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1. Comércio 

42% trocaram marca cara por mais barata 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Dois anos seguidos de recessão mudaram a forma de o brasileiro 
consumir itens de alimentação, higiene e limpeza. Em 2016, 42% das famílias 
trocaram marcas caras pelas mais baratas e essa foi a saída número um 

apontada pelos consumidores para adequar o consumo à crise. 
Os dados fazem parte da pesquisa de painel de consumo da consultoria 

Nielsen, apresentados ontem na 33.ª edição da feira da Associação Paulista de 
Supermercados, a Apas Show. A consultoria visita quinzenalmente 8,2 mil lares 
no País. 

“A fatia de domicílios que trocou de marca mais que dobrou em dois 
anos”, disse Daniela Toledo, responsável pela área de varejo da Nielsen. Em 

2014, quando o País entrava na recessão, 20% dos lares trocaram de marca. 
Ela ressaltou também que, em 2014, quando esse quesito foi levantado, essa 
era a 6.ª opção usada para economizar. 

Além da grande parcela que substituiu marcas, em 2016, 22% dos 
brasileiros resistiram: compraram menos, mas mantiveram as marcas 

preferidas. Também 7% reduziram alimentação fora de casa e lazer e 5% 
diminuíram itens de vestuário. 

Equilíbrio. Essa ginástica no consumo levou a um resultado inédito. Após 

dois anos de as famílias gastarem, em média, mais do que ganham, em 2016 
as despesas ficaram equilibradas com a renda média de R$ 3.118. Para atingir 

esse patamar, em 2016 a renda média familiar caiu 12% e o gasto, 16%. 
O ajuste mais forte ocorreu nas camadas de menor renda. A pesquisa 

mostra que a classe C, que impulsionou o consumo nos últimos anos, reduziu 

em 2016 em 1,2% o gasto em relação à renda. As classes D e E realizaram um 
corte de 0,8% nas despesas em relação ao orçamento, nas mesmas bases de 

comparação. Só a classe de maior renda (A/B) continuou gastando mais do 
que ganha. Na média geral, a renda voltou ao nível de cinco anos atrás e o 
gasto caiu mais do que a inflação. Nos dois anos anteriores, as famílias 

gastavam mais do que tinham e, por isso, se endividavam. 
Daniela disse que o ajuste deixou o consumidor mais criterioso na 

compra. Segundo a Apas, a receita real do setor deve crescer 1,5% este ano, 
embora tenha caído 1,5% no 1.º trimestre. 
 

http://www.varejista.com.br/noticias/13160/42-trocaram-marca-cara-por-mais-
barata 
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2.  Comércio - Bares Restaurantes 

Restaurantes subirão taxa de serviço a 13% 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Entrada em vigor da lei que regulamenta a caixinha para garçons terá impacto 

imediato nos estabelecimentos de todo País, que devem iniciar as novas tarifas 
no dia 15 
 

Com a entrada em vigor, no dia 15 deste mês, da lei que regulamenta a 
cobrança e o rateio da gorjeta, os restaurantes estão se articulando para 

aumentar em conjunto a taxa de serviço - passando dos atuais 10% para entre 
12% a 13%.  

O movimento será generalizado no setor, de acordo com o consultor 

jurídico da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), Carlos Augusto Pinto 
Dias. "A grande maioria dos restaurantes vai implementar esse aumento, mas 

não será uniforme. Deve variar para entre 12% a 13%." 
Uma das 'casas' que efetuará a mudança é o Insalata, localizado na 

região do Jardins, na capital de São Paulo. De acordo com o sócio do 

restaurante, Fernando Daher, o novo valor será de 13% e passará a valer no 
dia 15 deste mês (mesma data em que a Lei 13.419/2017 entra em vigor). A 

mudança valerá também para a outra unidade da empresa, o Terraço Insalata. 
O sócio da consultoria especializada no ramo NaMesa, Léo Texeira, 

afirma que a modificação tem sido articulada pelas próprias 'casas', dentro da 

região em que atuam. "É um movimento dos restaurantes, que estão 
conversando entre eles e articulando para mudar isso em conjunto. E vão 

mesmo, todo o mercado vai mudar de uma vez."  
Motivo do aumento 
O movimento se dá por conta do aumento dos encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas que virá com a Lei 13.419/2017, já que o valor 
arrecadado com a cobrança da gorjeta passará a ser embutido na folha de 

pagamento.  
Pinto Dias, da ANR, explica que no modelo anterior as empresas 

trabalhavam com a norma coletiva, onde elas usavam uma tabela de estimativa 

de gorjeta para pagar os encargos. A estimativa girava em torno de R$ 400 
mensais por garçom - valor muitas vezes inferior ao arrecadado no período. 

