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1. Comércio – Shopping Center 

Fluxo nos shoppings tem maior alta em 2 anos, diz Ibope 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Quantidade de pessoas circulando nos centros de compra cresceu 3,4% em abril, o 
que sinaliza Dia das Mães favorável 
 

O fluxo de pessoas circulando nos shoppings espalhados pelo País 
surpreendeu em abril: cresceu 3,4% em comparação com o mesmo mês de 2016 e 
registrou o maior aumento dos últimos dois anos, aponta o índice que mede a 
atividade comercial em shoppings, apurado pelo Ibope Inteligência e a Mais Fluxo, que 
monitora 123 shoppings. 

“O consumidor já está com um pé dentro do shopping e a bandeira é verde 
para as compras”, afirma Márcia Sola, diretora executiva do Ibope Inteligência. Ela 
acredita que o maior fluxo de pessoas em abril dentro dos shoppings é um indicador 
de que o Dia das Mães deste ano pode voltar ao azul, depois do tombo nas vendas de 
2016. O Dia das Mães é a segunda melhor data do varejo, depois do Natal. 

Para Márcia, o desempenho de abril no fluxo dos shoppings superou as 
expectativas. Em março, o resultado do indicador já havia sido ligeiramente positivo 
em 0,6% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A última elevação dessa 
magnitude, 3,4%, ocorreu em abril de 2015. 

Maior confiança do consumidor e a liberação dos recursos das contas inativas 
do FGTS são, segundo a diretora do Ibope, os fatores que estariam sustentando essa 
reversão nas expectativas do varejo. 

Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional Comércio (CNC), 
concorda com Márcia e acrescenta outro fator que, segundo ele, é decisivo para o 
consumo: a desaceleração da inflação. Um levantamento feito pelo economista mostra 
que os preços de produtos e serviços dos 19 itens mais vendidos no Dia das Mães 
registraram em 12 meses, até abril, alta de 4,6%, a menor variação em dez anos. A 
CNC projeta um avanço de 3,8% nas vendas do Dia das Mães, ante a queda de 9% 
que houve em 2016. 

Popular. Um recorte do indicador de fluxo de pessoas nos shoppings mostra 
que houve crescimento significativo nos centros de compras populares. Em abril, os 
shoppings voltados para as classes B e C registraram um número de visitantes 6% 
maior do que no mesmo mês ano passado. “Esses foram os shoppings que mais 
perderam vendas nos últimos meses”, observa Márcia, atribuindo essa reação, em 
parte, ao saque dos recursos do FGTS. Já nos shoppings voltados para as camadas 
com maior poder aquisitivo o fluxo de visitantes foi mantido no período. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fluxo-nos-shoppings-tem-maior-alta-em-
2-anos-diz-ibope,70001772817 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo caem 1,9% entre fevereiro e março 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: IBGE 
 

Em março de 2017, o comércio varejista nacional apresentou recuou 
pelo segundo mês consecutivo, registrando taxa de -1,9% tanto no volume de 
vendas como na receita nominal, frente ao mês imediatamente anterior, na 
série livre de influências sazonais. Em relação a março de 2016, o varejo 
nacional apresentou taxa de -4,0%, em termos de volume de vendas, 24ª taxa 
negativa consecutiva nessa comparação. Assim, o comércio varejista acumulou 
redução de 3,0% nos três primeiros meses de 2017 e taxa acumulada nos 
últimos 12 meses de -5,3%. Já a receita nominal de vendas apresentou, em 
março de 2017, taxas de variação de -2,0% em comparação ao mesmo período 
de 2016, de 0,5% no acumulado no ano e de 3,5% nos últimos 12 meses. 

O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades 
de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, voltou a 
registrar variação negativa para o volume de vendas sobre o mês 
imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal (-2,0%), após quatro 
meses seguidos de resultados positivos. Em relação a receita nominal, o 
decréscimo em março de 2017 em relação a fevereiro foi de -2,3%. No 
confronto com março de 2016, o comércio varejista ampliado apresentou recuo 
de 2,7% para o volume de vendas (34ª taxa negativa consecutiva) e de -1,2% 
para receita nominal. No que tange às taxas acumuladas, os resultados foram 
de -2,5% no ano e de -7,1% nos últimos doze meses, para o volume de 
vendas, enquanto para receita nominal as taxas ficaram em -0,1% e -0,5%, 
respectivamente. 

A publicação completa da pesquisa pode ser acessada aqui. 
Quatro das oito atividades pesquisadas recuam entre fevereiro e março 
A taxa do comércio varejista (-1,9%) no volume de vendas, na passagem 

de fevereiro para março de 2017, série ajustada sazonalmente, apresentou 
quatro desempenhos negativos entre as atividades que compõem este 
resultado. 

