tiveram deflação (queda de preços) de 0,16%. 
O resultado foi motivado pelas variações na gasolina (-1,06%), no etanol (-
2,69%) e nas passagens aéreas (-9,71%). 

Os alimentos também tiveram queda de preços pelo segundo mês 
consecutivo. Desta vez, a deflação foi de 0,08%, devido à variação em 
produtos como feijão-carioca (-10,36%), feijão-preto (-8,27%), frango inteiro (-
2,39%) e carnes (-1,31%). 

Por outro lado, os gastos com habitação evitaram uma queda maior da 
inflação, ao aumentarem em 0,64% na prévia de março. O principal 
responsável por esse movimento foi o custo da energia elétrica, que subiu 
2,45% e respondeu por mais da metade da inflação no período. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-03/inflacao-oficial-
acumula-taxa-de-473-em-12-meses-segundo-previa-de-marco 
 
 

 
Voltar ao índice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  21 

“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. Mercado Imobiliário 

Preços de imóveis comerciais apresentam nova queda 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
  

Segundo o Índice FipeZap Comercial – que acompanha o preço médio 
de conjuntos e salas comerciais de até 200 m² em 4 municípios brasileiros – os 
preços dos imóveis comerciais registraram novo recuo em fevereiro de 2017. 
Especificamente, no caso de venda, os preços apresentaram variação nominal 
de -0,23%, entre janeiro e fevereiro deste ano, enquanto os preços de locação 
recuaram 0,20%, na mesma base de comparação. Com base na variação 
acumulada nos últimos 12 meses, os preços de venda e locação apresentam 
queda nominal de 2,95% e 7,55%, respectivamente. Em termos reais, levando-
se em conta a inflação acumulada no período (5,35%, de acordo com o 
IPCA/IBGE), os preços dos imóveis comerciais registraram recuos de 7,36%, e 
11,75%, respectivamente. 

A comparação entre o investimento em imóveis comerciais e uma 
alternativa de menor risco (o Certificado de Depósito Interbancário - CDI) 
mostra que, desde 2015, o investidor de imóveis comerciais tem incorrido em 
perdas. Em fevereiro de 2017, os proprietários de saletas comerciais tiveram 
um retorno médio de 2,2% com o aluguel (fruto da combinação entre a renda 
média dos alugueis e a taxa de valorização de seus ativos), ao passo que o 
CDI, referência para diversas aplicações financeiras no mercado, rendeu 
14,0%. 

Em fevereiro de 2017, o valor médio do m² anunciado nos municípios 
monitorados foi de R$ 10.061, para venda, e R$ 42,42 para locação de imóveis 
comerciais. Rio de Janeiro se manteve no topo do ranking de venda, com o 
valor mais caro por m² (R$ 11.242), enquanto São Paulo lidera com o maior 
preço médio de locação (R$ 45,39) e a maior taxa de rentabilidade do aluguel, 
com retorno anualizado de 5,6%. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/precos-de-
imoveis-comerciais-apresentam-nova-queda 
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10. Curtas 

Intenção de consumo das famílias sobe 0,9% em março 

 
21 de Março de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Intenção de Consumo das Famílias cresceu 0,9% em março deste ano 

na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo pesquisa da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
divulgada hoje (21) no Rio de Janeiro, o indicador também avançou 1,4% na 
comparação com fevereiro deste ano. 

Na comparação com março de 2016, houve alta em três dos sete 
componentes do indicador, com destaque para a perspectiva de consumo, que 
subiu 13,1%. Também aumentaram o percentual de pessoas que consideram o 
momento bom para compra de bens duráveis (6,6%) e a avaliação sobre o 
emprego atual (2,5%). 

A perspectiva profissional manteve-se estável. E caíram as avaliações 
sobre a renda atual (-3,4%), nível de consumo atual (-4,1%) e compra a prazo 
(-5,2%). 
 
 

Fluxo de visitantes no varejo físico cai 12% no primeiro bimestre de 2017 

 
22 de Março de 2017 

Fonte: Estadão 
 

O fluxo de pessoas que circulam nas lojas de varejo brasileiro encolheu 
12,46% no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período de 
2016, segundo o Índice Seed de Varejo. Já em fevereiro o fluxo caiu 14,26% 
em relação ao mês imediatamente anterior. 
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11. Feiras 

 
21/03/2017 até 23/03/2017 – Expoagro Afubra 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
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 
 
21/03/2017 até 23/03/2017 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Rio Centro Pavilhão 4 Climatizado 
Cidade: Rio de Janeiro-Brasil - RJ 
 
22/03/2017 até 23/03/2017 – EXPOVENDING & OCS 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Palácio das Convenções Anhembi 
Cidade: São Paulo - SP 
 
24/03/2017 até 26/03/2017 – SALAO DO LOJISTA - SAO CARLOS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Centro de Eventos Bazuah - São Carlos 
Cidade: SÃO CARLOS – SP 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FEIRA TRÊS LAGOAS FLORESTAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Arena Mix 
Cidade: Três Lagoas – MS 
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28/03/2017 até 31/03/2017 – FIMMA BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Fundaparque- Parque de Eventos 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/03/2017 até 30/03/2017 – FOTOGRAFAR 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/03/2017 até 02/04/2017 – SALÃO DO ARTESANATO 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
30/03/2017 até 30/03/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY SP 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Hotel Pullman SP Vila Olímpia - Centro de Eventos 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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