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1. Crédito e Financiamento 

De olho no crédito 

 
20 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A atividade econômica dá sinais de estabilização, e sua recuperação 
está contratada com o corte da taxa Selic pelo Banco Central. Há dúvidas, no 
entanto, sobre a velocidade de recuperação, em boa medida pela fraqueza do 

mercado de crédito e os obstáculos que limitam sua retomada. 
O crédito é um importante canal da política monetária no Brasil. Da 

mesma forma que as condições restritivas de crédito agravaram a crise 
econômica, sua recuperação será importante para o bom funcionamento da 
política monetária. 

A maior preocupação é com o crédito a empresas, que caiu para níveis 
inéditos. As concessões para pessoa jurídica (PJ) estão 44% abaixo do pico do 

início de 2008, descontada a inflação. 
Há sinais de estabilização do mercado de crédito após três anos de 

deterioração, mas ainda muito frágeis. A taxa de inadimplência e as 

concessões de crédito ensaiam alguma estabilidade, mas por conta do 
aumento de reestruturações e renegociações de dívidas (12% do crédito total 

para a PJ ao final de 2016). As baixas e prejuízos nos bancos voltaram a 
crescer (3,1% para a PJ; 6,7% para pequenas e médias empresas) e a 
participação de ativos problemáticos (inadimplência, reestruturações e crédito 

com elevado risco) segue em alta (8,6% para a PJ; 14% para PMEs). 
O quadro é mais preocupante para PMEs, que são justamente as que 

mais dependem do crédito bancário. A taxa de inadimplência atingiu 6,7% no 
final de 2016 (8,25%, incluindo reestruturações), contra 1,1% das grandes 
empresas. 

O crédito sumiu. Em parte, por conta da queda na demanda de crédito 
para investimento e aquisição de bens pelas empresas. Mas há também 

restrições do lado da oferta dos bancos. O crédito para capital de giro 
despencou, comprometendo o funcionamento das empresas. Estas acabaram 
procurando socorro em linhas mais caras que dependem menos da decisão 

dos bancos de emprestar, como o cartão de crédito, que disparou nos últimos 
anos. 

Outro sinal da restrição da oferta de crédito é a rigidez do spread 
bancário (diferença entre os juros finais e o custo de captação dos bancos), 
desde meados de 2015. O descompasso entre a taxa Selic em queda e o 

spread em alta, além do sugerido pelo aumento da inadimplência, dá uma 
noção do mau humor dos bancos. O risco na oferta de crédito aumentou 

particularmente com o maior ativismo do Judiciário, que tem um viés pró-
devedor, elevando a insegurança jurídica. O resultado é crédito escasso e mais 
caro. 



 

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.” 

 

Esse quadro sugere uma reação lenta do crédito ao relaxamento 
monetário do BC, adiando a recuperação da economia. A demanda de crédito 

poderá ganhar tração – ainda que não para investimentos, devido ao elevado 
endividamento e à elevada ociosidade nas empresas. No entanto, a oferta 
talvez não se recupere na mesma velocidade, diferente do que ocorria no 

passado. 
A oferta de crédito bancário é bastante sensível a outras variáveis e não 

apenas à taxa Selic. Se por um lado a queda dos juros pode ter um efeito 
positivo na capacidade (melhora do balanço) e no desejo (melhora das 
expectativas) dos bancos de emprestar, por outro há evidências de que outras 

variáveis, como a inadimplência elevada e risco país ainda pressionado, podem 
agir no sentido contrário. Pelo menos os bancos estão sólidos, com boa saúde 

financeira. Se fosse diferente, o quadro seria grave. 
A volta do crédito poderá ser lenta. Pior que isso, a oferta de crédito, que 

ajudaria as empresas em sua travessia até a recuperação, poderá seguir 

restritiva por um tempo. 
Desta vez não será possível contar com a ajuda de bancos públicos, 

pois eles sofrem as consequências dos excessos do passado. No caso de 
PMEs, a inadimplência (9,9%) é ainda maior do que nos bancos privados 
(7,2%). Reduzir compulsórios tampouco ajudaria, pois não há problema de 

liquidez nos bancos. 
Medidas emergenciais poderão ser necessárias, a começar pelo reforço 

das garantias aos bancos para reduzir o risco do crédito. 
Reduzir a Selic é importante, e muito, mas não resolve. 

