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1. Comércio 

Roupas e sapatos serão os mais buscados para o Dia das Mães 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 

Pesquisa de intenção de compras da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) revela que 47% dos brasileiros pretendem comprar presente 
neste Dia das Mães. Entre os itens preferidos, vestuário e calçado segue no 
topo da lista de presente. 

"Isso sugere que neste Dia das Mães o comércio deverá vender a 
mesma quantidade [que no ano passado], ou seja, o crescimento será próximo 
de zero, com ligeiras variações para mais ou para menos", afirma o presidente 
da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo 
(Facesp), Alencar Burti. 

"Isso não é uma má notícia, pois o empate indica que o pior já passou. O 
varejo parou de cair para entrar na estabilidade e, posteriormente, iniciar o 
caminho da recuperação." 

Os entrevistados que não souberam ou não responderam somaram 3%. 
Para os consumidores que irão presentear as mães, a pesquisa da 

ACSP perguntou o que comprarão. Roupas, calçados, bolsas e acessórios são 
os preferidos de 34% deles. Em segundo lugar estão joias, bijuterias, perfumes 
e cosméticos (23%). Flores (9%), celulares (4%), eletrodomésticos (4%), TVs 
(2%) e chocolates (2%). 

A parcela dos que ainda não sabem o que comprarão subiu de 22% em 
2016 para 26% neste ano. "Como há mais indecisos, o lojista tem oportunidade 
de vender produtos de maior valor, mas para isso terá que fazer uma boa oferta 
ou oferecer um crédito mais longo. Outra sugestão é investir em marketing e 
promoções. Há pessoas querendo comprar; elas só não sabem o que", diz 
Burti. Ele lembra que o Dia das Mães é a segunda data mais forte para o 
comércio. 

Pela internet 
O Dia das Mães, que neste ano será celebrado em 14 de maio, deverá 

movimentar R$ 1,73 bilhão no e-commerce, alta de 7% ante ao mesmo período 
em 2016, quando foi registrado R$1,62 bilhão, aponta o monitoramento da Ebit, 
empresa referência em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro. O 
tíquete médio deverá registrar elevação de 3,5%, de R$ 402 para R$ 416. Na 
comparação ante ao ano passado, o número de pedidos deverá subir 3%, de 
4,036 milhões para 4,155 milhões. 

A Ebit estima essa movimentação entre os dias 29 de abril e 13 de maio. 
O crescimento de 2017 está praticamente em linha com o mesmo período de 
2016, quando foi registrando um avanço de 8%. "Apesar da estimativa de 
crescimento ainda de um dígito, acreditamos que as vendas do segundo 
semestre deverão ser mais aquecidas por conta da melhora das condições 
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econômicas, da Black Friday e Natal. Os números estão dentro da perspectiva 
da Ebit, que espera alta de 12% neste ano", diz o CEO da Ebit, Pedro Guasti. 

Em cinco anos, o faturamento do comércio eletrônico praticamente 
dobrou durante o Dia das Mães. "Neste curto período de tempo as vendas 
expandiram de R$ 913 milhões, em 2012, para R$ 1,7 bilhão previsto para 
2017", diz. 

Guasti aponta que neste ano o consumidor apostará em produtos em 
faixas de preços bem elásticas para presentear as mães. A pesquisa da Ebit 
aponta que os cinco produtos mais desejados são smartphones, vinhos, 
perfumes, água de colônia e TV. "Podemos encontrar produtos nesta lista a 
partir de R$ 50,00", finaliza. 

 
 
http://www.dci.com.br/comercio/roupas-e-sapatos-serao-os-mais-buscados-
para-o-dia-das-maes-id622247.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Supermercados 

Promoções geram alta na frequência e no gasto médio em 
supermercados 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
Levantamento da Kantar Wordpanel mostrou impacto das ofertas por canal: nos 
hipermercados aumentou ida às lojas, nos supermercados valor gasto, e no 
atacarejo a atração de novos clientes 
 

Principal fator de decisão na escolha da loja, as promoções têm gerado 
melhora no resultado das redes supermercadistas. O desempenho, no entanto, 
varia segundo o canal: nos hipermercados as ofertas contribuíram, em 2016, 
com uma alta de 14,5% na frequência de ida; já nos supermercados o impacto 
se deu no gasto médio, que avançou em 4,9%.  

