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1. Comércio – Atacado 

Após alta tímida em 2016, atacadistas sinalizam tombo de 6% no 1º 
trimestre 

 
25 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 
Apesar do resultado entre janeiro e março, que foi impactado pelo efeito 
calendário, varejistas do ramo de abastecimento projetam melhora no segundo 
semestre para fechar o ano com alta de 1% 
 

Depois de ter crescido 0,6% em 2016, em termos reais, o setor 
atacadista distribuidor enfrentou um cenário desafiador no início deste ano. No 
primeiro trimestre, o ramo acumulou uma queda de 6,15% no faturamento, na 
comparação interanual, impactado pelo quadro ainda fraco de consumo e pelo 
desemprego. 

Os dados, divulgados ontem (24) pela Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores (Abad) e pela Nielsen, sinalizam, no entanto, para 
uma tendência de reversão nos próximos meses, de acordo com a entidade. 

O presidente da Abad, Emerson Destro, afirma que a expectativa para o 
segundo trimestre é de mudança no cenário visto nos primeiros três meses, 
com um resultado positivo de abril a junho. A partir do segundo semestre, a 
previsão é de um avanço ainda mais consistente, culminando em um 
crescimento de pelo menos 1% no consolidado do ano. "Temos que ser 
otimistas, apesar do banho de notícias ruins que temos recebido", afirma. 

O executivo explica que o desempenho do primeiro trimestre foi muito 
impactado pelo mês de fevereiro, que apresentou vendas fracas. Em março, 
por sua vez, o faturamento já mostrou uma leve melhora. De acordo com o 
levantamento da Abad, o mês de março viu um avanço de 16,5% nas vendas, 
frente ao mês de fevereiro, e um recuo de 2,23%, na comparação com o 
mesmo período de 2016. 

Ranking Abad 
Na data, a entidade apresentou também o resultado da pesquisa 

'Ranking Abad/Nielsen 2017', que mediu o faturamento do setor no ano 
passado. De acordo com o estudo, o ramo apresentou um faturamento de R$ 
250,5 bilhões (alta real de 0,6%, frente a 2015). 

Considerando apenas as 572 empresas respondentes da pesquisa, no 
entanto, o avanço foi relativamente maior, e ficou em torno de 3,8% - também 
já descontada a inflação de 2016. De acordo com a diretora da Nielsen, 
Daniela Toledo, o principal destaque do levantamento foi o crescimento 
consideravelmente maior das redes de médio porte. "A regionalização dessas 
empresas é um dos principais fatores que explicam o desempenho superior, já 
que a atuação mais próxima da área permite uma maior aproximação com o 
cliente". 
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Os atacadistas de médio porte que responderam o estudo da Abad, e 
que faturaram entre R$ 542 milhões e R$ 1,5 bilhão, viram uma alta de 7,2% 
no período, enquanto os de grande porte (com faturamento entre R$ 1,6 bilhão 
e R$ 8,2 bilhões), cresceram na média do mercado, próximo de 0,6%. 

Além disso, a pesquisa mostrou que as redes com atuação em apenas 
um estado cresceram 5,8%. Já as que operam em dois ou mais estados viram 
alta de 3%. "Existem algumas redes regionais que, apesar da redução do 
consumo, seguem investindo", afirma Destro. 

 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/apos-alta-timida-em-2016,-atacadistas-
sinalizam-tombo-de-6--no-1%C2%BA-trimestre-id620509.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços - Bancos 

Desembolsos do BNDES caem 17% no primeiro trimestre 

 

25 de Abril de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) no primeiro trimestre deste ano atingiram R$ 15,1 bilhões, uma 
queda de 17% em comparação a igual período do ano anterior. O chefe do 
Departamento de Políticas Operacionais e Informação do banco, Tiago Soeiro, 
destacou, entretanto, que já se percebem sinais de melhora da atividade 
econômica, indicando recuperação da demanda por recursos da instituição, 
principalmente para bens de capital. 

”O que a gente está percebendo é que as operações da linha Finame 
(para aquisição de máquinas e equipamentos) já têm um aumento nas 
aprovações de 32% nesse comparativo (trimestre). Já aparecem sinais de que 
está melhorando a entrada de operações no BNDES. Isso não acontecia há 
muito tempo”, disse. Segundo ele, a tendência de melhora poderá se traduzir 
em trajetória positiva ao longo deste ano. Entre janeiro e março de 2017, as 
aprovações de projetos no âmbito da Finame somaram R$ 4,1 bilhões, contra 
R$ 3,4 bilhões nos três primeiros meses de 2016. 

Ainda sobre a linha Finame, Tiago Soeiro disse que surpreendeu o 
aumento de 128% nos desembolsos para aquisição de bens de capital, exceto 
ônibus e caminhões e modernização da frota agrícola, comparando trimestre 
por trimestre. Os números subiram de R$ 500 milhões, no primeiro trimestre de 
2016, para R$ 1,2 bilhão, entre janeiro e março deste ano. 