"Com a nova lei, os restaurantes não podem mais fazer isso. Eles têm que 
cobrar na conta como adicional, administrar essa gorjeta, pagar em holerite e, 
evidentemente, arcar com todas as obrigações sociais, previdenciários e 

trabalhistas."  
Para custear os encargos a mais, a nova legislação prevê que os 

restaurantes inscritos no regime tributário do Simples possam reter 20% do 
total arrecadado com a gorjeta. Já os que trabalham no regime do Lucro 
Presumido poderão ficar com até 33% do montante. Nos dois casos, o restante 
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deve ir para os trabalhadores. "Por isso também da necessidade do valor maior 
na taxa de serviço, para que o funcionário não se prejudique com a mudança." 

O sócio dos restaurantes Insalata e Terraço Insalata, Fernando Daher, 
vai na mesma linha e afirma que o novo regramento vai gerar um aumento no 
custo da mão de obra, já que os restaurantes terão que cumprir uma série de 

obrigações a mais em cima da gorjeta. "Para conseguirmos arcar com elas se 
decidiu esse percentual que poderá ser retido pela empresa. No entanto, para 

compensar os 33% que vamos ter direito a única saída para não reduzir a 
remuneração dos funcionários é aumentar a taxa de serviço", afirma. 

O empresário explica que a movimentação no setor ocorre porque o 

mercado está preocupado em perder seus colaboradores mais qualificados 
para outros setores da economia. "Um garçom tem, em média, mais da metade 

da sua remuneração na gorjeta. Os restaurantes que optarem por continuar 
com os 10% vão perder seus melhores funcionários para os que aumentarem." 

O consultor jurídico da ANR, Pinto Silva, pontua ainda que "os 

restaurantes não estão ganhando com o aumento, e que é apenas uma forma 
de garantir que o funcionário não reduza os ganhos que tinha antes." 

Impacto no consumidor 
Apesar da necessidade do aumento, compartilhada pela maioria das 

empresas do setor, há uma preocupação a respeito de como isso pode 

impactar na relação com o consumidor. Para Daher, do Insalata, o aumento 
deve gerar uma resistência inicial, mas que irá reduzindo com o passar do 

tempo. "Acreditamos que, explicando bem os motivos do aumento, ele vai ser 
bem absorvido pelo consumidor em um período entre dois a três meses", 
afirma. O sócio da NaMesa, Texeira, concorda que haverá um 'incômodo' no 

início, e diz que a saída é deixar claro ao cliente que se trata de uma mudança 
do mercado. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/restaurantes-subirao-taxa-de-servico-a-13--
id622564.html 
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Comércio de material de construção tem queda de 15% em abril 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
O comércio varejista de material de construção vendeu em todo o país 

15% menos em abril em relação a março, mas, no acumulado desde janeiro, o 
setor ampliou os negócios em 3%. Nos últimos 12 meses, houve queda de 8%. 
Os dados são de pesquisa mensal da Associação Nacional dos Comerciantes 

de Material de Construção (Anamaco), que apurou o desempenho de 530 
lojistas nos últimos cinco dias de abril. 

Comparado com abril de 2016, o resultado é de estabilidade, segundo a 
entidade. Em nota, o presidente da Anamaco, Cláudio Conz, atribuiu o recuo 
sobre março à concentração de feriados em abril. Ele acrescentou que, 

tradicionalmente, esse período é de vendas mais modestas. 
Cartão Reforma 

A Anamaco manteve a previsão de crescimento de 3% do setor este 
ano. Destacou as projeções otimistas de crescimento a partir da melhora no 
acesso ao crédito nos bancos para reforma ou construção e também os 

incentivos criados pelo governo como, por exemplo, o do Cartão Reforma, em 
vigor desde a última sexta-feira. 