Em relação ao segmento de 'atacarejo', o levantamento da Kantar 
Wordpanel mostrou que as promoções levaram mais de 1,82 milhão de 
domicílios a começaram a consumir no canal. "É preciso analisar o papel das 
ofertas em cada tipo de loja, para realizar as promoções corretas e não 
sacrificar esforços com produtos que o cliente já iria comprar de qualquer 
forma", afirma a diretora comercial e de marketing da consultoria, Christine 
Pereira. 

De acordo com a pesquisa da Kantar, as promoções com o maior apelo 
para o brasileiro são as de "leve mais, pague menos", que figuraram na 
resposta de 68% dos entrevistados. Em segundo lugar apareceu o desconto de 
preço, com 64% (veja no gráfico). Para a consultoria, o resultado mostrou que 
o foco do cliente é obter uma vantagem imediata das promoções. Os dados 
foram divulgados ontem (2) durante a feira de supermercados Apas Show.  

Troca de marcas 
Além da busca por ofertas, outro movimento sentido no mercado, com a 

crise, foi a troca por marcas mais baratas. Em 2016, cerca de 42% dos 
consumidores afirmaram que realizaram o chamado 'downgrade', de acordo 
com pesquisa realizada pela Nielsen e também divulgada ontem. Ainda assim, 
o movimento foi uma das últimas opções do brasileiro. "Antes de trocar a marca 
a maioria (58%) buscou outras alternativas para economizar", afirma a diretora 
da consultoria, Daniela Toledo. 

Algumas das alternativas apresentadas na pesquisa foram: reduzir o 
gasto no supermercado consumindo menos, mas sem trocar as marcas 
preferidas (22%); reduzir alimentação fora do lar ou o lazer (7%); e reduzir 
gastos com vestuário e bens duráveis (5%).  

"O que a pesquisa mostrou é que o consumidor, por mais que estivesse 
endividado e com a renda comprometida, se 'desdobrou' para tentar manter o 
consumo de alguns produtos específicos", afirma o gerente de economia e 
pesquisa da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Rodrigo Mariano. 
O economista ressalta ainda que outro ponto de destaque do estudo foram os 
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produtos de marca própria, que mostraram um potencial grande de expansão 
no Brasil. 

A pesquisa da Nielsen apontou que apenas 5,2% dos itens dos 
supermercados são de marca própria no País, enquanto a média global é de 
16,1%. Na América Latina essa média gira em torno de 7,9%. "Ainda há um 
espaço muito grande para o crescimento dessa categoria", diz Mariano. 

No ano passado, 58 novas marcas próprias foram introduzidas no 
mercado, principalmente de varejistas regionais. Já em termos de crescimento, 
a categoria avançou 13,4%, frente a uma alta de 9,6% das marcas fabricantes.  

Outras tendências apontadas no evento foram: a busca por alimentos 
mais saudáveis e o avanço da terceira idade no consumo brasileiro. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/promocoes-geram-alta-na--frequencia-e-no--
gasto-medio-em-supermercados-id622245.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Mastercard: vendas em lojas físicas caem no Brasil; varejo online cresce 
36,2% 

 
02 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 

Enquanto as vendas nas lojas físicas registraram queda em março, o 
comércio eletrônico registrou aumento de 36,2% na comparação com igual 
período do ano passado, mostra o relatório "SpendingPulse" publicado pela 
bandeira de cartões Mastercard. É o maior aumento desde outubro de 2012, de 
acordo com o estudo. 

Os dados da Mastercard mostram que as vendas online tiveram 
aumento de 26% no primeiro trimestre na comparação com a mesma etapa do 
ano passado. Ao mesmo tempo, o relatório também revela queda de 2% nas 
vendas totais no primeiro trimestre de 2017 em relação ao último trimestre de 
2016, quando registrou baixa de 4,6%. 