Desaceleração 
O ritmo de queda dos desembolsos apresenta uma desaceleração, 

segundo o BNDES. Tiago Soeiro disse que a previsão é que os desembolsos 
alcançarão um ponto de estabilidade em 12 meses, porque fatores econômicos 
e políticos interferem nos recursos liberados pelo banco. Os sinais positivos 
observados no Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de 
Geração de Emprego e Renda (Progeren), que financia capital de giro para 
empresas com dificuldade de acesso a crédito de curto prazo, contribuem para 
isso, de acordo com Soeiro. “Tem muita procura por crédito no Progeren”, 
disse. Foram desembolsados por meio dessa linha R$ 1,8 bilhão no primeiro 
trimestre de 2017, com alta de 345% em relação ao mesmo período do ano 
passado. O valor equivale a mais da metade dos recursos liberados em todo o 
ano passado (R$ 2,7 bilhões). “Isso é importante para o desempenho dos 
desembolsos ao longo do ano”, acrescentou. 

Por setores, a agropecuária recebeu R$ 3,3 bilhões, aumento de 6% em 
relação ao primeiro trimestre de 2016, enquanto infraestrutura teve 
empréstimos de R$ 5 bilhões (queda de 13%); comércio e serviços receberam 
R$ 3,6 bilhões (retração de 2%); e indústria registrou liberações de R$ 3,1 
bilhões, com redução de 43%, a maior queda na comparação com o mesmo 
trimestre do ano passado. 
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Soeiro destacou que muitas operações enquadradas e aprovadas no 
ano passado ainda não entraram nas estatísticas deste ano. Segundo ele, as 
aprovações no âmbito da linha Finame, para gerar desembolsos, apresentam 
demora aproximada de três meses. O chefe do Departamento de Políticas 
Operacionais do BNDES esclareceu que, nos desembolsos totais deste ano, 
50% se referem a projetos aprovados no próprio exercício, 25% são projetos 
aprovados em 2016 e os outros 25% são projetos aprovados em anos 
anteriores. 

“Existe uma inércia muito grande no desembolso. Por isso, ele não é um 
bom indicador para perceber a mudança na economia. A aprovação, a consulta 
que está entrando agora são bons indicadores. Tem que observar os 
enquadramentos e aprovações no BNDES, porque eles vão antecipar o 
momento do apoio do banco se tornar mais relevante”, afirmou. 

Soeiro disse que, ao longo do ano, serão sentidos os reflexos da 
determinação do BNDES de reduzir os prazos de análise e liberação de 
desembolsos. Segundo a presidente do banco, Maria Sílvia Bastos Marques, a 
meta é reduzir os prazos de tramitação no banco a 180 dias, com isso, metade 
dos pedidos de financiamento que o banco aprovar até o final do ano será 
dentro desse prazo, o que acabará gerando impacto positivo mais à frente. 
Atualmente, o tempo médio de tramitação é de 310 dias. 

Microempresas 
No acumulado dos três primeiros meses do ano, foram liberados pelo 

BNDES para micro, pequenas e médias empresas R$ 6,2 bilhões em 80 mil 
operações, o que corresponde a 41% de todos os empréstimos concedidos no 
período. Segundo o banco, essa é a maior fatia de desembolsos da instituição 
destinada a esse segmento em um trimestre, nos três últimos anos. 

Apesar disso, as liberações para o segmento como um todo caíram 11%, 
resultado do aumento de 27% nos desembolsos para médias empresas e 
redução de 33% para microempresas. Para as empresas de grande porte, 
foram liberados no primeiro trimestre do ano R$ 8,8 bilhões, com retração de 
20% em relação a igual período anterior. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/desembolsos-do-
bndes-caem-17-no-primeiro-trimestre 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Índice do custo da construção tem queda de -0,08% em abril 

 
26 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice Nacional de Custo da Construção caiu -0,08% em abril, 
resultado abaixo do registrado em março (0,36%). Os dados foram divulgados 
hoje (26) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo. No acumulado 
de 12 meses, o índice subiu 5,34%. 

Na pesquisa feita em todo o país, seis capitais apresentaram 
desaceleração em suas taxas: Brasília (de 0,07 para -0,15), Belo Horizonte 
(2,36 para -0,12), Recife (0,04 para 0,03), Rio de Janeiro (0,08 para -0,04), 
Porto Alegre (0,06 para zero) e São Paulo (0,18 para -0,16). Em contrapartida, 
Salvador (0,02 para 0,22) teve aceleração. 

O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços acusou queda de 
-0,18% em abril. Em março, a taxa havia sido de 0,26%. 

Houve queda nos materiais e equipamentos, cujo índice variou -0,21%. 
No mês anterior, a taxa havia sido de 0,24%. Dos quatro subgrupos 
componentes, três apresentaram decréscimo em suas taxas de variação, 
destacando-se materiais para estrutura, cuja taxa passou de -0,08% para -
0,67%. 

