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1. Comércio - Varejo 

Páscoa eleva cautela do lojista para Dia das Mães 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 
Com queda de 1,7% nas vendas deste ano, e após ter recuado 9,6% em 2016, 
o resultado fraco da festividade fez com que a perspectiva para a próxima data 
comemorativa ainda seja conservadora 
 

Após recuarem 9,6% em 2016, as vendas da Páscoa seguiram 
mostrando resultado negativo este ano, com retração de 1,7%, na comparação 
interanual. Com o desempenho ainda fraco, a perspectiva para a próxima data 
comemorativa, o Dia das Mães, é que o volume se mantenha estável.  

Divulgado ontem (17) pelo Serasa Experian, o Indicador de Atividade do 
Comércio relativo a data mediu a variação do volume de vendas na semana da 
Páscoa (10 a 16 de abril) e no final de semana da festividade (14 a 16 de abril). 
Considerando apenas o final de semana, a retração foi ainda maior, de 4,7%, 
de acordo com o levantamento.  

"O varejo está começando a tentar sair da recessão. Não foi agora, mas 
esperamos que no Dia das Mães o número fique próximo do zero a zero ou 
ligeiramente positivo", afirmou o economista do Serasa, Luiz Rabi. A visão é 
compartilhada pelo sócio presidente da consultoria especializada em varejo 
ba}Stockler, Luis Henrique Stockler.  

De acordo com ele, o consumo ainda 'está patinando' nesse início de 
ano, mas, até pela base comparativa extremamente baixa de 2016, a 
perspectiva para a próxima data comemorativa do ano é que as vendas sejam 
estáveis. "Ao longo do ano o cenário deve ir clareando um pouco, mas não 
será uma retomada consistente. 2017 será ainda de muita cautela", comentou 
Stockler, ao DCI. 

Rabi afirma, no entanto, que o resultado de 2017 mostra que o varejo 
está "ficando menos negativo e aponta para uma tendência de estabilidade". 
Uma prova disso, na visão do especialista, é o resultado apenas da cidade de 
São Paulo. Segundo o estudo do Serasa, o município apresentou variação 
positiva na Páscoa, com crescimento de 2,6%. 

Sobre o futuro, ele também justifica a previsão melhor para o Dia das 
Mães pela base baixa do ano passado. De acordo com o especialista, a 
retração em 2016, foi de 8,4%. "Ano passado foi uma tragédia. A base de 
comparação está muito deprimida, então mesmo se o varejo começar a sair 
agora da recessão ainda vai demorar anos para retomar aos patamares de 
antes da crise." 

Ambos os entrevistados apontam que, diante do resultado fraco da 
Páscoa e da perspectiva ainda pouco otimista para o Dia das Mães, a 
tendência é que os varejistas sigam com estoques muito enxutos e estratégias 
conservadoras para a próxima festividade. "A preparação para o Dia das Mães 
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será similar a da Páscoa, com os varejistas cautelosos na formação de 
estoques. Ainda não dá para arriscar muito", afirma o economista do Serasa, 
Rabi. 

Stockler, da ba}Stockler, também sinaliza que a cautela deve seguir 
como palavra de ordem no setor. "Os lojistas ainda não vão se abastecer 
pensando no longo prazo. Serão compras conservadoras." 

Em relação a perspectiva para o resultado do varejo como um todo, em 
2017, Rabi afirma que o Serasa prevê que as vendas fiquem estáveis ou 
cresçam até 1% este ano. Até o momento, o acumulado de 12 meses, referente 
ao mês de março, mostrava uma queda de 5,3% (1,3 pontos percentuais 
abaixo da queda vista no consolidado de 2016). "Se continuar nessa tendência 
de diminuição da queda, até o final do ano o varejo deve conseguir fechar no 
zero a zero", afirma. 

Vendas a prazo 
Outro levantamento relativo à Páscoa, elaborado pelo Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), mediu o volume de vendas a prazo na semana anterior a 
festividade (9 a 15 de abril). O resultado foi um avanço de 0,93%, na 
comparação com a data comemorativa do ano passado. O crescimento, no 
entanto, ocorreu após as vendas a prazo terem retraído mais de 16% em 2016, 
e cerca de 4,9% no ano anterior.  