 

http://economia.estadao.com.br/blogs/zeina-latif/de-olho-no-credito/ 
 

 
 

Voltar ao índice  
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2.  Serviços – Construção Civil e Engenharia 

SindusCon/FGV: construção corta 14.070 vagas de trabalho em fevereiro 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Essa foi a 29ª queda mensal consecutiva no emprego do setor; em outubro de 

2014, primeiro mês de variação negativa, havia 3,57 milhões de pessoas 
empregadas na área 
 

O setor da construção civil cortou 14.070 vagas de trabalho em todo o 
Brasil no mês de fevereiro. Com isso, a quantidade de pessoas empregadas no 

setor atingiu 2,48 milhões, queda de 0,56% em relação a janeiro e baixa de 
13,95% em comparação com fevereiro do ano passado. 

Os dados fazem parte de pesquisa divulgada nesta terça-feira, 18, pelo 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base 

em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). 
Essa foi a 29ª queda mensal consecutiva no emprego do setor. Em 

outubro de 2014, primeiro mês de variação negativa, havia 3,57 milhões de 

pessoas empregadas na área. De lá para cá, a queda atingiu 1,08 milhão de 
postos de trabalho. 

"A intensificação do desemprego na construção resulta da redução 
contínua do volume de novas obras, decorrente do prolongamento da recessão 
econômica", analisa o presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto, 

em nota. 
A expectativa do sindicato é de que este quadro somente se reverterá 

quando, além do prosseguimento da queda da inflação e dos juros, forem 
tomadas medidas efetivas para a reativação da economia. "Por isso é tão 
relevante a aprovação das reformas trabalhista e da previdência, melhorando o 

ambiente de negócios e proporcionando segurança jurídica ao emprego 
formal", comenta Romeu Ferraz. 

 
http://www.dci.com.br/servicos/construcao-corta-14-070-vagas-de-trabalho-em-
fevereiro-id619241.html%20-

%20Emprego/%20Constru%C3%A7%C3%A3o%20Civil 
 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

3.  Serviços - Telecomunicações 

Cronograma de desligamento da TV analógica deve ser adiado 

 
19 de Abril de 2017 

Fonte: G1 

 
Grupo coordenado pela Anatel votou pelo adiamento do desligamento de 

Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e interior de São Paulo. Kassab precisa 
oficializar decisão. 
 

O Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização de 
Canais de TV (Gired), coordenado pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), propôs o adiamento do desligamento da TV analógica em Fortaleza, 
Salvador, Belo Horizonte e no interior de São Paulo. A proposta do Gired ainda 
precisa ser oficializada pelo ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações, Gilberto Kassab. 
Com a confirmação do adiamento, o desligamento de Fortaleza e 

Salvador passaria de julho para setembro. Já o de Belo Horizonte passaria de 
julho para a segunda semana de novembro. No interior de São Paulo passaria 
de setembro para a quarta semana de novembro. 

O grupo manteve o desligamento de Goiânia e mais 28 municípios de 
Goiás para o dia 31 de maio. O desligamento da TV analógica em Recife foi 

mantido para julho e o do Rio de Janeiro e Vitória continua agendado para o 
mês de outubro. 

Segundo a Anatel, a principal razão apontada por algumas emissoras 

para pedir o adiamento foi que há problemas técnicos para a instalação de 
estações de televisão em Belo Horizonte e no interior de São Paulo. 