O cartão é voltado para famílias de baixa renda que recebem até três 
salários mínimos (R$ 2,8 mil) com limite de crédito de até R$ 5 mil. A previsão 
do governo federal é que cerca de 100 mil pessoas sejam beneficiadas na 

primeira fase do programa, que terá orçamento de R$ 1 bilhão. 
“Isso deve ter um impacto muito positivo no nosso setor", disse o 

presidente da Anamaco. Segundo  levantamento da entidade, 65% dos lojistas 
acreditam que, agora em maio, possam recuperar parte das vendas. 
 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/comercio-de-material-

de-construcao-tem-queda-de-15-em-abril 
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4.  Serviços - Internet 

Internet das Coisas promete transformar o marketing digital 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 

 
O próximo grande game changer do mercado é sem dúvida a Internet 

das Coisas (IoT). Há uma verdadeira revolução por traz dessa tecnologia, e 
seu impacto será sentido em todos os aspectos da interação humano X 
máquina, e até mesmo humano X humano. As possibilidades são imensas, e o 

marketing digital não ficaria de fora. 
Para os leigos no assunto, a IoT interliga diversos aparelhos eletrônicos 

através de tecnologia sem fio e uma linguagem única de decodificação dos 
dados multiplataforma. Ela basicamente coleta informações sobre uso de 
vários dispositivos, compartilha essas informações entre os aparelhos, e 

fornece um big data capaz de ser usado para solucionar problemas, fornecer 
maior conforto e segurança, além de ampliar a interação humana. 

Na prática é possível controlar diversos aspectos e ambientes do 
cotidiano se utilizando de informações compartilhadas. Já emulamos isso em 
várias ocasiões, porém não de forma tão automática e inteligente. No 

marketing digital, que é o nosso foco aqui, temos diversas aplicações 
interessantes. 

Cerca de 27% das empresas já utilizam feedbacks de dados obtidos 
com IoT em campanhas de marketing digital, e com isso conseguem alcançar 
seus objetivos e gerar ROI significante. O uso desses dados coletados através 

de diversos dispositivos, permitem que um perfil inteligente possa ser criado a 
partir das informações sobre cada indivíduo. 

Com características mais próximas da realidade, atualizadas em tempo 
real, é possível descrever um perfil de usuário como sendo uma versão fiel de 
sua persona como consumidor. As ações de marketing criadas para ele, e 

somente para ele, serão as mais assertivas possíveis. O consumidor já não 
será impactado pelo que é direcionado à massa, mas sim àquilo que reflete 

suas necessidades e desejos reais. 
O melhor é que essas informações são fornecidas de forma natural por 

parte do consumidor. São seus dados compartilhados de redes sociais, seu 

mecanismo de consumo cotidiano, nada que é um real segredo, mas que 
apenas é informação disponível e dispersa, hoje. Com o IoT tudo pose ser 

organizado de forma produtiva para empresas e consumidores. 
A criação de uma campanha ou ação de marketing específica já é 

possível através de diversas ferramentas, mas não de forma tão completa, ágil 

e atualizada como através do que está vindo com a IoT. Vou citar exemplo 
interessante para que fique claro o alcance dessa tecnologia. 

Supunha que você, leitor, possui uma oficina mecânica. Você quer 
ofertar um desconto para reparos, e tendo uma base de clientes, hoje pode 
enviar a eles um cupom por email, por exemplo. O cupom chegará à sua lista 

de clientes e pode até falar à alguns deles que precisem do serviço, mas é um 
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tiro no escuro. 90% talvez só ignore, não se interesse por não precisar disso 
agora, ou porque sua mensagem foi ignorada como SPAM. 5% talvez precise 

do serviço e venha até você. Os outros 5% talvez reclamem de receber SPAM, 
se descadastrem de sua lista de contatos. 

Talvez alguns deles critiquem o excesso de propaganda nas redes 

sociais. Agora se utilizando de uma estratégia que utiliza dados de IoT, a 
situação seria completamente diferente. 

Uma pessoa anda em seu carro na estrada e recebe um alerta de 
defeito em uma das luzes do painel. Ela não sabe qual o problema e não 
conhece as redondezas. Nesse momento o próprio sistema do carro 

diagnostica o defeito. Ele envia esses dados para um dos sensores de IoT. Ele 
cruza os dados que sua empresa possui como oficina mecânica. 

No celular do motorista ele recebe uma peça de marketing falando 
justamente sobre avaliação e reparo de carros, indicando sua oficina como a 
mais próxima, oferecendo a ele algum desconto, e até indicando serviços 

auxiliares em caso de, por exemplo, ele precisar passar a noite a espera do 
carro. 