A parcela relativa a serviços passou de uma taxa de 0,32% em março 
para -0,07%, em abril. Neste grupo, houve desaceleração de taxas de serviços 
e licenciamentos, que passaram de 1,19% para 0,16%. O índice da mão de 
obra não teve variação. No mês anterior, a taxa de variação foi de 0,45%. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/indice-do-custo-da-
construcao-tem-queda-de-008-em-abril 
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Distratos atingem grandes e insegurança jurídica sobe 

 
26 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 
Maiores incorporadoras do País garantem que problema vai além da crise 
econômica e cobram do governo ações que tornem uniforme a posição da 
Justiça sobre o tema 
 

Frente à uma crise mais resiliente que o esperado, as gigantes do ramo 
da construção sentem na pele o impacto da ruptura de contratos de venda de 
imóveis. Sem um padrão nacional da Justiça com relação ao tema, a previsão 
é que o enfraquecimento do setor siga nos próximos meses, e o risco de não 
sobreviver na retomada econômica se acentue. 

A crise vivida pela PDG Realty, uma das maiores do mercado, não é um 
caso isolado no setor da construção. Assim como ela, outras companhias de 
médio e grande porte estão operando no vermelho. Segundo o presidente da 
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, o 
prejuízo financeiro do setor não se resume à recessão, mas ao aumento dos 
distratos, sobretudo, no segmento de médio e alto padrão (MAP). "Precisamos 
de emprego e taxa de juros abaixo de dois dígitos, mas também tem a questão 
regulatória, porque hoje as incorporadoras estão arcando com todo o custo dos 
distratos", diz. 

De acordo com estudo da Fipe e da Abrainc, em 2016, o custo variável 
de comercialização das 44,23 mil unidades distratadas foi de R$ 1,1 bilhão, ou 
seja, 10% do Valor Geral de Vendas (VGV). "O montante foi superior ao 
prejuízo líquido total das incorporadoras de capital aberto associadas à 
Abrainc, de R$ 717 milhões. Não é o único fator, mas será que o prejuízo não 
poderia ter sido menor se não houvesse o problema dos distratos?", indaga o 
economista da Fipe, Eduardo Zylbertajn. 

Segundo o economista, sem regulamentação para o tema, o futuro das 
construtoras está comprometido. "No curto prazo, o prejuízo pode ser maior e a 
questão é qual a capacidade delas de aguentar". No longo prazo, ele acredita 
que o aumento do risco do investimento provocado pelo distrato impacte tanto 
a disposição de investidores de lançar imóveis de médio e alto padrão, quanto 
os preços dos empreendimentos - seja pelo risco alto ou pela diminuição da 
oferta, caso a demanda retome. 

Mostra desta tendência é o volume de lançamentos do segmento MAP. 
De acordo com o indicador Abrainc/Fipe, divulgado ontem, em fevereiro de 
2017, sobre um ano antes, os lançamentos caíram 10,1%, ao mesmo tempo 
que as vendas foram 17,9% menores. 

Desempenho atual 
Ainda segundo os dados mais recentes do indicador, em janeiro e 

fevereiro de 2017, foram lançados 4,015 mil unidades, queda de 13,4% frente 
ao mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses 
terminados em fevereiro, os lançamentos totalizaram 69,180 mil unidades, alta 
de 7,3% sobre o período precedente. 
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As vendas por sua vez, totalizaram 13,779 mil unidades nos primeiros 
dois meses do ano, aumento de 6,9% ante janeiro e fevereiro de 2016. No 
acumulado dos últimos 12 meses, foram 104,718 mil, retração de 4,9% ante o 
mesmo período do ano anterior. 

A oferta de imóveis no mês de fevereiro era de 118,749 mil unidades, 
sendo que no trimestre (terminado em fevereiro) foram vendidas 17,6% da 
oferta. Desta forma, a estimativa da entidade é que a atual oferta seja suficiente 
para os próximos 17 meses. "Um ano ainda é uma medida confortável, mas um 
ano e meio está acima do ideal", diz Zylbertajn. 

 
 
http://www.dci.com.br/servicos/distratos-atingem-grandes--e-inseguranca-
juridica-sobe-id620870.html 

 
 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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.” 

 

4. Serviços - Telecomunicações 

Brasil teve queda de quase 2 milhões de linhas telefônicas fixas em um 
ano, diz Anatel 

 
25 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
Nos últimos 12 meses, as empresas autorizadas e concessionárias da 

telefonia fixa apresentaram queda de 1,84 milhão de linhas de acordo com 
dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As 
autorizadas na telefonia fixa apresentaram queda de 1,10 milhão (-6,10%) em 
fevereiro de 2017 quando comparadas com fevereiro de 2016. 

Nesse mesmo período, as concessionárias apresentaram um declínio de 
739,14 mil linhas fixas (-2,93%). No entanto, na comparação fevereiro e janeiro 
de 2017, as autorizadas apresentaram redução de 22, 38 linhas fixas e as 
concessionárias de menos 125,52 mil linhas. 

A concessionária Oi apresentou queda de 761,38 linhas fixas (-5,13) nos 
últimos doze meses. As demais apresentaram aumento: Vivo (Telefônica), mais 
5.168 linhas (+ 0,05%), Algar Telecom (CTBC Telecom) mais 10.232 (+ 1,41%), 
Sercomtel (Prefeitura de Londrina /Copel) aumento de 6.718 (+ 3,98%). 