Fim do sinal 
O sinal analógico de TV já foi desligado em Brasília, em nove municípios 

do entorno da capital, em Rio Verde (GO), São Paulo e outros 38 municípios 

vizinhos à capital paulista. 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/cronograma-de-desligamento-da-tv-
analogica-deve-ser-adiado.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Turismo 

Intenção de viagem sobe pelo terceiro mês consecutivo 

 
19 de Abril de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 

 
MTur registra crescimento de quatro pontos percentuais na intenção de viagem 

para os próximos seis meses 
 

Se depender da disposição do brasileiro, as viagens serão um 

importante item da cesta de consumo de boa parte da população durante este 
ano. A tendência é confirmada em pesquisa do Ministério do Turismo, realizada 

em março, em sete capitais. O estudo aponta o crescimento da intenção de 
viagem pelo terceiro mês consecutivo, em comparação com o mesmo período 
do ano passado. 

O aumento, que se deu nas quatro faixas de renda pesquisadas, foi de 
quatro pontos percentuais, de 17%, em março de 2016, para 21,3% agora. 

Este é o percentual de brasileiros que pretendem viajar até setembro deste 
ano. A grande maioria - 73% - deve viajar pelo Brasil. 

A Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem mostra também que 

o Centro-Oeste foi a região que registrou maior crescimento de demanda. Em 
janeiro deste ano, apenas 3% dos potenciais viajantes haviam apontado a 

região como destino. Em fevereiro foram 3,4%, percentual que subiu para 7,9% 
em março. O Nordeste, no entanto, continua na liderança da preferência do 
turista nacional, com 41,5% do total de viajantes, seguido pelo Sudeste, com 

29,6%. 
O aumento da intenção de viagem para os próximos seis meses abrange 

5 das 7 capitais pesquisadas: Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e 
São Paulo. O maior crescimento foi registrado na capital paulista, de 17,8% em 
março do ano passado para 23,9%, ou 6,1 pontos percentuais, em 2017. 

A maioria dos potenciais viajantes pretendem se deslocar de avião - 
62,4% - e se hospedar em hotéis ou pousadas, 53,4%.  As segundas opções 

de transporte e hospedagem são o automóvel, com 22,5% das preferências, e 
a casa de parentes e amigos, com 33,6%. 

SOBRE A PESQUISA - A Sondagem do Consumidor – Intenção de 

Viagem é uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em mais de 2 
mil famílias em sete capitais brasileiras: Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7714-

inten%C3%A7%C3%A3o-de-viagem-sobe-pelo-terceiro-m%C3%AAs-
consecutivo.html 

 
 
 

 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7714-inten%C3%A7%C3%A3o-de-viagem-sobe-pelo-terceiro-m%C3%AAs-consecutivo.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7714-inten%C3%A7%C3%A3o-de-viagem-sobe-pelo-terceiro-m%C3%AAs-consecutivo.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7714-inten%C3%A7%C3%A3o-de-viagem-sobe-pelo-terceiro-m%C3%AAs-consecutivo.html
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Nova Embratur aposta em parceria com iniciativa privada 

 

18 de Abril de 2017 
Fonte: Brasilturis 

 

Ao se transformar em agência, a Embratur (Instituto Brasileiro de 
Turismo) poderá ampliar investimentos e compartilhamento de custos com a 

iniciativa privada para promover o Brasil, como destino turístico, no exterior. 
Aliada a outras medidas apresentadas no Projeto de Lei de transformação em 
Agência Brasileira de Promoção do Turismo – encaminhado ao Congresso 

Nacional pelo presidente da República, Michel Temer, no último dia 12 –, a 
Embratur poderá realizar, em parceria com instituições privadas nacionais e 

internacionais, ações de marketing e apoio à comercialização voltadas à 
promoção do País, mediante aporte financeiro mútuo. 

“O fortalecimento de PPPs, uma importante bandeira defendida pela 

Embratur ao lado da ampliação de atuação de parques temáticos e da criação 
de AEITs, já está inserida na nova Lei Geral do Turismo, parte do Programa 

Brasil + Turismo. São medidas que reforçam a criação de um ambiente 
favorável para que o turismo se transforme em uma alavanca da economia 
brasileira”, afirmou Vinicius Lummertz, presidente da autarquia. 