As quatro atividades com taxas negativas foram: Artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos e Equipamentos e materiais 
para escritório, informática e comunicação, ambas com -0,5%; Tecidos, 
vestuário e calçados (-1,0%); e Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo, com -6,2%. 

Por outro lado, no mesmo confronto, os segmentos que mostraram 
avanço foram: Móveis e eletrodomésticos (6,1%); Livros, jornais, revistas e 
papelarias (5,6%); Combustíveis e lubrificantes (1,1%) e Outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (0,9%). 

O comércio varejista ampliado registrou em relação ao mês anterior 
(com ajuste sazonal) decréscimo de 2,0% para o volume de vendas. O 
desempenho deste setor reflete, sobretudo, o comportamento das vendas de 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/comercio/pmc/default.shtm
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Veículos, motos, partes e peças, que apresentou, para o volume de vendas, 
taxa de -0,1% sobre fevereiro. Quanto ao segmento de Material de construção, 
que exerce menor peso na estrutura do varejo ampliado, a variação para o 
volume de vendas na passagem de fevereiro para março foi de 2,7%. 

Na comparação com igual março de 2016, o volume de vendas do 
comércio varejista recuou 4,0%. Dentre as atividades do varejo, cinco 
registraram variações negativas. Por ordem de contribuição à taxa global, são 
elas: Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-
8,7%), seguido por Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-5,3%); 
Combustíveis e lubrificantes (-2,4%); Equipamentos e material para escritório, 
informática e comunicação (-12,4%); Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-1,8%). As atividades com 
desempenho positivo, em relação o mesmo mês do ano anterior, foram Móveis 
e eletrodomésticos (10,5%); Tecidos, vestuário e calçados (11,7%) e Livros, 
jornais, revistas e papelaria (5,7%). 

A publicação completa da pesquisa pode ser acessada aqui. 
 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnotici
a=3429 

 

 
 

Voltar ao índice 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3429
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3. Serviços 

Presentes e serviços para o Dia das Mães sobem 4,76%, segundo FGV 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Os presentes e serviços ligados ao Dia das Mães, comemorado no 
próximo domino (14), subiram, em média, 4,76% este ano, segundo pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV). O 
aumento em relação ao ano passado supera a inflação acumulada em 12 
meses, que atingiu 4,17%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 
da FGV. 

De acordo com a pesquisa, os serviços subiram bem mais do que os 
bens duráveis. Itens como computador, celular, aparelhos eletrodomésticos e 
eletrônicos não tiveram aumento acima da inflação média. “Em termos reais, 
eles não subiram de preço. Alguns até tiveram taxa negativa”, disse o 
coordenador do IPC do Ibre, André Braz. 

No entanto, segundo Braz, os bens duráveis, embora não tenham 
apresentado aumento de preço, têm valor final maior. “Aquele filho que prefere 
presentear a mãe com um computador novo ou um celular, por exemplo, vai 
gastar mais do que aquele que prefere presentear levando para jantar, muito 
embora esse serviço, em comparação com o ano passado, tenha subido muito 
mais”, comparou o economista. 

De acordo com o Ibre, a inflação do segmento de serviços acumulada 
em 12 meses alcançou 6,41%, enquanto a de presentes subiu 2,4%. Os 
serviços que mais contribuíram para a alta de preços foram teatro (36,66%), 
show musical (9,79%) e cinema (6,91%). Em relação aos itens procurados para 
presentear, a pesquisa mostra que as maiores altas ocorreram nos perfumes 
(7,92%), ventiladores (7,45%) e liquidificadores (7,28%). Em contrapartida, 
caíram de preços celulares (-4,05%), roupas (-1,27%) e máquinas fotográficas 
(-0,12%). 

Movimento no comércio 
Sondagem nacional feita pela Federação do Comércio do Estado do Rio 

de Janeiro (Fecomércio-RJ) e Instituto Ipsos de 1º a 12 de abril com 1,2 mil 
entrevistados nas oito principais capitais do país e mais 64 cidades mostra que 
72,9 milhões de brasileiros pretendem comprar presentes para as mães. 

De acordo com o levantamento, a data movimentará R$ 10 bilhões no 
comércio, com gasto médio de R$ 136,51 por consumidor. Roupas são os itens 
preferidos por 30% dos entrevistados. Em seguida, aparecem os perfumes e 
cosméticos (20%), calçados, bolsas e acessórios (11%) e flores (7%). 