De acordo com a pesquisa, o desempenho da Páscoa quebrou uma 
trajetória de 17 quedas consecutivas nas vendas a prazo das principais datas 
comemorativas do varejo, o que, na visão das entidades, representa um sinal 
positivo para o setor. "Como desde o Dia das Mães de 2014 não tivemos 
nenhum crescimento nas vendas a prazo, o resultado é um alento para o varejo 
começar a dar sinais sólidos de recuperação", afirmou o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro, por meio de nota. Ainda assim, o executivo disse que o 
desempenho é insuficiente para recuperar as perdas da crise. 

Na data, os produtos mais procurados, ainda segundo o levantamento 
do SPC Brasil e da CNDL, foram os ovos de chocolate (65%), caixas de 
bombons (53%), ovos de chocolate infantil (46%), barras de chocolate (37%), 
chocolates artesanais e caseiros (23%), colombas pascoais (14%), e bebidas, 
como vinhos (10%). 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/pascoa-fraca-sinaliza-venda-estavel-para-dia-
das-maes-id619113.html 
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Vendas no varejo recuam 1,9% em março sobre um ano antes 
 

17 de Abril de 2017 
Fonte: DCI 

 
Segundo a pesquisa, apenas as categorias de Turismo e Transportes, 
Drogarias e Farmácias e Vestuário não tiveram retração de vendas em março 
 

O comércio varejista do Brasil teve queda de 1,9 por cento nas vendas 
em março sobre o mesmo período do ano passado, segundo levantamento da 
empresa de meios de pagamento Cielo , divulgado nesta segunda-feira. 

Segundo o gerente da área de inteligência da Cielo, Gabriel Mariotto, "a 
retração de março de 2017 é a menor desde julho de 2015". 

Porém, em termos nominais, sem descontar a inflação, houve 
crescimento de 1,4 por cento nas vendas do mês passado sobre um ano antes. 
"O que ocorreu foi principalmente uma queda forte nos preços de 2016 para o 
primeiro trimestre de 2017, portanto o varejista ainda não viu sua receita 
recuperar o crescimento de anos anteriores", disse Mariotto em comunicado à 
imprensa. 

A Cielo apurou ainda que ajustando o desempenho de março a efeitos 
de calendário, o índice deflacionado de vendas do mês passado teve queda de 
2,2 por cento, "patamar que indica uma desaceleração em relação ao ritmo de 
fevereiro, mas ainda acima dos meses precedentes". 

Segundo a pesquisa, apenas as categorias de Turismo e Transportes, 
Drogarias e Farmácias e Vestuário não tiveram retração de vendas em março. 
O conjunto de setores com desempenho mais fraco de vendas em março foi o 
que comercializa bens não duráveis, impactado por retrações de vendas em 
Supermercados e Hipermercados e Postos de Combustível. "Além da retração, 
estes setores desaceleraram em março em relação ao ritmo de vendas de 
fevereiro", afirmou a Cielo no comunicado. 

O destaque positivo, segundo a empresa, foi o de Vestuário, que puxou 
para cima o conjunto de setores que vendem bens duráveis e semiduráveis. 

A empresa identificou que todas as regiões do país sofreram queda de 
vendas reais em março sobre um ano antes. 

O índice, chamado pela Cielo de ICVA, é calculado com base nas 
vendas realizadas nos mais de 1,7 milhão de pontos ativos de máquinas de 
pagamento credenciados pela companhia. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-no-varejo-recuam-1,9--em-marco-
sobre-um-ano-antes-id619020.html 

 
 

 
Voltar ao índice 
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2.  Serviços – Meios de Pagamento 

Para Visa, futuro da segurança nos meios de pagamento passa pela 
colaboração e análise comportamental 

 
17 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
 Antecipando as mais recentes tendências, soluções, inovações e 

práticas sobre segurança da informação e prevenção a fraudes, importantes 
líderes do mercado internacional – considerados referências em estratégias de 
mitigação de riscos e fraudes, como  Ellen Richey (Chairman e responsável 
global pelas áreas de Risco e Políticas Públicas da Visa Inc.) falou, em sua 
apresentação nesta quinta (6), em São Paulo, durante o Visa Security Summit 
2017, sobre como a Visa trabalha desde sempre a questão da segurança em 
um mundo conectado, onde a automação, big data e internet das coisas são 
protagonistas e trazem diversas possibilidades para a indústria e consumidor 
final. 

Ela também alerta que o avanço traz muita praticidade, mas é preciso 
estar atento, já que as tecnologias estarão expostas aos ataques digitais cada 
vez mais frequentes. 