De acordo com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, essas ações são 
resultado de muito diálogo para entender as necessidades do setor. 

“Precisamos criar condições para que os empresários invistam no País”, disse 
Beltrão. 

Os diversos modelos de Parcerias Público-Privadas, destacou 

Lummertz, buscam tornar as concessões mais eficientes, atraindo o setor 
privado e ampliando a participação da economia do turismo no PIB nacional. 

“Além da redução de custos ao erário, essa parcerias visam, especialmente, 
qualidade e continuidade nas ações que vamos realizar no exterior com 
resultados efetivos. E, nesse âmbito de investimentos privados no turismo, 

nosso compromisso será sempre o de trabalhar com transparência”, conclui o 
presidente da Embratur. 

 
http://brasilturis.com.br/nova-embratur-aposta-em-parceria-com-iniciativa-
privada/ 

 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Prévia da inflação de 0,21% é a menor para abril desde 2006 

 
20 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

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

Consumidor Amplo–15 (IPCA-15), registrou 0,21% em abril. A taxa – apurada 
entre 12 de março e 12 de abril - é maior que o 0,15% da prévia de março, mas 
inferior ao 0,51% de abril do ano passado. Esse é o menor percentual para os 

meses de abril desde 2006 (0,17%), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

Em 12 meses, o IPCA-15 acumula 4,41%, a mais baixa desde janeiro de 
2010 (4,31%). O índice também está abaixo do centro da meta de inflação do 
governo federal, que é 4,5% (em um intervalo entre 2,5% e 6,5%). 

Entre os principais responsáveis pela taxa de 0,21% de abril estão a 
saúde e cuidados pessoais, com inflação de 0,91%, e os alimentos, que 

tiveram aumento de preço de 0,31%, de acordo com a prévia do mês. 
Ao mesmo tempo, os transportes, com uma deflação de 0,44%, e os 

artigos de residência, com queda de preços de 0,43%, ajudaram a frear a 

inflação de abril, colaborando para que ela fosse a mais baixa dos últimos 11 
anos. 

As demais classes de despesas tiveram as seguintes taxas na prévia de 
abril: habitação (0,39%), vestuário (0,44%), despesas pessoais (0,23%), 
educação (0,14%) e comunicação (0,18%). 

 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/inflacao-de-021-e-
menor-para-abril-desde-2006 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/inflacao-de-021-e-menor-para-abril-desde-2006
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/inflacao-de-021-e-menor-para-abril-desde-2006
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Confiança do consumidor cresce 1,4% em abril, diz CNI 

 

19 de Abril de 2017 
Fonte: G1 

 

Em relação a abril do ano passado, o Índice Nacional de Expectativa do 
Consumidor (INEC) subiu 6,1%, a 103,4 pontos. 

 
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) subiu 1,4% em 

abril ante março e chegou a 103,4 pontos, após ter recuado no mês passado. 

Em relação a abril de 2016, quando o indicador estava em 97,5 pontos, houve 
aumento de 6,1% 

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (19) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O estudo, feito em parceria com o Ibope, ouviu 
2.002 pessoas em 143 cidades, entre 7 e 11 de abril. 

Apesar do avanço, a confiança do consumidor continua abaixo da média 
histórica iniciada em março de 2001, de 108,6 pontos. 

A melhora do INEC em abril é resultado das perspectivas de queda da 
inflação e de melhoria do emprego, renda pessoal e endividamento para os 
próximos seis meses. 

O índice de expectativas para a inflação, por exemplo, cresceu 5,8% em 
relação a março e 9,3% ante abril do ano passado. Quanto mais alto o 

indicador, maior o percentual de respostas positivas, ou seja, mais pessoas 
esperam queda generalizada dos preços. 