O cliente recebeu: solução específica para ele, não se chateou com 
propaganda inoportuna, ganhou desconto, teve serviços auxiliares 
apresentados a ele, e sua oficina atendeu um cliente assertivo, manteve uma 

base de clientes fiel, impactou quem realmente precisava dela, e nesse caso, o 
retorno pela ação promocional foi de 100%, já que ela falou apenas com as 

pessoas que realmente precisavam de reparos em seus automóveis. 
Outro aspecto é que se for um problema de fábrica, os dados também 

podem ser enviados à montadora, ajudando essa a prevenir a fabricação 

defeituosa de novos veículos, e até a ajudar a organização uma ação 
compensativa para os proprietários, assim como um recall. 

Pode parecer simples, mas faz toda a diferença. Pode parecer ficção 
científica, mas já é feito. Claro que ainda estamos longe de um cenário perfeito, 
mas muito já fazemos. O marketing digital é construído em cima desse tipo de 

tecnologia que oferta, acima de tudo, a certeza da oferta a quem realmente 
procura. 

Daniel Galvão é especialista em marketing digital e Diretor da CRP 
Mango. 
 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/comunicacao-e-
marketing/internet-das-coisas-promete-transformar-o-marketing-digital 
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5.  Serviços – Publicidade e Propaganda 

Influenciadores digitais e anunciantes de novos setores impulsionarão o 
Marketing de afiliação, avalia Lomadee 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

O marketing de afiliação já gera 15% das vendas do comércio eletrônico 
brasileiro, estima a diretora geral da Lomadee, Isabela Ventura. Durante webinar 
realizado pelo Portal E-Commerce Brasil nesta quinta-feira (27), a executiva 
apresentou dados sobre este mercado, que está em franco crescimento no país, 
gerando R$ 1,5 bilhão em receita para anunciantes e R$35 milhões para os afiliados 
em 2016. 

Apesar de já ter uma participação relevante, Isabela Ventura avalia que ainda 
existe muito espaço para crescimento. “Em mercados maduros, como Europa e 
Estados Unidos, o marketing de afiliação representa de 20% a 30% das publicidades 
em geral. Já estamos bem posicionados no e-commerce, mas podemos crescer muito 
mais”, disse a diretora da Lomadee, que é a líder brasileira neste segmento, com mais 
de 300 mil influenciadores digitais afiliados e 100 anunciantes”, disse. 

Segundo Isabela Ventura, este mercado deverá ser impulsionado pela entrada 
de players de novos setores como anunciantes, como por exemplo bancos e 
telecomunicações, e – no caso do Brasil – da atração de players de segmentos que 
estão em expansão no e-commerce, como alimentos e bebidas, por exemplo. “Ainda 
somos muito acionados para força de vendas, mas o marketing de afiliação tem 
soluções para aumentar capilaridade, fidelização e captação de clientes, 
escalonamento do negócio, reforço de posicionamento e aumento do valor agregado”, 
disse. 

Para tornar a plataforma ainda mais atrativa, a Lomadee já aposta no 
desenvolvimento de novas tecnologias, que deverão impactar positivamente no 
comissionamento dos influenciadores digitais, atraindo, consequentemente mais 
afiliados e anunciantes. “Essas mudanças serão benéficas, principalmente, para os 
influenciadores que produzem conteúdo digital que desperta atenção e gera 
engajamento para as marcas”, explicou. 

Fomento ao empreendedorismo digital 
O Marketing de Afiliados, em inglês “Affiliate Marketing”, é uma forma de 

publicidade online em que o influenciador digital (publisher) divulga produtos e 
serviços dos anunciantes em troca de uma comissão – que pode ser gerada por meio 
de cliques ou, ainda, por vendas e ações específicas. Toda pessoa que produz e 
divulga conteúdo digital – seja blog, site, perfil em redes sociais, site de cupons ou 
descontos, ou base de e-mail marketing – pode ser um afiliado da Lomadee. A 
Lomadee é pioneira em marketing de afiliados no Brasil e é a líder deste mercado no 
país. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/influenciadores-digitais-e-anunciantes-
de-novos-setores-impulsionarao-o-marketing-de-afiliacao-avalia-lomadee/ 
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6.  Serviços – Transporte  