A executiva, premiada internacionalmente, explicou que o caminho é 
trabalhar focado em inovação e de forma colaborativa, usando também a 
inteligência artificial e rede neural de informações sobre transações e 
comportamentos habituais dos comércios e consumidores a favor da indústria e 
do usuário final, contra fraudadores. 

É buscar estar sempre um passo à frente deles, “o lado positivo é que a 
Visa e a indústria sempre aliaram big data à segurança e podem ser cada vez 
melhores em prevenção de fraudes, detectando o problema antes mesmo que 
aconteça”. Ela ressaltou que a fraude com cartões vem diminuindo 
significativamente no mundo todo, principalmente com a entrada do chip em 
mercados que ainda não o usavam, à exemplo dos EUA. 

E que o Brasil já está adiantado neste quesito. Os fraudadores migraram 
para as transações de cartões não-presentes, na internet, e-commerces e por 
meio de phishings e outras artimanhas digitais. Daí a importância de entregar 
soluções rápidas e que se conectem com outras já disponíveis aos comércios e 
parceiros do mercado, para gerar mais conveniência, agilidade e segurança. 

São quatro os pilares estratégicos de risco dedicados pela Visa para 
garantir tudo isso:  empoderar o consumidor, reduzir a importância de dados 
transacionados, protegê-los e juntá-los para análise de fraude. 

E-Commerce 
Quando se trata sobre a proteção para os e-commerces e como 

aumentar a aceitação e demanda por pagamentos digitais, é importante 
entender como diminuir a entrada de fraudadores nas transações online e 
como oferecer logística para o comércio em escala, para que todos os 
marketplaces possam estar protegidos e oferecendo produtos e serviços mais 
interessantes ao consumidor final. 
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Rogério Signorini, diretor executivo da Cybersource – uma empresa da 
Visa, conclui que segurança e experiência do consumidor ainda são os 
principais pilares para o e-commerce. Já Edson Ortega, diretor executivo de 
risco da Visa do Brasil, deixa claro que confiança e estratégia compartilhada é 
a base de tudo e deve permear toda a cadeia de meios de pagamento. 

Ele ainda complementou a apresentação de Ellen Richey, “um dos 
principais pilares da Visa é, e sempre foi, a segurança, junto com a 
interoperabilidade e agilidade, são eles que nos fortalecem e proporcionam 
oportunidades de negócios aos nossos parceiros e clientes. 

Além disso, possibilitam uma experiência de qualidade aos 
consumidores finais em qualquer lugar que eles estejam”. “As trocas de 
conteúdo e dados que fizemos hoje neste evento só reforçam isso e o interesse 
da indústria em estar preparada e sempre à frente, acompanhando as 
inovações e solucionando problemas que fazem parte do dia a dia de todos”. 
Ele ainda completa, “é preciso haver constante investimento e ganhar a 
confiança do consumidor, vamos seguir adiante”. 

Com o objetivo de discutir o futuro da segurança em meios de 
pagamento e trocar experiências entre profissionais da indústria brasileira e 
executivos globais, o Visa Security Summit trata-se de um dos mais 
importantes eventos da empresa, que acontece a cada dois anos no Brasil. A 
conferência reuniu mais de 220 profissionais da indústria de tecnologia – entre 
eles bancos, adquirentes, fornecedores, lojas e comércios – durante todo o dia 
na Casa Petra, em São Paulo. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/para-visa-futuro-da-seguranca-
nos-meios-de-pagamento-passa-pela-colaboracao-e-analise-comportamental/ 
 

 
Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/para-visa-futuro-da-seguranca-nos-meios-de-pagamento-passa-pela-colaboracao-e-analise-comportamental/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/para-visa-futuro-da-seguranca-nos-meios-de-pagamento-passa-pela-colaboracao-e-analise-comportamental/
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3. Serviços – Planos de Saúde 

Cuidado para o barato não sair caro no plano de saúde com franquia 

 
17 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
  
Pagar uma taxa extra toda vez que usar o plano para consultas e exames pode 
encarecer 
 

Planos de saúde com coparticipação ou franquia têm sido ofertados 
cada vez mais pelas empresas para que a mensalidade pese menos para o 
consumidor. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
metade dos beneficiários tem esta modalidade. 

Pagar uma taxa extra toda vez que usar o plano para consultas e 
exames pode encarecer, no caso de quem precisar utilizar com frequência e o 
barato pode sair caro. Essas modalidades devem ser evitadas principalmente 
por pessoas idosas e portadoras de doenças preexistentes, que têm maior 
necessidade de usar o plano. 