Já a expectativa desemprego cresceu 2% ante março e 6,8%. A lógica é 

a mesma da inflação: quanto maior o índice, maior a quantidade de 
entrevistados que apostam na queda do desemprego. 

A previsão para renda pessoal subiu 1,1%, para endividamento cresceu 
3,3% e para situação financeira avançou 0,9% em abril frente ao mês anterior. 

O índice de compra de bens de maior valor, como eletrodomésticos e 

móveis foi o único que teve retração neste mês. Em comparação com março, o 
recuo foi de 1,7% e, em 12 meses, de 2,1%. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-consumidor-cresce-14-em-
abril-diz-cni.ghtml 

 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Pesquisa mostra tendências de consumo online e o panorama do 
mercado de e-commerces no Brasil 

  

18 de Abril de 2017 
Fonte: Terra 

 
Conheça mais sobre o mercado de e-commerces e como impulsionar os 
resultados desse mercado 

 
A Rock Content elaborou uma pesquisa inédita sobre o panorama do 

mercado de e-commerces no Brasil. O estudo contou com a participação de 
958 respondentes que foram divididos em dois perfis com questionários 
específicos: profissionais que trabalham na área e consumidores de e-

commerces. 
O relatório completo da E-commerce Trends 2017 apresentou 

tendências e dados relevantes sobre o impacto positivo que algumas 
estratégias, como a adoção de uma estratégia de SEO e Remarketing, podem 
ter em relação ao número de visitantes e clientes de e-commerces. 

O investimento em SEO, por exemplo, ajuda a conquistar 13,2 vezes 
mais visitantes e 5,7 vezes mais clientes em relação aos e-commerces não 

otimizados com SEO. Aplicar o remarketing também resulta em um aumento 
expressivo, cerca de 11,3 vezes no número de visitantes e 3,1 vezes mais 
clientes. 

Um outro dado interessante que a pesquisa aponta é em relação a 
presença dos e-commerces e de seus consumidores nas redes sociais. Em 

todas é visível que os consumidores estão mais presentes que os e-
commerces. 

"Para citar um exemplo, o Pinterest, foi a 3ª rede social mais adotada 

pelos consumidores, com presença de cerca de 75,6% destes. Porém, apenas 
19,8% dos e-commerces estão presentes nela. Essa diferença é uma 

defasagem que os e-commerces precisam se atentar", como destaca Letícia 
Fonseca, Analista de Marketing da Rock Content. 

Essas e outras informações você pode conferir no relatório completo que 

apresenta também os principais motivos que incentivam e dificultam as 
compras em e-commerces, os canais de aquisição de clientes mais usados, 

estratégias adotadas para conquistar e reter clientes, as ferramentas mais 
utilizadas e muito mais. 

A Pesquisa E-commerce Trends 2017 foi realizada online entre os dias 

06 e 20 de Março de 2017 e contou com a participação de 958 respondentes. 
Destes, 562 são consumidores, 389 trabalham em e-commerces e 7 

declararam que nunca compraram em lojas virtuais. 
Para acessar a versão completa basta clicar no hotsite da pesquisa . 
Sobre a pesquisa: 

Site da pesquisa: http://pesquisas.rockcontent.com/ecommerce-trends/ 
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Relatório completo de 64 páginas 
A pesquisa E-commerce Trends 2017 foi feita com o objetivo de 

investigar a eficácia das principais práticas adotadas neste mercado e 
conhecer o que pode ser feito para melhorá-las. Para assim, poder auxiliar 
profissionais da área a alcançar o tão desejado sucesso em seus e-

commerces. 
Sobre a Rock Content 

Fundada em 2013, a Rock Content é uma empresa especializada em 
Marketing de Conteúdo, focada em ajudar empresas a colocarem em prática 
suas estratégias de marketing digital. Tendo a e.Bricks e a Digital News 

Ventures como investidores, a startup tem direcionado seus esforços na 
ampliação da operação, aceleração do crescimento, estabelecimento de 

relações estratégicas e desenvolvimento de novas linhas de negócios. Com 
quase quatro anos de operação, a Rock Content atende mais de 800 clientes e 
conta com mais de 200 funcionários em sua sede, em Belo Horizonte. 