Em março, o volume de vendas totais no varejo físico caiu cerca de 
1,6% comparado ao mesmo período de 2016, segundo o relatório. As vendas 
das regiões Sul e Sudeste registraram as menores quedas. O estudo destaca 
que setores como supermercados, artigos farmacêuticos, material de 
construção e artigos de uso pessoal e doméstico tiveram desempenho melhor 
que a média. No entanto, setores como móveis, eletrodomésticos, vestuário, e 
combustíveis tiveram desempenho mais fraco. 

Sobre o desempenho nas regiões brasileiras em março de 2017, o 
estudo mostra que Sul e Sudeste apresentaram as menores quedas(-0,9%) e (-
0,5%), respectivamente, enquanto Norte (-3,3), Nordeste (-3%) e Centro Oeste 
(-4,1%) tiveram desempenho mais fraco. 

O diretor de Pesquisa Econômica da Mastercard Advisors, Kamalesh 
Rao, ressalta no comunicado enviado à imprensa que, embora o ambiente 
econômico brasileiro apresente desafios, sobretudo por causa da alta taxa de 
desemprego e deterioração dos salários, a expectativa é de uma "melhora 
gradativa" no comércio varejista, especialmente no e-commerce. 
 
 
http://www.dci.com.br/economia/mastercard--vendas-em-lojas-fisicas-caem-no-
brasil;-varejo-online-cresce-36,2--id622181.html 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

Boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco a partir de julho 

 

02 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Um novo sistema para pagamentos de boletos começa a funcionar em 

julho. Com o novo sistema, o boleto, mesmo vencido, poderá ser pago em 
qualquer banco. Além disso, o cálculo de juros e multa do boleto atrasado será 
feito automaticamente, o que reduzirá a necessidade de ir a um guichê de 
caixa e eliminará a possibilidade de erros no cálculo. 

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) está apresentando o novo 
sistema para empresas e jornalistas em várias cidades. Hoje, foi a vez de 
Brasília. Na apresentação, o diretor adjunto de Operações da Febraban, Walter 
Tadeu, lembrou que a nova plataforma vem sendo desenvolvida desde o ano 
passado, devido ao elevado número de fraudes em boletos. “A Nova 
Plataforma vai trazer mais segurança”, disse Tadeu. Ele acrescentou que o 
sistema atual tem mais de 20 anos de existência. 

Tadeu explicou que as informações de todos os boletos emitidos pelos 
bancos estarão na nova plataforma única, criada pela federação em parceria 
com a rede bancária. Na hora de pagar o boleto, os dados serão checados na 
plataforma. Se houver divergência de informações, o pagamento não será 
autorizado, e o consumidor só poderá pagar o boleto no banco que emitiu a 
cobrança, uma vez que somente essa instituição terá condições de conferir o 
que for necessário. 

De acordo com a  Febraban, a nova plataforma vai reduzir fraudes na 
emissão de boletos de condomínios, escolas e seguradoras, por exemplo. A 
federação lembra que quadrilhas enviam boletos falsos às casas, que acabam 
sendo pagos como se fossem verdadeiros, gerando prejuízos. Há também 
casos de sites maliciosos que emitem “segundas vias” com informações 
fraudulentas, além de vírus instalados em computadores. 

Walter Tadeu não soube dizer se os boletos emitidos com o novo 
sistema custarão mais caro para as empresas que contratam tal serviço dos 
bancos. Ele disse que, como se trata de uma polícia de cada banco, a 
Febraban não pode comentar sobre o assunto. 

Cronograma 
A implantação da nova plataforma seguirá um cronograma: a partir de 10 

de julho, para boletos acima de R$ 50 mil; 11 de setembro, acima de R$ 2 mil; 
13 de novembro, acima de R$ 200; e em 11 de dezembro, todos os boletos. 
Segundo Tadeu, esse cronograma é necessário para evitar falhas no sistema. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/boleto-vencido-
podera-ser-pago-em-qualquer-banco-partir-de-julho 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Uber passa a aceitar cartão de débito no País 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: O Estado de São Paulo - SP 
 

Usuários do aplicativo de transportes urbanos Uber têm agora mais uma 
opção de pagamento: a empresa anunciou ontem que seus clientes podem 
pagar as corridas com cartão de débito, diretamente no aplicativo. As opções 
de pagamento aceitas anteriormente eram apenas cartão de crédito, dinheiro e 
PayPal. 