Medida Provisória prorroga concessões de portos, aeroportos e ferrovias 

 
03 de Maio de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Câmara dos Deputados aprovou as regras restritas a empreendimentos do 

Programa de Parcerias de Investimentos 
 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (2), a 

Medida Provisória nº 752 de 2016 (MP 752/16), que estabelece condições para 
a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, 

ferroviário e aeroportuário. 
O deputado federal Sergio Souza (PMDB-PR), relator do projeto, explica 

que a medida trará mais investimentos aos três setores. “Essa medida 

provisória vai trazer ao Brasil dezenas de bilhões e vai extirpar todas as 
empresas que deram causa a não continuidade de obras, principalmente de 

concessões rodoviárias”, disse. 
O objetivo da Medida Provisória é estimular as agências reguladoras ou 

entidades competentes a incorporar novas tecnologias, serviços e até 

investimentos nos contratos prorrogados ou relicitados. Além disso, a medida 
dará mais eficiência aos contratos e ânimo aos investimentos para evitar que 

fiquem paralisados. 
As regras são restritas aos empreendimentos federais que fazem parte 

do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), criado pela Lei nº 13.334 de 

2016. A MP segue para votação no Senado. 
A medida prevê a prorrogação de contratos em funcionamento e a 

relicitação dos contratos de concessões que não são devidamente cumpridos 
devido à incapacidade dos parceiros no cumprimento das obrigações 
assumidas. 

O texto aprovado estabelece que a relicitação se dará com a extinção 
amigável dos contratos de parceria e a celebração de novo ajuste negocial 

para o empreendimento, em novas condições contratuais e com novos 
contratados, mediante licitação promovida para esse fim. 
 

http://www.brasil.gov.br/governo/2017/05/medida-provisoria-prorroga-
concessoes-na-area-de-transportes 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Companhias aéreas divergem sobre velocidade de abertura ao capital 

estrangeiro 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Governo afirma que a proposta trará salvaguardas ao mercado nacional, na 
medida em que as empresas serão estrangeiras serão registradas como 
brasileiras 

 
As companhias aéreas concordam com a entrada de capital estrangeiro, 

mas divergem quanto à forma como isso deve ser feito. Em audiência pública 
realizada nesta quarta-feira, 2, na Câmara dos Deputados, os representantes 
da Latam e da Gol se posicionaram totalmente a favor da participação de até 

100% do capital estrangeiro, enquanto Azul e Avianca defenderam uma 
abertura gradual, começando em 49%. 

Esse porcentual menor, porém, em pouco mudaria a situação atual, 
segundo avaliou o secretário de Políticas Regulatórias de Aviação Civil, 
Rogério Coimbra. Ele explicou que uma abertura nesse nível criaria um custo 

jurídico mais elevado para o controle da participação estrangeira e manteria a 
restrição hoje existente a que as empresas aéreas se financiem lançando 

ações no novo mercado. 
O secretário admitiu que o governo poderá concordar com um 

"faseamento" da abertura das aéreas ao capital estrangeiro. "Mas o nosso 

objetivo é chegar a 100%", frisou. O governo enviou essa proposta ao 
Congresso no mês passado, na forma de projeto de lei. A matéria está em 

análise na Câmara dos Deputados. 
Coimbra explicou que a proposta traz uma série de salvaguardas ao 

mercado brasileiro. Por exemplo, as companhias aéreas terão de contratar 

tripulação brasileira e se submeter à legislação nacional. As empresas, mesmo 
que controladas por estrangeiros, serão registradas como brasileiras. Aquelas 

registradas como estrangeiras seguirão proibidas de realizar voos domésticos. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,companhias-aereas-divergem-

sobre-velocidade-de-abertura-ao-capital-estrangeiro,70001762084 
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8. Serviços – Turismo 

Dia do Vinho movimenta a economia e o turismo do País 

 
03 de Maio de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Com mais de 1.100 vinícolas, em três regiões, o enoturismo tem se tornado 

uma oportunidade de negócios no Brasil 
 

Durante duas semanas, as Regiões Sul, Sudeste e Nordeste estarão 

unidas para celebrar o vinho, uma das bebidas mais antigas do mundo e que 
reúne uma legião de apaixonados. 