 
https://noticias.terra.com.br/dino/pesquisa-mostra-tendencias-de-consumo-

online-e-o-panorama-do-mercado-de-e-commerces-no-
brasil,9415b6b7612e9236399eedbafe01bfe11btf1fum.html 
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7. Emprego 

Mercado de trabalho mostra sinais de recuperação e força de trabalho 

mais idosa e instruída 

 
19 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 

Na crise, economia brasileira conseguiu gerar postos de trabalho destinados a 
pessoas com maior qualificação, diz estudo do Ipea. 
 

Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
divulgado nesta quarta-feira (19) mostra que há sinais de recuperação do 

mercado de trabalho e que os salários iniciaram uma trajetória de aceleração. 
Houve uma alta de 1,4% na taxa de crescimento interanual dos rendimentos 
reais no trimestre encerrado em fevereiro, após queda de 4% no segundo 

trimestre de 2016. 
De acordo com a análise, a expectativa é de continuidade da 

recuperação salarial, possibilitado, em parte, pelo recuo da inflação. Segundo o 
Ipea, mesmo que de forma moderada, a expansão dos rendimentos reais, 
atrelada à melhora do comportamento da população ocupada, deve impactar 

positivamente o comportamento da massa salarial, gerando incentivos à 
retomada do consumo das famílias. 

“Se, por um lado, a taxa de desemprego atingiu 13,2%, na média, entre 
dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, por outro já há uma desaceleração no 
ritmo de contração da população ocupada, graças à expansão da população 

economicamente ativa (PEA), que apresentou alta de 1,4% em 2016. Essa alta 
se explica, em boa parte, pelo aumento de 2,7% dos declarados “não chefes de 

família” na PEA, o que aponta o ingresso de um ou mais membros do domicílio 
na força de trabalho, a fim de recompor a renda perdida com o agravamento da 
recessão”, diz o Ipea. 

Nível de escolaridade 
A partir de microdados da PNAD Contínua, do IBGE, a avaliação por 

escolaridade, por exemplo, revela que o impacto da desaceleração econômica 
sobre o nível de emprego foi mais forte nas duas faixas que abarcam os 
trabalhadores com menor grau de instrução: ensino fundamental incompleto 

(queda de 5,6%) e ensino fundamental completo (redução de 8,3%). 
Em sentido contrário, o contingente de trabalhadores com ensino 

superior voltou a registrar variação positiva em 2016 (2,5%), indicando que, 
mesmo durante o período mais grave da crise, a economia brasileira conseguiu 
gerar postos de trabalho destinados a pessoas com maior qualificação. 

Idade 
O mesmo ocorreu com o contingente de trabalhadores com mais de 59 

anos, que cresceu 1,1%, sendo o único segmento por faixa etária a apresentar 
variação positiva no ano passado. 
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Os trabalhadores com idade entre 25 e 49 anos, que correspondem a 
62% de toda a população ocupada, tiveram, por sua vez, redução de 1,4% em 

2016. 
“A força de trabalho brasileira vem, portanto, sofrendo alteração em seu 

perfil: está se tornando mais idosa e instruída, devido à acelerada transição 

demográfica brasileira e a uma série de políticas de aumento do acesso à 
educação iniciadas na década de 1990”, informou o Ipea. 