O recurso será liberado ao longo desta semana, e ainda não contempla 
clientes de todos os bancos. Por enquanto, pode utilizar a nova forma de 
pagamento apenas quem tem cartões de múltiplas funções do Banco do Brasil 
ou do Bradesco, com bandeira Visa, ou do Santander, com Mastercard. 

De acordo com o Uber, cartões de débito de outras bandeiras e de 
outros bancos passarão a ser aceitos pela plataforma de transportes ao longo 
dos "próximos meses". 

Por meio de nota, Guilherme Telles, diretor do Uber no Brasil, disse que 
a novidade faz parte de um processo de desenvolvimento tecnológico iniciado 
pela empresa no País. 

Para o executivo, a opção de pagamento por débito deve aumentar o 
número total de usuários do aplicativo no País ao longo dos próximos meses - 
afinal, o País registrou 6,7 bilhões de transações com débito em 2016, contra 
5,7 bilhões com cartão de crédito, segundo a Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). 

"Há dez meses, a Uber começou a aceitar pagamento em dinheiro e viu 
o número de viagens aumentar, principalmente nas periferias", disse Telles 
ontem, por meio de nota. "A nossa expectativa é a de que esse processo 
continue, agora com meios de pagamento mais modernos e seguros". 

Como usar. Para usar a nova opção, os usuários que ainda não usam 
cartão no aplicativo devem cadastrar os seus na seção "Pagamentos" do 
aplicativo. 

Para quem já tem cartões múltiplos cadastrados, basta selecionar a 
opção de débito, da mesma forma que a seleção é feita em uma corrida com 
cartão de crédito. 

Já os motoristas do aplicativo não terão mudanças na forma de cobrar 
as corridas, nem na porcentagem que receberão do Uber. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37872837 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Software e TI 

Tecnologia de self-checkout promete acabar com as filas nos 
supermercados 

 
02 de Maio de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
O empoderamento do consumidor trouxe novos desafios ao varejista 

alimentar. Quando vira uma exigência do público ser atendido com mais 
conveniência, rapidez e com menos intermediários possíveis, é natural que as 
filas longas sejam o maior índice de reclamações dos clientes de um 
supermercado, cerca de 37% dos frequentadores deste tipo de comércio, de 
acordo com estudo da CVA Solutions. Pensando nisso, a TOTVS utilizou a 
tecnologia para resolver essa questão e lançou hoje a oferta de self-checkout.   

O empresário que apostar no autoatendimento proporcionará ao 
consumidor a possibilidade de entrar em um supermercado, passar os produtos 
por um terminal de vendas específico, realizar o pagamento e sair da loja – 
tudo sem a intervenção de nenhum funcionário e gastando 30% a menos de 
tempo, normalmente perdido nas filas. Além disso, o espaço físico e o material 
humano são melhores aproveitados, em comparação ao modelo tradicional, 
pensando que é possível colocar três self checkouts, com apenas um fiscal, no 
lugar de um único caixa.    

A oferta de self checkout é totalmente preparada para essa nova 
realidade do varejo alimentar, com todos os registros necessários para a 
operação, como a leitura dos códigos de barras, a pesagem de hortifruti, os 
meios de pagamento para cartão de crédito e débito, entre outros. 

Além disso, a companhia utilizou técnicas de Design Thinking para 
desenvolver um layout único, disponibilizando uma interface 100% adaptada 
para o autoatendimento, em que o cliente consegue iniciar e finalizar a sua 
compra sem a necessidade de apoio. A solução também já nasce totalmente 
integrada às soluções de backoffice da empresa. 