A Anatel destacou também a Claro (Telecom Américas), que apresentou 
aumento de 7,66% com a entrada de 124 novas linhas. Entre as autorizadas, a 
Algar apresentou crescimento de 11.438 novas linhas (+4,66%) de fevereiro de 
2017 a fevereiro de 2016, seguida pela Sercomtel com 10.701 (+14,01%). 
Outros grupos apresentaram redução, TIM (Telecom Itália) menos 85.608 
linhas fixas (-14,05%), Vivo menos 632.559 (-11,78%) e a Claro apresentou 
queda de 437.022 linhas fixas (-3,81%). 

Na comparação janeiro e fevereiro de 2017, a concessionária Oi 
apresentou queda de 57.033 linhas fixas (-0,40%) e a Vivo menos 70.178 (-
0,73%). Destaque para o crescimento da concessionária Algar, mais 1.690 
linhas fixas (0,23%). No entanto, como autorizada a Algar apresentou redução 
de 4.166 linhas (-1,65%) e enquanto a Claro apresentou redução de 33.117 
linhas (-0,30%) no modelo de autorização. 

Em termos absolutos, São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados que 
apresentaram maiores reduções nos números de linhas fixas. 

Rede 4,5G 
Com a implantação da tecnologia conhecida como 4,5G, o Brasil se 

alinha com o estado da arte da banda larga móvel a nível mundial. Isso está 
sendo possível com o início da instalação da rede 4,5G utilizando a faixa de 
700 MHz, licitada em 2014 pela Anatel. 

As quatro operadoras que venceram a licitação já começaram a 
instalação da tecnologia 4,5G, que opera na faixa dos 700 MHz, em vários 
municípios brasileiros – Brasília é uma das primeiras capitais a disponibilizar 
esse avanço aos consumidores. 

A principal vantagem sentida pelo usuário será a velocidade da banda 
larga, pois o 4,5G permite a agregação de várias portadoras (canais). A faixa 
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de 700 MHz, além de aumentar o total de frequências disponíveis, apresenta 
vantagens na propagação do sinal. Adicionalmente, a faixa de 700 MHz facilita 
o acesso em ambientes fechados, o que melhorará a experiência do usuário 
dentro de suas residências. 

Para sentir todos esses avanços, o usuário deve utilizar um aparelho 
compatível com a tecnologia. Esses smartphones ou tablets dão suporte a 
velocidades de download de 300 Mbps ou mais e de upload de 50 Mbps ou 
superior. Isso permitirá navegar com mais velocidade, assistir vídeos de alta-
definição e dar suporte para novas aplicações. 

A implantação das redes em 700 MHz é possível com o desligamento 
das televisões analógicas. As capitais que já tiveram o sinal analógico 
desligado foram Brasília e São Paulo, sendo Goiânia a próxima capital a ter o 
desligamento. 

A ativação das redes móveis em 4,5G na região de São Paulo capital e 
Grande São Paulo será a próxima e poderá ocorrer até junho de 2018, desde 
que se comprove a viabilidade técnica ou tão logo isso ocorra. Idêntico 
procedimento será levado pelo País inteiro. 

O estudo de novas faixas de frequências é uma atividade contínua na 
Anatel, a fim de dotar as telecomunicações brasileiras de tecnologias 
modernas, padronizadas internacionalmente, com produtos de grande de 
escala mundial, facilitando a evolução tecnológica, barateando os custos e 
ampliando o acesso da população brasileira. 
 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasil-queda-milhoes-linhas-fixas-
um-ano/ 
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5. Serviços – Turismo 

Entrada de turistas sul-americanos no Brasil cresceu 9,1% em 2016 

 
25 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

  
No ano passado, Argentina continuou sendo o país que mais enviou turistas 
para o Brasil. Paraguai ultrapassou o Chile e alcançou o 3º lugar 
 

A entrada de sul-americanos no Brasil aumentou 9,1% entre 2015 e 
2016, segundo o Anuário Estatístico do Turismo 2017. O resultado é acima da 
média, já que, no total, as chegadas ao Brasil tiveram um aumento de 4,3%. 

A Argentina continua sendo o país que mais enviou turistas para o Brasil 
em 2016, com aumento de 10,3%. Se em 2015, 2.079 milhões de argentinos 
vieram, no último ano, 2.294 milhões visitaram o País. 

O Paraguai ultrapassou o Chile e alcançou o terceiro lugar, com mais de 
315 mil visitantes, acréscimo de 4,9%. Entre os países estratégicos sul-
americanos, a Bolívia apresentou o maior incremento no ingresso de turistas ao 
Brasil (27,7%). 

O presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, lembrou os fatos positivos 
de 2016 que fizeram crescer o interesse dos sul-americanos no que o Brasil 
tem de melhor para oferecer. 

"No último ano, o Brasil recebeu a Olimpíada e a Paralimpíada, 
garantindo mais visibilidade para os nossos destinos. Além disso, a Embratur, 
em conjunto com as Embaixadas do Brasil e com os Comitês Descubra Brasil, 
promoveu destinos brasileiros relacionados aos mais diversos segmentos 
turísticos. Com a análise dos mercados estratégicos, o Instituto investe em 
promoção de forma acertada e com o objetivo também de aumentar o fluxo de 
turistas na América do Sul como um todo", comentou. 