Segundo os pesquisadores do Ipea, as perspectivas para o mercado de 
trabalho são favoráveis, mesmo que nos próximos meses a taxa de 
desemprego se mantenha em patamar elevado. “À medida que a retomada da 

economia se consolide, a taxa de desemprego deve começar a cair lentamente 
no segundo semestre”, diz o texto assinado pelos pesquisadores Maria Andréia 

Parente Lameiras e Sandro Sacchet de Carvalho. 
Setores 
A análise setorial revela que a indústria de transformação reduziu seu 

ritmo de fechamento de vagas, indicando uma melhora de perspectiva 
compatível com o desempenho mais recente da atividade industrial. O setor de 

serviços também demonstra sinais de avanço. Já a construção civil ainda sofre 
um forte impacto da crise: a população ocupada nesse segmento retroage a 
taxas próximas de 10% desde o último trimestre de 2016. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/mercado-de-trabalho-indica-sinais-de-

recuperacao-no-emprego-diz-ipea.ghtml 
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8. Franquias 

E-commerce pode gerar vendas em franquias 

 
18 de Abril de 2017 

Fonte: Sua Franquia 

 
Sistema ‘Click and Collect’ permite ao consumidor comprar online e retirar o 

produto em uma unidade franqueada, o que pode proporcionar a venda 
adicional de produtos e serviços 
 

Não é segredo que o consumidor está cada vez mais ditando as regras 
do jogo, deseja ser atendido onde quiser e como quiser de acordo com sua 

conveniência. Com isso, as redes de franquia estão adaptando sua forma de se 
relacionar com seus clientes e o e-commerce deixou de ser visto como 
‘concorrente’ das unidades franqueadas. 

Segundo estudo realizado pelo Grupo Bittencourt com 120 
franqueadoras, os canais de relacionamento com os consumidores mais 

utilizados pelas marcas consultadas são as unidades próprias (82%) e as 
franquias (84%) e, inclusive, ainda há empresas que focam unicamente nestas 
opções. Por outro lado, o e-commerce e mobile commerce é o terceiro canal 

mais usado 73% das redes consultadas.   
Um grande exemplo dessa tendência é o Grupo Boticário ,que possui 

uma pluralidade de marcas e canais que permitem que o grupo esteja cada vez 
mais próximo do consumidor. Por meio da marca original – O Boticário – e das 
marcas Quem Disse Berenice?, The Beauty Box e Eudora, o grupo passou a 

atuar na venda direta, no e-commerce, mobile commerce e mais recentemente 
no modelo Store in Store com a marca Quem Disse Berenice?. Dessa forma, 

em mais de 50 unidades da rede de farmácias Droga Raia, a marca começou a 
testar o conceito de corner, em que por meio de um portfólio reduzido oferece a 
conveniência da proximidade com o consumidor, num canal que ainda não era 

explorado, mas que já era ocupado por marcas concorrentes em seu 
segmento. 

E-commerce 
Considerado a porta de entrada para o comportamento chamado 

Omnichannel, o e-commerce atua como complementar à loja física e já é 

realidade para 53% das franqueadoras. No estudo, o Grupo Bittencourt 
identificou alguns exemplos de redes que se utilizam de vários canais para 

direcionar o consumidor para as lojas físicas, gerando fluxo para os 
franqueados e unidades próprias da rede. 

Na CNA, por exemplo, os cursos de inglês e espanhol podem ser 

adquiridos online e realizados nas unidades da rede. O franqueado não tem 
custo adicional, por isso recebe todo o resultado da venda online. Já, na China 

in Box os franqueados podem explorar as vendas por aplicativos de pedidos 
delivery, os chamados marketplaces, como o iFood, em que o cliente faz o 
pedido online e a loja mais próxima faz a entrega e fatura. 
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A Cacau Show, por sua vez, nos últimos anos abriu a possibilidade dos 
franqueados explorarem o canal de venda direta e, no começo do ano 

passado, criou as microfranquias de distribuição, que são franqueados focados 
no desenvolvimento de uma rede de revendedoras independentes dos 
produtos da marca. 

Consumidores 
Segundo os consumidores, também ouvidos pelo Grupo Bittencourt, a 

percepção é de que, desde que haja o atendimento de suas necessidades, o 
canal utilizado é indiferente.  Porém, alguns consumidores disseram que 
mesmo com o crescimento da oferta de lojas online ainda sentem necessidade 

de receber um atendimento mais consultivo e muitas vezes, de ter a certeza 
que os itens desejados estejam de acordo com suas expectativas. 