Para garantir a segurança das transações, os equipamentos de 
autoatendimento possuem câmeras acopladas, que permitem um 
monitoramento em tempo real. Além disso, a base que suporta os sacos 
plásticos possui uma balança embutida. Dessa forma, quando o cliente passa o 
produto pelo scanner e o coloca na sacola, o sistema compara o peso 
registrado naquele momento com o que consta no sistema, previamente 
cadastrado para cada item. Em caso de divergências, o fiscal é acionado. 

Para Ronan Maia, vice-presidente de Distribuição e Varejo da TOTVS, o 
self checkout é um ótimo exemplo do uso de tecnologia a favor dos negócios. 
“As necessidades dos nossos clientes e de seus clientes finais são os 
direcionadores para a criação das nossas soluções. Por isso, estudamos os 
novos comportamentos do consumidor e aplicamos a tecnologia para atender 
esse anseio por melhores experiências de compra, resolvendo também um 
problema crítico para o supermercadista hoje. Afinal, com um dia a dia cada 
vez mais corrido, ninguém mais quer enfrentar filas e sim fazer suas compras 
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da forma mais simples e conveniente possível. Nosso novo produto endereça 
diretamente este desejo”, comenta o executivo.    

 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/tecnologia-de-self-checkout-
promete-acabar-com-as-filas-nos-supermercados/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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7.  Serviços – Turismo 

Cobrança por despacho de bagagem afetará turismo, diz Fecomércio RJ 

 
02 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
  
Medida está em vigor no País desde sábado, 29, por força de uma decisão 
judicial; segundo a entidade, a decisão terá um impacto negativo no transporte 
de passageiros 
 

A Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) 
criticou nesta terça-feira, 2, a liberação da cobrança extra por despacho de 
bagagens por parte das companhias aéreas. 

A medida está em vigor no País desde sábado, 29, por força de uma 
decisão judicial. Segundo a entidade, a decisão terá um impacto negativo no 
transporte de passageiros. 

"Em meio aos contratempos vividos hoje na economia, as empresas 
precisam trabalhar pelo aumento de sua base de clientes, de forma a 
incrementar o faturamento, em lugar de criar novos custos a incidirem sobre 
uma cartela menor de consumidores", defendeu a Fecomércio RJ, em nota 
oficial. 

A Federação informa que já tinha identificado queda na intenção do 
brasileiro de utilizar o transporte aéreo em viagens, através de pesquisa de 
mercado realizada anualmente sobre o setor de turismo. 

A cobrança extra de bagagens teria potencial para impactar viagens 
realizadas por aproximadamente 5,9 milhões de brasileiros e, 
consequentemente, o desempenho do comércio de bens, serviços e turismo no 
País, apontou a entidade. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/cobranca-por-despacho-de-bagagem-afetara-
turismo-id622128.html 
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8. Bem-Estar do Consumidor 

Mercado vê menos inflação e estima alta maior do PIB em 2017 

 
02 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
  
Expectativa dos economistas de bancos, divulgada nesta terça (2) pelo Banco 
Central, é de inflação em 4,03% e alta do PIB de 0,46% neste ano. 
 

Os analistas do mercado financeiro baixaram sua previsão de inflação 
para este ano e estimaram um crescimento maior do Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2017. 

As expectativas dos analistas do mercado financeiro foram coletadas 
pelo Banco Central na semana passada e divulgadas nesta terça-feira (2) por 
meio do relatório de mercado, também conhecido como Focus. Mais de cem 
instituições financeiras foram ouvidas. 

Para o comportamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) em 2017, a "inflação oficial" do país, o mercado baixou sua 
previsão de 4,04% para 4,03%. Foi a oitava redução seguida do indicador. 

Com isso, manteve a expectativa de que a inflação deste ano ficará 
abaixo da meta central, que é de 4,5%. 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 de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. Naquele 
momento, o país ainda sentia os efeitos da crise financeira internacional de 
forma mais intensa, 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%. 

Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação recuou de 
4,32% para 4,30%. Essa foi a quarta queda seguida no indicador. O índice está 
abaixo da meta central de inflação para o período (4,5%) e também do teto de 
6% fixado para o ano que vem. 