Está em andamento até o próximo dia 2, pela ANS, uma consulta pública 
para colher contribuições para baixar uma Resolução Normativa sobre 
coparticipação e franquia nos planos de saúde. O objetivo é dar mais 
segurança e transparência e determinar regras de uso para esses 
mecanismos. As sugestões podem ser enviadas pelo site da Agência. 

A proposta em debate prevê o estabelecimento de um percentual 
máximo de coparticipação a ser cobrado sobre os valores dos procedimentos e 
obriga as operadoras a disponibilizarem informações para orientar o 
beneficiário antes, durante e depois da contratação de um plano em que seja 
utilizado esse tipo de instrumento. 

A comercialização de produtos com coparticipação ou franquia é uma 
opção das operadoras de planos de saúde, ou seja, não é obrigatória. O tema 
está em debate na ANS desde 2010. Atualmente, 33% dos planos de saúde 
comercializados utilizam esses mecanismos. 

É preciso atenção redobrada com plano coparticipativo coletivo, em que 
o reajuste da mensalidade não precisa de autorização da Agência e não tem 
percentual máximo de reajuste definido. Nesses casos, além de pagar as taxas 
de coparticipação, será preciso arcar com reajustes que costumam ser altos, 
pois as negociações de preço ocorrem anualmente entre a empresa do 
funcionário e a operadora. No individual, os reajustes anuais são controlados 
pela ANS. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/blogs/claudio-considera/cuidado-para-o-barato-
nao-sair-caro-no-plano-de-saude-com-franquia/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Turismo 

Reservas on-line para viagens no Brasil têm alta de 64% com a chegada do 
feriado de Páscoa 

 
17 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
A Worldpay, líder global em pagamentos, espera um aumento significativo nas 

vendas on-line para agentes de viagens e companhias aéreas no Brasil com a 
aproximação do feriado da Páscoa. 

A análise dos gastos realizados na semana que antecede o domingo de 
Páscoa mostrou que as vendas de viagens on-line tiveram alta de até 64% em 
comparação com o mesmo período do ano passado*. E com a proximidade da data, 
as vendas on-line devem aumentar ainda mais, já que milhares de brasileiros estão 
planejando uma viagem rápida para o feriado. 

Olhando as indústrias aéreas e de viagens, as companhias aéreas foram as 
maiores beneficiadas com o aumento de transações, registrando um ganho de 97% 
em comparação com o ano anterior. Com o turismo doméstico em ascensão, mais e 
mais brasileiros estão aproveitando o feriado prolongado para curtir a data com 
amigos e família. 

Mas não é apenas a quantidade de vendas que aumentou. O levantamento da 
Worldpay também mostra que o valor médio das reservas cresceu 31% em 
comparação com semanas normais. Isso sugere que os brasileiros estão mais seguros 
com relação aos seus gastos e estão aproveitando para tornar essa Páscoa ainda 
mais especial. 

“A Páscoa é uma data imensamente importante para o calendário brasileiro e 
faz todo sentido que as pessoas queiram usar o dinheiro extra para encontrar pessoas 
queridas e compartilhar esse momento. O aumento nas reservas é, sem dúvida, um 
sinal de maior confiança do povo brasileiro, provavelmente impulsionado pelo legado 
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do ano passado. Empresas experientes agora 
estarão olhando para a próxima grande data no calendário e pensando como podem 
otimizar seus fluxos de reserva on-line para criar uma experiência de pagamento sem 
problemas, permitindo que as pessoas paguem da maneira que quiserem e 
impulsionem as vendas”, comentou Juan D’Antiochia, General Manager da Worldpay 
para a América Latina. 

* Números são comparações de ano a ano de transações de consumidores três 
semanas antes da Páscoa. 