O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio, 
depois do Natal. A maioria dos brasileiros que vai presentear (76%) afirmou 
que pretende pagar as compras à vista. Já 18% pretendem parcelar. A 
pesquisa Fecomércio-RJ/Ipsos revela também que os homens são maioria 
entre os que pretendem presentear na data (53%). A maioria dos consumidores 
(59%) pertence à classe C, 26% às classes A e B e 15% às classes D e E. 
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Expectativas 
Em parceria com a Fundação Getulio Vargas Projetos (FGV Projetos), a 

Fecomércio-RJ também ouviu empresários do comércio do estado do Rio de 
Janeiro no período de 4 a 17 de abril de 2017 sobre expectativas para o Dia 
das Mães. 

As expectativas para a data entre os estabelecimentos fluminenses são 
otimistas: 53% dos consultados esperam elevar o faturamento em relação ao 
ano passado e 14% esperam retração. O aumento médio estimado na receita 
do comércio fluminense na data, este ano, é de 9,5%. Quarenta e quatro por 
cento dos comerciantes pretendem atrair os consumidores por meio da 
concessão de descontos, e 56% vão fazer algum tipo de promoção. 

No município do Rio de Janeiro, a pesquisa do Centro de Estudos do 
Clube dos Diretores Lojistas (CDLRio) indica que 71% dos 500 lojistas 
consultados estimam vender 1% a mais no Dia das Mães deste ano, em 
comparação com a mesma data de 2016. Para o presidente do CDL Rio, Aldo 
Gonçalves, o crescimento previsto de apenas 1% é reflexo do fraco movimento 
do setor nos últimos quatro meses e do atual cenário econômico de 
desemprego elevado. “É um otimismo moderado”, disse. 

O preço médio dos presentes por pessoa na capital do estado é 
estimado em torno de R$ 100, segundo a pesquisa. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/presentes-e-servicos-
para-o-dia-das-maes-sobem-476-segundo-fgv 
 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Bancos 

Mobile banking se torna meio mais usado para transações bancárias, diz 
Febraban 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 
Número de operações por celular e tablet quase dobra em 2016 e canal já responde 
por 34% do total de transações, impulsionado por maior volume de consultas de saldo. 
 

O uso de aplicativos de bancos para celular e tablets, o chamado mobile 
banking, se tornou o canal mais utilizado pelos brasileiros para operações bancárias 
em 2016, superando pela primeira vez o internet banking, segundo pesquisa divulgada 
nesta quarta-feira (10) pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). 

De acordo com o levantamento, o número de operações via mobile banking, 
incluindo transferências, pagamentos e consultas de salto, cresceu 96% na 
comparação com o ano anterior e já representa um terço do total de todas as 
transações feitas no país. 

A participação do mobile banking saltou de 20% em 2015 para 34% em 2016. 
Em 2014, era de apenas 10%. 

Já o internet banking viu sua fatia cair de 32% para 23%. Com isso, os apps se 
confirmaram em 2016 como o canal noº 1 para operações bancárias no país. 

Segundo o diretor da Febraban Gustavo Fosse, os números mostram que o 
mobile banking se consolida como o canal preferido dos brasileiros. “Por conta da 
facilidade, percepção de segurança e barateamento da tecnologia, cada vez mais 
clientes estão usando smartphones. Pagar um boleto no celular hoje é muito mais 
prático que na própria internet”, afirma. 

Juntos, internet e mobile, já respondem por 57% do total de movimentações 
financeiras. Em 2015, os canais digitais respondiam por 52% das transações. 

Segundo a Febraban, o crescimento do mobile banking se deve também à 
migração de operações feitas em caixas eletrônicos, cuja participação no total das 
transações caiu de 18% em 2015 para 15% em 2016. 

A pesquisa foi feita em parceria com a consultoria Deloitte, a partir de 
informações de 17 bancos, que representam 91% dos ativos do setor bancário. 

Apps impulsionam número de consultas 
Apesar a maior utilização de canais digitais para transações bancárias ser um 

tendência em alta, a liderança do mobile banking foi em certa parte inflada pela 
disparada do número de consultas e operações feitas por aqueles clientes que utilizam 
apps. 

A pesquisa mostra que cresceu o número total de transações feitas pelos 
brasileiros em 2016 cresceu 17% em relação a 2015, atingindo 65 bilhões, a maior nos 
últimos 6 anos, refletindo o aumento do volume de transações sem movimentação 
financeira em meio a maior virtualização dos serviços bancários. 

No mobile banking, o número de transações com movimentação financeira 
passou de 500 milhões para 1,2 bilhão em 1 ano. Já o de operações sem 
movimentação financeira saltou de 10,7 bilhão para 20,7 bilhão. Somente as consultas 
de saldo passaram de 7,3 bilhões em 2015 para 17,5 bilhões em 2016, respondendo 
por cerca de 65% do total das transações feitas por celular. 