Chegadas nos estados brasileiros 
O Anuário Estatístico 2016 trouxe, ainda, dados da chegada de turistas 

ao Brasil por unidades de Federação e a variação positiva nos estados 
brasileiros. Santa Catarina, por exemplo, teve um acréscimo de mais de 25% 
de turistas de 2015 para 2016, passando de quase 150 mil visitantes 
estrangeiros para mais de 200 mil. O Mato Grosso do Sul também teve 
incremento, passando de mais de 56 mil visitantes para mais de 77 mil – 
aumento de 26%. 

O Paraná apresentou aumento na chegada de turistas estrangeiros de 
mais de 10% (de mais de 755 mil para quase 850 mil). No Rio de Janeiro, a 
variação foi de pouco mais de 7%, e no Rio Grande do Sul, o aumento foi de 
mais de 2%, entre outros estados que também receberam mais estrangeiros na 
comparação de 2015 com 2016. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/04/entrada-de-turistas-sul-americanos-no-
brasil-cresceu-9-1-em-2016 
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Parcerias ajudam a manter parques nacionais 

 
25 de Abril de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
  
FIT Pantanal, em Cuiabá, é palco de apresentação de experiências bem-
sucedidas 
 

A sustentabilidade do turismo foi o tema central das discussões que 
reuniram empreendedores e gestores públicos no Centro de Eventos do 
Pantanal, em Cuiabá (MT), durante os quatro dias da 2ª Feira Internacional de 
Turismo do Pantanal (FIT). Uma das experiências mais bem-sucedidas foi 
apresentada pelo Sebrae do Rio de Janeiro, que atua em parceria com 
gestores, mateiros, empreendedores e populações do entorno de cinco 
parques nacionais: Tijuca, Serra dos Órgão, Itatiaia, Jurubatiba e Bocaina. 
Todos eles têm atrações turísticas exploradas com atividades de aventura, 
ecoturismo e contemplação do ambiente natural preservado. 

“Pudemos observar que os negócios em torno dos atrativos como 
hospedagem e alimentação, além dos demais serviços turísticos oferecidos aos 
visitantes dinamizaram a economia local e reforçaram a necessidade de 
manutenção das áreas protegidas”, avaliou Flávio Gueiros, do Sebrae-RJ. 

O turismo sustentável também é apontado como alternativa para manter 
o Pantanal, maior área alagada do planeta e Patrimônio Natural da 
Humanidade reconhecido pela Unesco. O plano de manejo apresentado pelo 
gestor do parque, Nuno Rodrigues, compartilhado pelos estados do Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, inclui parcerias para estruturação do turismo 
como atividade aliada às ações de proteção do Pantanal. 

As principais espécies da fauna e flora podem ser facilmente 
contempladas pelos turistas em visitas controladas. Entre elas estão: jacaré, 
onça pintada, sucuri, ariranha, tuiuiú e vitória régia, além de sítios 
arqueológicos e da beleza cênica do local. No período que a pesca esportiva 
(fora do parque) fica proibida, a canoagem aparece como opção para atrair 
turistas para o entorno do Parque do Pantanal e manter pousadas e hotéis 
flutuantes, entre outros serviços explorados pelo turismo pantaneiro. 

A Amazônia mato-grossense é outro ecossistema que está atraindo 
visitantes para o Parque Juruena, localizado no norte do Mato Grosso e sul do 
Amazonas, onde nascem os principais rios que formam o Tapajós, um dos 
maiores afluentes do rio Amazonas. O parque guarda corredeiras e cachoeiras 
praticamente intocáveis. A prática de rafting, entre outros atrativos explorados 
pelo turismo de aventura, e os serviços turísticos de base comunitária 
oferecidos pelas populações tradicionais no entorno do parque têm atraído 
cada vez mais visitantes. 

O turismo de base comunitária também tem ajudado a divulgar os 
atrativos e manter as comunidades comprometidas com a defesa do meio 
ambiente. Piloteiros, condutores e cozinheiros são algumas das novas 
atividades que surgiram na região após a criação do parque nacional e a 
exploração turística do local, ainda com fluxo incipiente para a diversidade de 
atrativos naturais. “O turismo é a forma mais viável de manter as áreas 
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protegidas conservadas e defendidas pelos visitantes, empreendedores e 
gestores dos atrativos naturais”, defendeu o representante da ONG WWF 
Brasil, o Oswaldo Alfonso. 
 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7732-turismo-
sustent%C3%A1vel-e-parcerias-ajudam-a-manter-parques-nacionais.html 
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6. Comércio Eletrônico 

Dia do Frete Grátis no e-commerce acontece no próximo dia 28 

 
25 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
OBusca Descontos – portal que reúne cupons de descontos e 

idealizador do Black Friday no Brasil – promove no próximo dia 28/04 o Dia do 
Frete Grátis (www.diadofretegratis.com.br). O evento é inspirado no Free 
Shipping Day, ação tradicional nos Estados Unidos que acontece há nove 
anos. A data é uma boa oportunidade para antecipar os presentes do Dia das 
Mães com condições diferenciadas de entrega. 