Os números citados estão de acordo com os dados de transações de clientes 
globais da eCom da Worldpay para companhias aéreas e agências de viagens on-line 
no Brasil – 04/03 / 2016-22 / 04/2016, em comparação com 24/03 / 2017-02 / 04/2017. 
A Worldpay processou um total de 14,9 bilhões de transações em um valor de £ 
451.1bn em 2016. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/reservas-on-line-para-viagens-no-brasil-
tem-alta-de-64-com-chegada-do-feriado-de-pascoa/ 
 
 
 
 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/reservas-on-line-para-viagens-no-brasil-tem-alta-de-64-com-chegada-do-feriado-de-pascoa/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/reservas-on-line-para-viagens-no-brasil-tem-alta-de-64-com-chegada-do-feriado-de-pascoa/
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Visto eletrônico deve injetar R$ 1,4 bi na economia do País 
 

17 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Medida válida para EUA, Canadá, Austrália e Japão contribuirá para alavancar 
o turismo internacional e a economia brasileira em dois anos 
 

A entrada no Brasil de turistas provenientes dos Estados Unidos, 
Canadá, Austrália e Japão será facilitada a partir do final de 2017. Isso porque 
todo o processo de solicitação de vistos, pagamento de taxas, análise, 
concessão e emissão poderá ser feito pela internet, com tempo previsto de 48 
horas. 

Essa facilitação, prevista no Plano Brasil + Turismo, lançado na semana 
passada pelo Ministério do Turismo, trará um grande incremento ao setor. Com 
a medida, a previsão é de que sejam injetados R$ 1,4 bilhão na economia do 
País em dois anos. 

Para o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, a exigência de visto 
de entrada é a barreira mais importante ao crescimento do turismo estrangeiro 
em qualquer país.  

“Hoje o turismo representa cerca de 9% do PIB (Produto Interno Bruto) 
brasileiro. Números dos técnicos do WTTC (da sigla em inglês para 
Organização Mundial de Turismo e Viagens) indicam que, conforme vão 
diminuindo as restrições ao visto de entrada, os países podem apresentar um 
crescimento de 5% a 25% em arrecadação”, esclarece o executivo. 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), a facilitação 
de viagens pode gerar um aumento de até 20% no fluxo entre os destinos. 

Maiores emissores de turistas 
A medida atinge primeiramente esses quatro países por serem 

estratégicos, quando se fala em número de emissores e gastos em viagens. 
Em 2016, 849 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão 
vieram ao Brasil – o que corresponde a 15% do total de 6,6 milhões de 
estrangeiros que estiveram no País no ano passado. Eles deixaram R$ 539 
milhões na economia nacional. 

Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, houve no País 
uma exceção temporária na política de reciprocidade diplomática para viajantes 
desses quatro países. A experiência representou aumento de 55,31% no 
número de estrangeiros, com origem nos países beneficiados, em relação ao 
mesmo período de 2015. 

Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, 82% desses turistas 
afirmaram que a dispensa do visto facilitaria um retorno ao Brasil. 

Política de Vistos 
O Brasil adota uma política de concessão de vistos com base no 

princípio da reciprocidade. Isso significa que pessoas dos EUA, Canadá, 
Austrália e Japão, países que exigem vistos de cidadãos brasileiros para 
entrada em seus territórios, também necessitam de autorização para viajar ao 
Brasil. 
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O visto eletrônico tem como objetivo facilitar a entrada desses turistas 
em terras brasileiras. Posteriormente, a iniciativa deverá se estender para 
Arábia Saudita, Qatar, Índia e China. Atualmente, o Brasil possui 
entendimentos bilaterais sobre isenção de vistos com cerca de 90 países. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/04/visto-eletronico-deve-injetar-r-1-4-bi-
na-economia-do-pais 
 
 

Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Mercado reduz novamente a estimativa de inflação e de alta do PIB em 
2017 

 
17 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
  
Analistas das instituições financeiras preveem que a inflação fique em 4,06% e 
que o PIB cresça 0,40% neste ano. 
 

Os economistas das instituições financeiras baixaram novamente a 
previsão para a inflação ano e também para o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) neste ano. 

As expectativas foram coletadas na semana passada e divulgadas pelo 
Banco Central nesta segunda-feira (17) por meio do relatório de mercado, 
também conhecido como Focus. Mais de cem instituições financeiras foram 
ouvidas. 

Para a "inflação oficial do país", o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a estimativa caiu de 4,09% para 4,06%, a sexta 
queda consecutiva. 

Para 2018, a previsão do mercado para a inflação recuou de 4,46% para 
4,39%. 

Com isso, manteve-se a expectativa de que a o indicador ficará abaixo 
da meta central, que é de 4,5% neste e no próximo ano. 

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 
deve ser perseguida pelo Banco Central, que para isso eleva ou reduz a taxa 
de juros (Selic). 

A meta central não é atingida no Brasil desde 2009. Naquele momento, 
o país ainda sentia de forma mais intensa os efeitos da crise financeira 
internacional que acabou se espalhando pelo mundo. 