Consideradas apenas as transações com movimentação financeira, a 
participação dos canais digitais cresceu de 19% em 2015 para 20% em 2016. Já os 
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chamados outros canais (agências, caixas eletrônicos e correspondentes bancários) 
ainda lideram o volume daquelas operações que aparecem no extrato, com 51% do 
total, favorecidas principalmente pela demanda por saques de dinheiro em espécie. A 
participação das operações de crédito e débito em maquininhas no comércio, por sua 
vez, recuou de 34% para 29% em meio a retração da economia. 

Pelos últimos números disponibilizados pelo Banco Central, as transações via 
celulares e tablets ainda não superaram as feitas pelo internet banking. Segundo 
relatório com base nas informações repassadas por mais de 100 instituições 
financeiras, ao todo foram 16,59 bilhões de transações via celulares ou tablets em 
2016 (28,13%), ao passo que as transações via internet banking somaram 19,9 
bilhões, ou 28% do total. 

A participação do mobile no total de operações varia bastante de acordo com o 
banco. No Branco do Brasil, o mobile responde por 40% e o Internet banking por 27%, 
segundo informa a instituição. Já no Itaú Unibanco, o internet banking ainda lidera, 
com 53% do total, ao passo que o mobile responde por 20%. 

Menos de 20% das contas com mobile banking 
A pesquisa da Febraban revela que menos de 20% dos correntistas utilizam o 

mobile banking. Dos cerca de 239 milhões de contas ativas no país, 42 milhões 
utilizam apps para transações bancárias. Ou seja, o potencial de crescimento ainda é 
enorme. 

"Os usuários que utilizam preferencialmente o mobile banking estão muito 
concentrados nesse canal", observa o diretor da Febracan, destacando que 9,5 
milhões de clientes já realizam mais de 80% de suas operações pelo celular. "As 
agências, principalmente nos grandes centros, estão migrando para um perfil mais 
consultivo", acrescenta. 

Com exceção das operações de saque, praticamente todo o resto já consegue 
ser feito via aplicativo. De pagamento de conta a compensação de cheque e mais 
recentemente até mesmo a contratação de empréstimo ou linha de financiamento. O 
desafio é aumentar a base de clientes que passem a usar os apps como canal 
preferencial bem como também fazer crescer o número de operações financeiras 
feitas através dos canais digitais. 

O Banco do Brasil lançou neste mês no seu app uma funcionalidade para que o 
financiamento de máquinas e implementos agropecuários possa ser feito totamente 
pela internet, sem necessidade de ir até uma agência. Segundo o banco, em 9 dias o 
volume de empréstimos liberados já soma R$ 14 milhões. 

Contas digitais 
Segundo a Febraban, atualmente são quase 1 milhão de contas totalmente 

digitais (abertas totalmente pela internet, sem contato presencial) e a expectativa é 
que esse número chegue a 3,3 milhões até o final do ano. 

Embora o crescimento do uso de canais digitais venha justificando também o 
fechamento de dependências bancárias físicas no país, segundo mostrou reportagem 
do G1, a pesquisa da Febraban mostra que o número de agências e postos de 
atendimento bancário se manteve estável, com recuo somente no número de 
correspondentes bancários, que caiu de 293,8 mil em 2015 para 276,8 mil em 2016. 

Já o volume de investimentos em tecnologia tiveram um leve recuo em 2016, 
segundo a Febraban, caindo de R$ 19,2 bilhões em 2015 para R$ 18,6 bilhões em 
2016. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/mobile-banking-se-torna-meio-mais-
usado-para-transacoes-bancarias-diz-febraban.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços - Internet 

Satélite vai levar banda larga a todos os cantos do país, diz Kassab 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto 
Kassab, disse hoje (10) que o satélite geoestacionário brasileiro lançado na 
semana passada vai levar internet rápida para todo o país, garantindo o acesso 
à banda larga em áreas como saúde e educação. “Hoje a banda larga é 
fundamental na vida de qualquer cidadão e para a economia de um país. Por 
conta de sua dimensão continental, o Brasil não tem ainda hoje condições de 
levar banda larga a todos os cantos do país”, disse o ministro, em entrevista à 
Voz do Brasil.  

Segundo o ministro, na área da saúde, o satélite vai permitir que 
hospitais e postos de saúde em locais mais afastados possam ter acesso à 
internet, permitindo o intercâmbio de informações entre os profissionais. “Os 
médicos vão poder conversar com os outros equipamentos públicos de todo o 
Brasil. Da mesma maneira na educação, já temos identificadas 7 mil escolas 
que poderão receber banda larga desse satélite”, disse. 