Itens como vestuário, mesmo com o amadurecimento do mercado de 
moda no mundo online (a categoria de moda e acessórios é a maior em volume 
de transações segundo o e-bit), ainda tem bastante espaço para se 

desenvolver e ganhar a confiança do consumidor. Com isso, o ponto de venda 
ainda se mostra fundamental para garantir a fidelidade à marca. Essa 

percepção fica evidente ao avaliar a estratégia utilizada pelas marcas em cada 
um dos canais – físico e online. 

Segundo o estudo, 24% dos franqueados entrevistados informaram que 

fazem uso da solução ‘Click and Collect’, que significa comprar online e retirar 
o produto em uma unidade franqueada. Dessa forma, o investimento da marca 

em tecnologia para administração de estoques e logística é imprescindível, 
além de recursos para proporcionar a venda adicional de produtos e serviços, 
quando o cliente vai pessoalmente à loja física fazer a retirada. 

“Para isso acontecer, é importante também investir em conteúdo 
relevante, reforçar a comunicação em redes sociais e ter uma presença 

significativa e consistente aos valores e propósito da marca na mídia digital. É 
exatamente isso que vai fazer o cliente desejar entrar no site da marca e 
passar a ser impactado por sua comunicação online”, esclarece Claudia 

Bittencourt, sócia e diretora geral do Grupo. 
 

https://www.suafranquia.com/noticias/especial/2017/04/e-commerce-pode-
gerar-vendas-em-franquias.html 
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9.  Curtas 

Preços ao consumidor avança 0,43% na 2ª quadrissemana de abril 

 
20 de Abril de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Os custos de cinco dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram de forma mais 
acentuada na segunda leitura de abril do que na prévia anterior 
 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de 
São Paulo, subiu 0,43% na segunda quadrissemana de abril, ganhando força em 
relação ao aumento de 0,31% observado na primeira quadrissemana do mês, segundo 
dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 

Os custos de cinco dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram de forma 
mais acentuada na segunda leitura de abril do que na prévia anterior. Foi o caso de 
Habitação (de +0,32% na primeira quadrissemana de abril para 0,48% na segunda 
quadrissemana), de Alimentação (de 0,84% para 1,07%), de Despesas Pessoais (de 
0,23% para 0,28%), de Saúde (de 0,87% para 1,18%) e de Educação (de 0,06% para 
0,11%). 

Por outro lado, os preços de Vestuário caíram 0,11% na segunda 
quadrissemana do mês, revertendo alta de 0,05% vista na leitura anterior. 

Já os custos de Transportes recuaram 0,61% na segunda quadrissemana de 
abril, repetindo a variação da pesquisa anterior da Fipe. 
 

Intenção de consumo das famílias cai 0,5% entre março e abril 

 
19 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 
A Intenção de Consumo das Famílias, medida pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), recuou 0,5% na passagem de março para abril. Mesmo assim, o 
indicador avançou 6,2% na comparação com abril de 2016, de acordo com a CNC. 
A queda de 0,5% na comparação mensal foi provocada por avaliações de 
consumidores sobre suas perspectivas profissionais (que caíram 2,4%) e sobre o 
momento ser considerado adequado para a compra de bens duráveis (queda de 
3,8%). 
Mais cinco componentes da Intenção de Consumo das Famílias tiveram alta de março 
para abril: compra a prazo (1%), perspectiva de consumo (0,6%), emprego atual 
(0,4%), nível de consumo atual (0,4%) e renda atual (0,3%). 
Já na comparação anual, seis dos sete componentes registraram alta: perspectiva de 
consumo (22,5%), momento para duráveis (14,1%), emprego atual (5,7%), nível de 
consumo atual (4,6%), perspectiva profissional (3,7%) e renda atual (1,4%). Apenas a 
avaliação sobre compra a prazo teve queda (-0,5%). 
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10. 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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