No Brasil, pelas suas dimensões territoriais, o frete é um fator que 
interfere diretamente na decisão de compras dos consumidores. 

Segundo levantamento da consultoria Econsultancy, um dos principais 
motivos para a desistência de compras na internet é o valor cobrado pelo 
envio, que reflete 55% da taxa de abandono de carrinhos em lojas virtuais. 

O custo de entrega representa de 10% a 15% do valor do produto e em 
categorias de grande porte pode ultrapassar os R$ 500, como no caso de 
produtos de  linha branca. 

Em mercadorias pequenas o valor pode ser superior a metade do custo 
do próprio produto.  “Atualmente, com o amadurecimento do comércio 
eletrônico, menos da metade das vendas no e-commerce são realizadas com 
frete grátis, em 2013 cerca de 60% eram realizadas dessa maneira, portanto o 
evento será uma ótima oportunidade” reforça Bove. 

A data é uma boa chance para os consumidores comprarem os 
presentes do Dia da Mães com descontos que podem chegar a mais de R$ 
500,00. “Com a instabilidade econômica do país, os consumidores aproveitarão 
para antecipar os presentes do Dia das Mães e comprar aqueles produtos que 
estão desejando há algum tempo, assim se beneficiarão de condições 
especiais e vantagens”, avalia Ricardo Bove, diretor geral do portal Busca 
Descontos, site que reúne cupons de descontos e idealizador de big dates 
como blackFriday.com.br, Dia do Frete Grátis e Brasil Game Day. 

De acordo com mapeamento do Busca Descontos, categorias como 
smartphones e moda deverão se manter como as mais procuradas, e devido a 
proximidade com o Dia da Mães, categorias como decoração e roupas 
femininas também devem ganhar destaque. 

O evento terá como principal novidade neste ano, a participação do 
aplicativo de delivery de alta gastronomia SpoonRocket 
(www.spoonrocket.com.br), que oferecerá taxa de entrega gratuita. Os 
consumidores poderão saborear pratos inusitados, como camarão na moranga, 
pato assado, paellas, frutos do mar, dentre outras diversas iguarias. 

Outro benefício disponibilizado pela organização do Dia do Frete Grátis 
será  um chat inteligente no Facebook. O recurso foi produzido pela Smark.io 
(www.smark.io) – desenvolvedora de soluções para mobile do Impacting Group 

www.diadofretegratis.com.br
http://blackfriday.com.br/
www.spoonrocket.com.br
www.smark.io
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– para facilitar a procura por produtos e melhorar a experiência de busca dos 
visitantes da página. 

Desde 2012, o portal Busca Descontos realiza no Brasil o Dia do Frete 
Grátis. A ação é inspirada no Free Shopping Day, evento norte-americano que 
em 2016 reuniu mais de 1,2 mil marcas com frete grátis durante as 24 horas de 
duração.  No Brasil, as ofertas estarão disponíveis no site durante as 24 horas 
do dia 28 de abril. 

 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/dia-do-frete-gratis-no-e-
commerce-acontece-no-proximo-dia-28/ 
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7. Franquias 

Franquias focadas apenas no delivery dobram de tamanho entre 2012 e 
2016 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
 
No período, o faturamento das redes cresceu 115,5%, impulsionado pela busca 
da conveniência e pela queda da alimentação fora do lar; para o investidor, os 
custos menores são o maior atrativo 
 

As redes de alimentação voltadas exclusivamente ao delivery têm 
ganhado relevância no setor de franquias nos últimos anos. O número de 
franqueadoras praticamente dobrou de 2012 até o ano passado, enquanto o 
faturamento cresceu mais de 115%, no mesmo intervalo, chegando a R$ 567 
milhões em 2016. 

Os dados foram levantados pela consultoria especializada no ramo, 
Rizzo Franchising. "O modelo de negócios começou a ganhar relevância por 
algumas razões: o consumidor tem saído menos para comer fora de casa com 
a crise; há um problema de trânsito e segurança nas grandes cidades, que 
também inibi esse movimento; e existe ainda uma modificação nos hábitos do 
brasileiro, que cada vez mais busca a conveniência", afirma o presidente da 
consultoria, Marcus Rizzo. 

Apesar da alta expressiva vista pelo segmento, inclusive acima da média 
do mercado de franchising, o especialista pondera que o resultado se deu, em 
parte, pela base comparativa muito baixa. "À medida em que o valor for 
aumentando, a tendência é que esse percentual de crescimento comece a 
diminuir." 

Custos menores 
De acordo com o executivo, outro ponto que torna a operação atrativa, 

do ponto de vista do investidor, são os custos consideravelmente menores, em 
comparação com uma franquia tradicional do ramo de alimentação. Rizzo 
explica que tanto o investimento inicial desse tipo de franquia quanto as 
despesas operacionais tendem a ser menores. "O aporte é inferior porque não 
há a necessidade de ter um ponto de venda em uma praça de alimentação, por 
exemplo. É possível colocar em uma rua secundária, e ainda assim ter uma 
boa visibilidade da marca", afirma. 