Pelo sistema vigente no Brasil, a meta de inflação é considerada 
formalmente cumprida quando o IPCA fica dentro do intervalo de tolerância 
também fixado pelo CMN. Para 2017, esse intervalo é de 1,5 ponto percentual 
para baixo ou para cima do centro da meta. Assim, o BC terá cumprido a meta 
se o IPCA terminar este ano entre 3% e 6%. 

No ano passado, a inflação ficou acima da meta central, mas dentro do 
intervalo definido pelo CMN. Já em 2015, a meta foi descumprida pelo BC - 
naquele ano, a inflação superou a barreira dos 10%. 

PIB 
As previsões do mercado para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano 

baixaram de um crescimento de 0,41% para um avanço de 0,40%. Para 2018, 
manteve-se a expectativa de alta de 2,50%. 

O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, 
independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o 
comportamento da economia brasileira. 
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No ano passado, o PIB do país caiu pelo segundo ano seguido e 
confirmou a pior recessão já registrada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Taxa de juros 
A expectativa do mercado para a taxa básica de juros (Selic) ficou 

estável em 8,5% para este ano, bem como para 2018. 
Na quarta-feira passada (12), o Comitê de Política Monetária (Copom) 

do Banco Central decidiu baixar a Selic em 1 ponto percentual, para 11,25%, o 
quinto corte consecutivo e o maior em 8 anos. 

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter 
pressões inflacionárias. A instituição tem de calibrar os juros para atingir 
índices pré-determinados pelo sistema de metas de inflação brasileiro. 

As taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode 
contribuir para o controle dos preços. Entretanto, também prejudicam a 
economia e geram desemprego. 

Câmbio, balança e investimentos 
Nesta edição do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para 

a taxa de câmbio no fim de 2017 ficou estável em R$ 3,23. Para o fim de 2018, 
a previsão para o dólar avançou de R$ 3,37 para R$ 3,40. 

A projeção para o resultado da balança comercial (resultado do total de 
exportações menos as importações) em 2017 subiu US$ 50,9 bilhões para US$ 
52 bilhões de resultado positivo. Para o próximo ano, a estimativa para o 
superávit baixou de US$ 42,49 bilhões para US$ 42 bilhões. 

A expectativa do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros 
diretos no Brasil em 2017 ficou estável em US$ 75 bilhões. Para 2018, a 
estimativa subiu de US$ 74 bilhões para US$ 75 bilhões. 
 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/mercado-reduz-novamente-a-estimativa-
de-inflacao-e-de-alta-do-pib-em-2017.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.” 

 

 

6. Comércio Eletrônico 

Crise passa longe do mercado eletrônico e vendas seguem crescendo 

 
16 de Abril de 2017 

Fonte: Extra 
 

Apesar da crise financeira, o mercado de comércio eletrônico está em 
franco crescimento no país, como mostram os números divulgados pela Ebit, 
empresa referência em informações sobre a área no Brasil. A indústria de 
comércio eletrônico brasileira faturou mais de R$ 44 bilhões em 2016, com 
crescimento de 7,4% em relação a 2015. Para 2017, a previsão de faturamento 
é de R$49,7 bilhões. Foi um dos poucos setores a andar na contramão da 
crise, registrado crescimento, enquanto o varejo físico, por exemplo, encolheu 
mais de 10% nos últimos dois anos, de acordo com a medição do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) voltando a patamares registrados 
em 2012. 

Segundo especialistas, inúmeros fatores ajudaram o e-commerce a 
passar pelos períodos mais agudos da crise de forma menos dolorosa: os 
preços oferecidos pelo varejo eletrônico continuaram sendo menores do que os 
do varejo físico e isso, em tempos de recessão, fez com que o consumidor 
encontrasse nas compras virtuais um meio de economizar. 

Para Pedro Guasti, executivo da empresa e especialista na área, o bom 
momento do e-commerce no país é oportunidade para empreender, fugir do 
desemprego, e até mesmo garantir o futuro de uma empresa. Segundo ele, o 
comportamento da nova geração de consumidores, que preferem comprar pela 
internet, abrirá cada vez mais oportunidades na rede. 

— Os jovens são um público crescente no setor de vendas online, 
especialmente pelo uso constante de smartphones e fácil acesso à internet — 
diz. 