Produto Interno Bruto 
Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o mercado financeiro elevou 

sua estimativa de crescimento de 0,43% para 0,46%. 
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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Em 2016, o PIB brasileiro caiu pelo segundo ano seguido e confirmou a 
pior recessão da história do país, segundo dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Para 2018, os economistas das instituições financeiras mantiveram sua 
estimativa de expansão do PIB estável em 2,50%. 

Taxa de juros 
O mercado financeiro manteve sua previsão para a taxa básica de juros 

da economia, a Selic, em 8,5% ao ano no fechamento de 2017. Ou seja, os 
analistas continuam estimando novas reduções de juros neste ano. 
Atualmente, a Selic está em 11,25% ao ano. 

Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas dos bancos 
para a taxa Selic continuou em 8,5% ao ano. Com isso, estimaram que os juros 
ficarão estáveis no ano que vem. 

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 
Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado 

financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2017 permaneceu em R$ 3,23. Para 
o fechamento de 2018, a previsão dos economistas para o dólar ficou estável 
em R$ 3,38. 

A projeção do relatório Focus para o resultado da balança comercial 
(resultado do total de exportações menos as importações) em 2017 subiu de 
US$ 53 bilhões para US$ 53,15 bilhões de resultado positivo. Para o próximo 
ano, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit caiu de US$ 
42 bilhões para US$ 41,1 bilhões. 

A projeção do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros 
diretos no Brasil em 2017 subiu de US$ 75 bilhões para US$ 78 bilhões. Para 
2018, a estimativa dos analistas avançou de US$ 75 bilhões para US$ 80 
bilhões. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/mercado-ve-menos-inflacao-e-
estima-alta-maior-do-pib-em-2017.ghtml 
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9. Emprego 

CNC diz que comércio reduz ritmo de demissões no Brasil 

 
02 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) informou hoje que, em todo o país, os diversos segmentos do setor vêm 
registrando recuperação na geração de empregos, apesar de ainda 
apresentarem saldo negativo no valor agregado. 

Segundo pesquisa com base em dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, no primeiro 
trimestre, 13 dos 25 subsetores de atividade geraram postos de trabalho, com 
a maior parte das vagas criadas contemplando trabalhadores jovens e 
qualificados. 

Apesar da constatação, de janeiro a março, foram fechadas 64.378 
vagas de emprego no setor, resultado que, no entanto, é 78% menor do que o 
verificado no primeiro trimestre do ano passado, quando deixaram de existir 
303.129 postos de trabalho. 

De acordo com a CNC, o setor terciário destacou-se pela geração de 
vagas no comércio atacadista, abrindo 5.941 postos de trabalho, enquanto, no 
comércio e na administração de imóveis e valores mobiliários, foram criadas 
2.148 novas vagas. 

Os setores em que mais se reverteu o fechamento de vagas foram o 
primário (agropecuária) e o secundário (indústria). De forma semelhante, dos 
15 subsetores que compõem a indústria, oito reverteram os saldos negativos, 
com destaque para as indústrias metalúrgica e têxtil, que geraram 1.378 e 
13.383 novos postos de trabalho, respectivamente. 

Ao analisar o comportamento do comércio, o economista da CNC Fabio 
Bentes ressaltou que “a reação de alguns segmentos do mercado de trabalho 
demonstra o início de uma retomada parcial da empregabilidade, que é o 
principal entrave para o crescimento do consumo no país”. 

Segundo Bentes, “o desempenho mais favorável da agropecuária e da 
indústria em detrimento do setor terciário está associado ao maior aquecimento 
da demanda externa. A produção industrial brasileira cresceu 0,3% no início de 
2017, e o preço médio das exportações nacionais avançou 21,3% ante o 
mesmo período do ano passado”, afirmou. 