Em relação as despesas operacionais, ele diz que a redução se dá por 
conta do negócio não exigir um gasto tão elevado com atendimento e 
manutenção da loja. Os dois fatores somados fazem, na visão do executivo, 
com que o prazo de retorno do aporte possa ser relativamente mais curto. 

Os fatores citados pelo consultor são comprovados pela rede de delivery 
Dídio Pizza. O presidente da empresa, Elídio Biazini, afirma que os custos 
operacionais e de ocupação são menores por alguns motivos: primeiro, há uma 
facilidade maior para ocupar pontos de venda que outras franquias não teriam 
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interesse, por exemplo, imóveis de esquina (já que não há a necessidade de 
um estacionamento). 

Ele diz ainda que como o foco não é o "atendimento no balcão, no ponto 
de venda ficam apenas o franqueado e o caixa. Não precisa ter o serviço: 
garçons e uma equipe grande de limpeza", afirma. 

O empresário diz que prazo de retorno do investimento gira em torno de 
um ano e oito meses, enquanto o tempo para atingir o ponto de equilíbrio 
(igualar as receitas e despesas) é, em média, de seis meses. Já o aporte inicial 
é de R$ 340 mil, considerando o capital de giro e a taxa de franquia. 

Para este ano, a empresa, que possui 26 unidades em operação, 
pretende abrir mais oito pontos de vendas e crescer em torno de 16% no 
faturamento (ano passado o montante girou em torno de R$ 30 milhões e 
houve uma alta de apenas 1%). Em termos de estratégias, Biazini afirma que o 
foco principal será nas plataformas digitais. "Queremos fortalecer nossas 
vendas on-line, que já representam 30% do total, e estamos prestes a lançar o 
nosso 'chatbot', para que o cliente possa realizar o pedido pelo Facebook", diz. 

Ele acrescenta que o piloto do 'chatbot' será lançado dentro de duas 
semanas e que o objetivo da companhia, até o final de 2018, é que as vendas 
através de plataformas digitais passem a representar 50% de todo o 
faturamento da rede. 

A companhia, que atua hoje exclusivamente pelo delivery, afirma que 
não tem planos de adotar a comercialização no ponto de venda. Pelo contrário, 
o presidente da rede conta que ano a ano a empresa vem reduzindo o espaço 
de atendimento nas unidades. "O tamanho hoje não ultrapassa os 4 m². Há 
cerca de seis anos o espaço era três vezes maior. Nosso negócio é o delivery e 
vamos focar cada vez mais nisso. Para se ter uma ideia, a venda no balcão 
representa hoje apenas 15% do faturamento total", finaliza o empresário. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/franquias-focadas-so-no-delivery-dobram-de-
tamanho-de-2012-a-2016%3Cbr%3E-id620196.html 
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8. Empreendedorismo 

Empreendedores faturam R$ 3 milhões com “Google caipira” 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: Revista PEGN 
 
A Solutudo fornece informações sobre estabelecimentos, vagas de emprego e 
eventos em cidades do interior 
 

Em cidades do interior, as pequenas empresas sobrevivem só com a 
clientela local. Muitas vezes, elas não têm nem website institucional e não 
sabem onde anunciar suas vagas de emprego e eventos. Nem os próprios 
habitantes locais sabem o que está acontecendo em seu bairro. Foi por causa 
dessa dificuldade de espalhar informações que a dupla Erika Morales e Rafael 
Somera criaram a Solutudo. 

Erika Morales e Rafael Somera fizeram  Faculdade de Logística na 
FATEC Botucatu, Na instituição, eles criaram um jornalzinho para a instituição 
porque sempre gostaram de divulgar informações às pessoas. Quando 
terminaram o curso, Somera passou a trabalhar na área de marketing e Erika 
em vendas. Um dia, Erika estava em um hotel quando um turista perguntou a 
recepcionista o que tinha pra fazer em Botucatu e a resposta foi “Nada!”. 

Indignada, Erika contatou Somera para mudar essa situação. Como 
naquele ano, 2005, ia acontecer na cidade os Jogos Abertos do Interior, 
resolveram montar um guia impresso com tudo que os turistas podiam fazer na 
cidade. Assim surgiu a Solutudo. 

Sem nenhum investimento inicial, o primeiro escritório da marca era 
dentro da casa de Somera com um computador antigo. As empresas pagaram 
pequenas quantias para aparecer no material impresso e, com esse dinheiro, 
eles imprimiram e distribuíram pela cidade. Como o sucesso da ação, 
decidiram seguir com a ideia. 

Passaram a contatar mais empresas, anunciar vagas de emprego e até 
mesmo divulgar eventos que aconteciam na cidade e que ninguém sabia. Com 
o passar dos anos, sentiram a necessidade de criar outros canais e hoje 
contam com o atendimento por telefone, site e aplicativo. 

“São mais de 1700 ligações por dia e, contando todos os canais, 1 
milhão de pessoas são atendidas por mês”, diz Somero. As pessoas procuram 
a Solutudo para encontrar estabelecimentos como restaurantes, mercadinhos e 
padarias, serviços como marceneiro, pedreiro e dentista, vagas de emprego e 
eventos nas cidades em que atuam. 