Serão mais de 200 atividades que antecederão o Dia do Vinho, 
comemorado sempre no primeiro domingo de junho. A programação completa 
será apresentada oficialmente nesta quarta-feira (3), em Santana do 

Livramento, no Rio Grande do Sul.  
O evento deste ano ocorre entre os dias 19 de maio e 4 de junho. Nesta 

temporada, os setores de vitivinícola, gastronômico e hoteleira se 
movimentarão simultaneamente para oferecer atrativos especiais, descontos, 
promoções, jantares e almoços harmonizados, cursos de degustação, 

espetáculos artísticos e culturais e até eventos esportivos a visitantes e 
moradores de todas as regiões engajadas.  

“O Dia do Vinho impulsiona a economia nas regiões vitivinícolas de todo 
o Brasil e não apenas do Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina, São 
Paulo e Vale do São Francisco, que já vêm atraindo turistas que desejam 

conhecer mais sobre os vinhos brasileiros”, explicou Carlos Paviane, diretor de 
relações internacionais do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). 

Enoturismo 
Com mais de 1.100 vinícolas, do Rio Grande do Sul a Pernambuco, o 

enoturismo tem se tornado cada vez mais uma realidade e uma oportunidade 

de negócios no Brasil. 
Segundo o diretor do Departamento de Ordenamento do Turismo, 

Rogério Coser, a produção de vinho no País é uma forma de ampliar a vida de 
visitantes estrangeiros.  

“Nosso intuito é despertar os produtores para o fato de que é preciso 

agregar valor à produção do vinho e o turismo é uma forma de ampliar esse 
mercado de olhos também nos visitantes estrangeiros, principalmente o público 

asiático que é um importante consumidor desse segmento”, explica 
 
eshttp://www.brasil.gov.br/turismo/2017/05/dia-do-vinho-movimenta-a-

economia-e-o-turismo-do-pais 
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9.  Comércio Eletrônico 

E-COMMERCE REGISTRA A MAIOR ALTA DE VENDAS DESDE 2012 

 
03 de Maio de 2017 

Fonte: Portal NOVAREJO 

 
De acordo com o relatório SpendingPulse, o varejo nacional exibe claros sinais 

de recuperação. E o e-commerce é o grande responsável 
 

O varejo brasileiro voltou a exibir um sinal de recuperação, de acordo 

com o mais recente relatório mensal SpendingPulse, da Mastercard. Enquanto 
o volume de vendas totais no varejo caiu 1,6% em relação a março do ano 

anterior, o e-commerce registrou crescimento de 36,2% no período comparado 
– a maior alta desde outubro de 2012. 

Os setores que impulsionaram os indicadores do SpendingPulse foram 

supermercados, artigos farmacêuticos, material de construção e artigos de uso 
pessoal e doméstico. Por outro lado, móveis, eletrodomésticos, vestuário e 

combustíveis apresentaram resultado abaixo do crescimento do indicador de 
vendas no varejo. O relatório também mostra queda de 2,0% nas vendas totais 
no primeiro trimestre de 2017 em relação ao último trimestre de 2016, quando 

registrou baixa de 4,6%. 
Recorde 

Já o e-commerce exibe um vertiginoso crescimento no país. Segundo o 
SpendingPulse, no primeiro trimestre de 2017, o e-commerce fechou com alta 
de 25,9% comparado ao mesmo período de 2016. O desempenho dos setores 

de eletrônicos e de móveis foi superior à média do e-commerce, ao passo que 
vestuário, hobby & livrarias, e artigos farmacêuticos ficaram abaixo. 

Sobre o desempenho nas regiões brasileiras em março de 2017: Sul e 
Sudeste apresentaram as menores quedas (-0,9%) e (-0,5%), respectivamente, 
enquanto Norte (-3,3), Nordeste (-3,0%) e Centro Oeste (-4,1%) ficaram abaixo 

do registrado pelo varejo, no comparativo com o mesmo período do ano 
anterior. 

“Embora o ambiente econômico demonstre desafios, especialmente em 
função da atual taxa de desemprego e deterioração da massa salarial, 
esperamos uma melhora gradativa no comércio varejista, especialmente no e-

commerce”, afirma Kamalesh Rao, Diretor de Pesquisa Econômica da 
Mastercard Advisors. 