No Brasil, as áreas mais promissoras para o e-commerce estão 
concentradas nos setores de moda e acessórios, eletrodomésticos e 
eletrônicos, além de produtos alimentícios e personalizados. 

— A tendência do momento é o setor de moda, em especial, acessórios, 
roupas e calçados — aponta. 

Quarta revolução industrial 
Para o gestor de empresas Júlio Correia Neto, compras por internet 

aumentam a cada ano por conta da comodidade. 
— É mais prático comprar pela internet do que se expor nas ruas. Além 

disso, lojas virtuais tendem a ser mais baratas, já que os custos são reduzidos. 
Tem muito trânsito e violência hoje em dia. É uma tendência comprar pela 
internet e estamos vivenciando a 4°revolução industrial — garante. 

— É de extrema importância que os empresários que mantêm presença 
apenas no mundo físico considerem a possibilidade do virtual o quanto antes, 
ou correrão o risco de ficarem defasados. A tendência é que estabelecimentos 
físicos diminuam. As pessoas vão procurar lojas físicas para consumo imediato 
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e os estabelecimentos vão ser espaços de experimentação para os clientes — 
destaca Rodrigo Bandeira Santos, vice-presidente da Associação Brasileira de 
Comércio eletrônico. 

De acordo com ele, informações claras sobre o produto, forma de 
pagamento e prazo estipulado para entrega devem constar na descrição do 
site. 

— É preciso um estudo aprofundado do mercado em que deseja investir 
e se diferenciar — conclui o gestor. 

Há dez anos comprando pela internet, a assessora de imprensa da área 
gastronômica Aline Gomes, diz que os preços influenciam na compra online. 

— São mais atrativos e a forma de pagamento muitas vezes é melhor 
que em lojas físicas. O fato de sempre ter dado certo, só me faz querer 
comprar cada vez mais pela internet. Minha mãe, que começou resistente, hoje 
compra bastante pelo digital. Meus irmãos, que são mais jovens, gostam de 
garimpar em sites internacionais. 

Escolha do segmento 
De olho em um público ativo nas redes sociais, a jovem empreendedora 

Verônica Vaz, de 29 anos, resolveu abrir sua própria loja virtual. Há cinco anos, 
junto com sua ex-namorada, criou o ‘The L Vibe’, sexshop voltado para o 
universo lésbico. Segundo ela, comprar este tipo de produto em lojas físicas 
era ruim e um pouco constrangedor, e os empreendimentos online do setor 
continham informações pobres. 

Olhando alguns concorrentes online, vimos que eles apenas copiavam 
os textos dos fabricantes dos produtos. Nós fazemos questão de escrever uma 
novo texto para cada um dos nosso 100 itens do catálogo. Acho que isso faz 
diferença na hora da nossa consumidora escolher o produto. Além disso, eles 
possuem muitas opções e todas muito parecidas. Escolhemos trabalhar com 
um conjunto menor e melhor. 

— Usei minha experiência de consumidora para abrir o negócio. Nossa 
base é a comunicação. Temos um chat online para tirar qualquer dúvida das 
clientes e a troca se dá de maneira bem orgânica. Elas ficam confortáveis e 
contam sobre suas vidas — declara a empresária, afirmando que a crise 
passou longe do seu negócio. 
 
 
http://extra.globo.com/noticias/economia/crise-passa-longe-do-mercado-
eletronico-vendas-seguem-crescendo-21213068.html 
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7. Mercado Imobiliário 

Aluguel acumula alta de 0,47% no primeiro trimestre de 2017, diz FipeZap 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: O Globo 
  
Variação é inferior à inflação acumulada para o período, de 0,96%, segundo o 
IBGE 
 
 

O preço médio de locação dos imóveis no Brasil registrou um aumento 
nominal de 0,15% entre fevereiro e março de 2017, segundo o Índice FipeZap, 
que acompanha o valor do aluguel residencial em 15 cidades brasileiras. Trata-
se da terceira alta consecutiva nos preços de aluguel no ano, período em que a 
variação acumula alta de 0,47% (face a à inflação de 0,96% no período, 
medida pelo IPCA/IBGE). 