Até 2012, a Solutudo só estava em Botucatu. De 2012 a 2014, criaram 
seis unidades próprias em outras cidades, mas em 2015, decidiram vender 
todas e apostar no modelo de franquias. Cada franquia atua em uma cidade 
inteira e até hoje existem 34 unidades entre o interior de São Paulo, Espírito 
Santo, Sergipe e Mato Grosso do Sul. 

A fonte de receita tem um modelo bem parecido com os anúncios do 
Google. As empresas, ou pessoas, que desejarem ter seus estabelecimentos 
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como “referências” no Solutudo, pagam uma assinatura de R$ 130 a R$ 150 
por mês. Ou seja, quando alguém pesquisar “restaurante em Botucatu”, as 
primeiras opções que aparecerão são aqueles estabelecimentos que pagam a 
mensalidade. Foi dessa forma que a empresa faturou R$ 3 milhões em 2016. 

De acordo com Somera, o valor baixo da mensalidade firma a parceria 
com os pequenos empreendedores “Se o preço fosse mais alto, o jardineiro 
daquela cidade do interior não seria o nosso cliente. O objetivo da Solutudo é 
chegar nas micro e pequenas empresas para atender toda a população”, 
afirma. 

No começo, eram 56 e hoje já contam com mais de 5 mil clientes e 500 
mil não-pagantes no banco de dados. “Nós somos chamados de Google 
caipira! Quando os moradores dessa cidade precisam de alguma coisa, 
recorrem a nós”, conta o empreendedor. 

Para manter a logística do negócio, a Solutudo aposta em equipes que 
vão as ruas para cadastrar estabelecimentos, serviços e conseguir novos 
clientes. A franquia custa de R$ 45 mil a R$ 180 mil dependendo do número de 
habitantes da cidade. 
 
 
http://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/noticia/2017/04/empreendedores-
faturam-r-3-milhoes-com-google-caipira.html 
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9. Curtas 

Índice de preços do comércio na internet sobe 1,05% em março, diz Ibevar 

 
24 de Abril de 2017 

Fonte: DCI 
  
Movimento vem após forte queda de 2,49% em fevereiro e mantém deflação nos 
resultados acumulados no ano (0,35%) e em 12 meses (0,79%) 
 

O índice que mede a variação dos preços no comércio eletrônico registrou 
elevação de 1,05% em março após cair 2,49% em fevereiro, informaram o Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) e o Programa de 
Administração de Varejo (Provar) nesta segunda-feira, 24. No acumulado em 12 
meses até março, contudo, o índice teve deflação de 0,79%, e, no ano até o mês 
passado, de 0,35%. 

Das dez categorias analisadas no comércio eletrônico, cinco registraram alta 
de preços em março: Brinquedos (2,43%), Eletrodomésticos (1,34%), Informática 
(4,68%), Livros (1,01%) e Medicamentos (5,51%). Por outro lado, apresentaram 
deflação no mês passado os segmentos de CDs e DVDs (-5,13%), Cine e Fotos (-
4,34%), Eletroeletrônicos (-0,13%) e Perfumes e Cosméticos (-0,59%). 
 

Cartilha orienta gestores sobre inclusão dos trilhos nos planos de mobilidade 

 
25 de Abril de 2017 

Fonte: CNT 
  
Publicação foi lançada pela ANPTrilhos durante o IV Encontro dos Municípios com o 
Desenvolvimento Sustentável, em Brasília 
 

A ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportadores sobre Trilhos) lançou, 
nesta terça-feira (25), a cartilha “Como inserir os trilhos no Plano de Mobilidade”, 
durante o IV EMDS (Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável), que 
ocorre em Brasília nesta semana. 

A publicação visa orientar a sociedade e os membros do governo quanto à 
inclusão de modos de transporte sobre trilhos no planejamento de mobilidade urbana 
dos municípios. O documento apresenta orientações, especificações e exemplos de 
como criar um plano bem-sucedido. 

“Um dos desafios da mobilidade urbana é a manutenção dos investimentos 
para ampliação e modernização da rede de transporte. A adoção de projetos bem 
estruturados é fundamental para a mitigação de riscos e continuidade das obras, de 
forma a proporcionar para a população um sistema de transporte eficiente”, destaca 
Roberta Marchesi, superintendente da ANPTrilhos. 

A cartilha está disponível no site da entidade. Clique aqui para acessar a 
íntegra do material. 
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10. Feiras 

 
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 
 
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 
 
26/04/2017 até 27/04/2017 – RECICLA NORDESTE 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Shopping Riomar Fortaleza 
Cidade: Fortaleza – CE 
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28/04/2017 até 01/05/2017 – EXPOSOL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz 
Cidade: Soledade - RS 
 
28/04/2017 até 01/05/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2017 - EDIÇÃO 
ABRIL/MAIO 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte Pavilhão Amarelo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/04/2017 até 06/05/2017 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu 
Cidade: Uberaba - MG 
 
29/04/2017 até 07/05/2017 – FLIPOÇOS 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca 
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
29/04/2017 até 29/04/2017 – ENCONTRO DE VINHOS 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Casa da Fazenda do Morumbi 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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