Geração por faixa etária 
A CNC destacou, ainda, que a quantidade de postos de trabalho 

preenchida por jovens contrastou com o enxugamento de vagas voltadas para 
trabalhadores mais experientes. No primeiro trimestre deste ano, foram abertas 
175,3 mil vagas para pessoas com até 24 anos de idade, número 120% maior 
do que o registrado no mesmo período de 2016. 

Ao mesmo tempo, 239,7 mil vagas nas demais faixas etárias foram 
eliminadas no acumulado do ano, ante 382,9 mil nos três primeiros meses de 
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2016. Outra constatação da CNC é que a geração de vagas no mercado formal 
favoreceu os trabalhadores mais qualificados. De janeiro a março, foram 
abertas 60,8 mil vagas para empregados com nível superior completo, número 
44,4% maior do que no mesmo período de 2016. 

A CNC observou, ainda, que houve reversão do saldo negativo do início 
do ano passado entre os trabalhadores com nível superior incompleto, com a 
abertura de 2.308 novas vagas. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/cnc-diz-comercio-
reduz-demissoes-no-brasil 
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10. Mercado Imobiliário 

Construtoras cortam lançamentos e estoque de imóveis recua em 2016 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Em crise, companhias do setor venderam 72,6 mil unidades em 2016, 
enquanto lançaram apenas 59,3 mil novas moradias 
 

Diante do cenário de forte crise no mercado imobiliário – que levou a 
gigante PDG e a Viver a pedirem recuperação judicial –, o setor freou os 
lançamentos para reduzir o alto estoque de imóveis. Segundo pesquisa 
lançada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), os 
lançamentos devem continuar em segundo plano ao longo deste ano, com a 
previsão de alguma retomada a partir de 2018. 

Em parte, a estratégia deu certo. No fim do ano, havia 129,2 mil 
apartamentos novos à venda, uma queda de 5,9 mil unidades (4,5%) em 
relação ao começo do ano. Entretanto, o estoque permanece alto, o que inibe a 
retomada de novos projetos e a criação de empregos na construção civil. 

“Ainda não vemos sinalizações de que os lançamentos voltaram a ser 
feitos de forma mais agressiva. Há empresas altamente estocadas”, disse o 
presidente da CBIC, José Carlos Martins. Ele acredita que a recuperação do 
setor deve ser lenta, em paralelo à melhora do quadro econômico nacional. 
“Vejo o mercado decolando apenas em 2018.” 

A gravidade da situação atual ficou evidenciada pelo pedido de 
recuperação da PDG, que chegou a ser líder do setor no País. A empresa pediu 
proteção judicial ao somar uma dívida de R$ 7,8 bilhões, sendo R$ 6,2 bilhões 
incluídos na recuperação judicial. Das 30 obras ainda em curso pela 
incorporadora, 17 estão paradas, gerando preocupações entre os 
consumidores. O plano só deve ser apreciado pelos credores no fim de maio. 

Em setembro do ano passado, a Viver (antiga InPar) havia sido a 
primeira incorporadora de capital aberto a pedir recuperação judicial, com 
dívida de aproximadamente R$ 1 bilhão. 

Mais enxuto. A pesquisa mostrou que o enxugamento do estoque foi 
maior em Curitiba, onde 2,2 mil moradias foram lançadas e 4,4 mil vendidas, 
representando 2,2 mil unidades a menos no mercado. Em seguida, a região 
metropolitana do Rio, onde a diferença foi de 2 mil apartamentos. Em comum, 
essas regiões tiveram excesso de lançamentos em anos anteriores. 

O levantamento apurou os dados de comercialização de apartamentos 
residenciais novos em 20 cidades e zonas metropolitanas de todas as regiões 
do País – como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, 
São Luís, Manaus, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre, entre outras. 

O conjunto de municípios cobertos pela pesquisa representa 40% do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Até aqui, não existia sondagem que 
permitisse a comparação das estatísticas de diversas capitais. 
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Perfil dos estoques. A pesquisa mostrou que, dos 129,2 mil 
apartamentos disponíveis para venda no fim do ano, 55% eram unidades em 
obras, 26,1% estavam prontas e 18,9%, na planta. 