 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/05/03/e-commerce-registra-alta-vendas-
2012/ 
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10.  Mercado Imobiliário 

Pelo 2º mês seguido, preço médio de imóveis fica estável 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: G1 

 
Variação entre março e abril foi de -0,01%, segundo FipeZap. Descontada a 

inflação, preço médio do m² apresenta queda de 3,32% em 12 meses. 
 

O preço de venda dos imóveis recuou 0,01% de março para abril, 

segundo o índice FipeZap, que acompanha o mercado imobiliário de 20 
cidades. Trata-se do segundo mês consecutivo de estabilidade nos preços 

anunciados. No acumulado no ano, a alta é de 0,08%. 
Em 12 meses, os preços dos imóves acumulam alta de 0,69%, mas se 

mantém abaixo da inflação estimada pelos analistas do mercado financeiro, por 

meio do Boletim Focus, do Banco Central, de 4,14% para o período de 1 ano 
até abril. O preço médio anunciado do m² apresenta queda real (descontada a 

inflação) de 3,32% nos últimos 12 meses, segundo o FipeZap. 
Segundo o levantamento, 9 das 20 cidades registraram recuo nominal 

nos preços entre março e abril, enquanto que em 4 cidades as variações 

superaram a inflação. Considerando os últimos 12 meses, 6 das 20 cidades 
acumulam queda nominal nos preços: Goiânia (-3,50%), Niterói (-2,48%), Rio 

de Janeiro (-2,07%), Fortaleza (-1,55%), Distrito Federal (-1,18%), e Recife (-
0,22%). Belo Horizonte foi o único mercado com variação superior à inflação 
(8%). 

Em abril, o valor médio de venda dos imóveis nas 20 cidades foi de R$ 
7.696/m². Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o m2 mais caro do 

país (R$ 10.180), seguida por São Paulo (R$ 8.680) e Distrito Federal (R$ 
8.445). Já as cidades com menor valor médio por m2 no mês foram: Contagem 
(R$ 3.519), Goiânia (R$ 4.106) e Vila Velha (R$ 4.632). 

O Índice FipeZap, desenvolvido em conjunto pela Fipe e pelo portal ZAP, 
acompanha o preço médio do m² de apartamentos prontos em 20 cidades 

brasileiras, com base em anúncios da internet. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/pelo-2-mes-seguido-preco-medio-de-

imoveis-fica-estavel.ghtml 
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11.  Curtas 

IPC-Fipe fecha abril com aumento de 0,61% com pressão dos alimentos 

 
04 de Maio de 2017 

Fonte: Valor Econômico 

 
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) acelerou para 0,61% o fim de 
abril, puxada pelos alimentos. Na terceira quadrissemana de abril, o índice de 
preços subiu 0,56% e, no fechamento de março, 0,14%.  

No acumulado do ano, o IPC-Fipe registra aumento de 0,99% e, em 12 
meses, de de 3,71%.  

Da terceira prévia para a leitura final de abril, cinco das sete classes de 
despesas do IPC-Fipe registraram taxas mais altas. Alimentação saiu de 1,06% 
para 1,12% e respondeu por 0,27 ponto percentual da formação do indicador. 

Transportes passaram de queda de 0,16% para elevação de 0,16% e 
adicionaram mais 0,02 ponto percentual. 

Outros avanços foram registrados em Saúde (de ,135% para 1,66%) e 
Educação (de 0,17% para 0,18%). Vestuário deixou recuo de 0,08% para 
queda de 0,02%.  

Houve desaceleração em Habitação (de 0,55% para 0,44%), mas ainda 
assim esse grupo respondeu por 0,14 ponto percentual do IPC-Fipe, e em 

Despesas pessoais (de 0,51% para 0,48%).  
O IPC-Fipe mede a inflação para famílias com renda de até dez salários 

mínimos que vivem na cidade de São Paulo. 

Pedidos de falência caem 15% no 1º quadrimestre, diz Boa Vista SCPC 

 

03 de Maio de 2017 
Fonte: G1 

 

Já para os pedidos de recuperação judicial, o período apresentou queda de 
28,3%. 

 
Os pedidos de falência caíram 15% de janeiro a abril em relação a 

mesmo período de 2016. 

Já as falências decretadas recuaram 1,6%, enquanto para os pedidos de 
recuperação judicial e recuperações judiciais deferidas houve quedas de 28,3% 

e 18,5%, respectivamente. 
Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (3) pela Boa Vista SCPC 

(Serviço Central de Proteção ao Crédito). 
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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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