Individualmente, 7 cidades reforçaram esse movimento ao longo do 
último mês: Fortaleza (+0,94%), Recife (+0,71%), Belo Horizonte (+0,54%), 
São Bernardo do Campo (+0,36%), São Paulo (+0,31%), Campinas (+0,23%) e 
Distrito Federal (+0,13%). Apesar desse avanço, na comparação de 12 meses, 
o Índice FipeZap de Locação ainda recua 2,50%. Considerando-se a inflação 
medida pelo IPCA/IBGE para os últimos 12 meses (+4,57%), observa-se uma 
queda real de 6,76% nos preços de locação. De fato, das 15 cidades 
monitoradas, apenas Recife (+1,65%) e Santos (+0,81%) apresentaram 
variação positiva nos preços, ainda que inferior à inflação do período. 

Comparando-se o preço médio de locação com o preço médio de venda 
dos imóveis, é possível obter uma medida da rentabilidade para o investidor 
que opta por alugar seu imóvel. Trata-se de um indicador relevante para se 
avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras opções de 
investimento. Com base nos dados de março de 2017, o retorno médio 
anualizado do aluguel foi de 4,3%. Vale lembrar que os preços considerados 
para o cálculo se referem a anúncios para novos aluguéis. Em outras palavras, 
o Índice FipeZap de Locação não incorpora em seu cálculo a correção dos 
aluguéis em contratos vigentes, cujos valores são usualmente reajustados 
periodicamente pelo IGP-M/FGV ou índices similares, de acordo com o 
especificado em contrato. 
 
 
http://oglobo.globo.com/economia/aluguel-acumula-alta-de-047-no-primeiro-
trimestre-de-2017-diz-fipezap-21219150 
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8. Curtas 

Vendas a prazo apresentam leve alta na Páscoa 

 
17 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

As vendas a prazo na Páscoa cresceram 0,93% em relação ao ano 
passado, após dois anos de queda, informam o Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O 
levantamento levou em conta a semana anterior ao feriado. 

Na Páscoa de 2014, último ano que registrou alta no indicador, as 
vendas a prazo subiram 2,55%. Em 2015, houve queda de 4,93% e em 2016, 
de 16,81%. 

“A alta que tivemos neste ano ainda é insuficiente para voltarmos ao 
patamar anterior à crise, mas é um sinal de que a fase mais aguda da recessão 
pode ter ficado para trás. Aos poucos, os consumidores sentem-se mais 
confiantes para voltar a consumir”, disse, em nota, o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro. 

Segundo a entidade, o resultado da Páscoa deste ano rompe uma 
trajetória de 17 quedas consecutivas nas principais datas comemorativas para 
o comércio, desde o Dia das Mães de 2014. 
 

Inflação do IPC-S cai em cinco capitais na segunda semana de abril 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-
S), recuou em cinco das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) entre a primeira e a segunda semanas de abril. A maior queda 
foi observada em Belo Horizonte: 0,26 ponto percentual, caiu de 0,28% para 
0,02%. 

Também tiveram quedas na taxa de inflação Porto Alegre (0,09 ponto 
percentual, indo de 0,46% para 0,37%), Salvador (0,06 ponto percentual, ao 
passar de 0,22% para 0,16%), Recife (0,05 ponto percentual, indo de 0,65% 
para 0,60%) e Rio de Janeiro (0,03 ponto percentual: de 1% para 0,97%). 

Duas capitais tiveram leve avanço na inflação: São Paulo (0,02 ponto 
percentual: de 0,23% para 0,25%) e Brasília (0,01 ponto percentual: de 0,58% 
para 0,59%). 
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9. Feiras 

 
14/04/2017 até 23/04/2017 – FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasilia – DF 
 
18/04/2017 até 20/04/2017 – MERCOSUPER 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expotrade Convention Center 
Cidade: Pinhais - PR 
 
20/04/2017 até 23/04/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 - EDIÇÃO 
RIOCENTRO 
Setor: Multisetores 
Local: Riocentro  
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
21/04/2017 até 24/04/2017 – HAIR BRASIL 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/04/2017 até 23/04/2017 – ARNOLD CLASSIC SOUTH AMERICA 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
25/04/2017 até 25/04/2017 – ZOOTECNIA DE PRECISÃO 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE AVES E 
SUÍNOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TRAVELWEEK 
Setor: Turismo 
Local: Fundação Bienal de São Paulo 
Cidade: São Paulo - SP 
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25/04/2017 até 27/04/2017 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 27/04/2017 – AVESUI AMÉRICA LATINA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro Sul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
25/04/2017 até 29/04/2017 – AUTOMEC 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
25/04/2017 até 28/04/2017 – TECNOTÊXTIL BRASIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/04/2017 até 27/04/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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