Para as empresas, o volume de unidades prontas é danoso, pois gera 
custos com condomínio e manutenção. Para os consumidores, representam 
compra com descontos. O estoque é formado por 47,2% de apartamentos de 
dois dormitórios, 31,7% de três dormitórios, 14% em unidades de um dormitório 
e 7% em unidades de quarto dormitórios ou mais. 

Martins avalia que a queda da inflação e dos juros, somados à alta da 
confiança, devem contribuir para uma leve alta do nível de atividade no 
mercado nacional já em 2017, mas estima que as vendas continuarão maiores 
do que os lançamentos. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,construtoras-cortam-
lancamentos-e-estoque-de-imoveis-recua-em-2016,70001761116 
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11. Curtas 

IPC-S recua em seis capitais na última semana de abril 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou em seis das 
sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na passagem 
da terceira para a quarta semana de abril. A maior queda foi observada em 
Salvador: 0,65 ponto percentual. Na capital baiana, o índice recuou de uma 
inflação de 0,12% para uma deflação (queda de preços) de 0,53%. 

Outra cidade que deixou de registrar inflação (0,07%) e passou a ter 
deflação (-0,10%) foi São Paulo, onde a taxa recuou 0,17 ponto percentual. Em 
Belo Horizonte, que já tinha registrado deflação (-0,12%) na terceira semana de 
abril, a queda de preços se acentuou em 0,11 ponto percentual (-0,23%). 

Mais três cidades tiveram queda no IPC-S, mas continuaram registrando 
inflação: Rio de Janeiro (-0,23 ponto percentual, ao passar de 0,85% para 
0,62%), Recife (-0,18 ponto percentual, ao passar de 0,48% para 0,30%) e 
Brasília (-0,14 ponto percentual, ao passar de 0,35% para 0,21%). 

A única cidade com alta na taxa foi Porto Alegre, onde o IPC-S subiu 
0,05 ponto percentual, ao passar de 0,32% para 0,37%. A média nacional do 
IPC-S, divulgada ontem (2), caiu 0,19 ponto percentual e chegou a 0,12%. 
 

Taxa de retorno de imóveis comerciais cresce 1,68% no primeiro trimestre 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A taxa de retorno total para quem tem imóveis comerciais cresceu 1,68% 
no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. A 
taxa de retorno da renda cresceu 1,89%, no entanto a de retorno de capital 
caiu 0,21%, segundo dados divulgados hoje (3), no Rio de Janeiro, pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV). 

No acumulado de quatro trimestres, a taxa de retorno total cresceu 
7,91%. A taxa de retorno de renda subiu 8,48%, mas a de retorno de renda, 
que acumula quedas consecutivas nos últimos quatro trimestres, caiu 0,54%. 

Segundo a FGV, a melhora da evolução da rentabilidade dos imóveis 
comerciais no Brasil “continua condicionada à reversão do atual quadro de 
queda na atividade econômica, esperada ao longo de 2017”, diz nota. 
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12. Feiras 

 
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 
 
01/05/2017 até 05/05/2017 – AGRISHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Rod. Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Km 321 - Ribeirão Preto 
Cidade: Ribeirão preto - SP 
 
02/05/2017 até 05/05/2017 – APAS 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
02/05/2017 até 07/05/2017 – FEIRA DO BEBÊ E DA GESTANTE - ESPIRITO 
SANTO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina 
Cidade: Serra - ES 
 
03/05/2017 até 06/05/2017 – EXPOZEBU DINÂMICA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Estância Orestes Prata Tibery Jr. 
Cidade: Uberaba - MG 
 
04/05/2017 até 14/05/2017 – EXPOINGÁ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
09/05/2017 até 11/05/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
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09/05/2017 até 11/05/2017 – EXPOARROZ 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos 
Cidade: Pelotas - RS 
 
10/05/2017 até 13/05/2017 – BETT EDUCAR 2017 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
10/05/2017 até 12/05/2017 – TECNOALIMENTOS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
11/05/2017 até 13/05/2017 – GREEN RIO 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Marina da Gloria do Rio de Janeiro 
Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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