Outra vantagem, segundo o ministro, é que o equipamento será 
totalmente comandado pelo Brasil. “Nós temos diversos satélites atuando no 
Brasil, mas eles são de multinacionais, de outros países”. 

O projeto é uma parceria entre os ministérios da Defesa e da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, e envolve investimentos de R$ 2,7 
bilhões. Para o ministro, esse custo não é barato, mas deve ser considerado 
um investimento. “Vale a pena porque qualquer brasileiro vai ter condições de 
receber a sua internet”, disse. 

Parte da capacidade do satélite será alugada para empresas privadas 
para oferta de banda larga, especialmente em regiões remotas. A Telebras vai 
ficar com a capacidade necessária para oferecer serviços nos setores de saúde 
e educação, e comercializar outra parte para gerar concorrência na oferta de 
internet. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/satelite-vai-levar-
banda-larga-todos-os-cantos-do-pais-diz-kassab 
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6. Serviços – Planos de Saúde 

Plano de saúde terá de cancelar contrato logo após cliente pedir 

 
11 de Maio de 2017 
Fonte: O Globo - RJ 

  
Operadoras também poderão cobrar multa se suspensão ocorrer antes do 
previsto 
 

As operadoras de planos de saúde individual, familiar ou empresarial 
serão obrigadas, a partir de agora, a encerrar contratos logo após o pedido 
realizado pelo cliente. As normas foram definidas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 

De acordo com a Resolução Normativa 412, as operadoras devem 
oferecer canais de cancelamento: presencial, por internet ou telefone. 

Elas, no entanto, poderão cobrar multa de clientes que realizarem o 
cancelamento antes do prazo expressamente previsto no contrato. 

Além disso, o consumidor que deixar de pagar as mensalidades e não 
oficializar o cancelamento pode ser cobrado pelos meses sem pagamento até a 
operadora efetivamente cancelar o serviço. 

ADVOGADO QUESTIONA MULTA A nova norma diz, ainda, que os 
contratos devem prever a forma de cancelamento. No caso de plano de saúde 
empresarial, o cancelamento deve ser solicitado ao setor de Recursos 
Humanos da empresa. 

Se não houver rompimento do contrato em 30 dias, o consumidor pode 
pedir o encerramento diretamente à operadora. 

De acordo com a ANS, as normas obrigam as operadoras a emitirem 
comprovante de ciência do pedido de cancelamento: "A ANS padroniza esse 
tipo de operação e oferece mais clareza, segurança e previsibilidade ao 
consumidor no processo", informou a agência em comunicado. 

- O ponto negativo da nova resolução é que a operadora de saúde 
poderá cobrar multa do consumidor de contratos individuais ou familiares em 
caso de cancelamento antes do término da vigência mínima de um ano, desde 
que essa multa conste em contrato - avalia o advogado Rodrigo Araújo, 
especialista em Direito à Saúde, do escritório Araújo, Conforti e Jonhsson. - 
Apesar da previsão de multa, a exigência dela é abusiva, pois não está prevista 
na Lei dos Planos de Saúde, e, portanto, a ANS não poderia ampliar ou limitar 
o alcance dessa lei. Assim, se o consumidor sofrer essa penalidade, ele poderá 
questioná-la na Justiça, inclusive por meio do Juizado de Pequenas Causas. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38110899 
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Consumidor ainda não sente os efeitos da inflação em queda 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Sem melhora no poder de compra, estratégia tem sido a de cortar gastos 
desnecessários e pesquisar muito antes de comprar qualquer produto 
 

A pequena alta da inflação de 0,14% em abril - a menor para o mês 
desde o início do Plano Real, em 1994 - registrada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi influenciada sobretudo pela queda nos 
preços administrados, como combustíveis e energia elétrica. O cenário, 
entretanto, ainda não significa um alívio para o bolso dos consumidores,  que 
não perceberam quaisquer sinais de melhora no seu poder de compra nos 
últimos meses.  

O Estado foi às ruas para entender como as pessoas estão sentindo a 
queda nos preços medida pelo IPCA. De uma maneira geral, comerciantes, 
motoristas e aposentados ouvidos pela reportagem têm adotado a estratégia 
de cortar quaisquer gastos desnecessários ou pesquisar muito antes de 
comprar algum produto ou contratar um novo serviço. 

Inflação de abril sobe 0,14%, menor taxa para o mês desde 1994 
O Cine Sala, em Pinheiros, por exemplo, gasta cerca de R$ 6 mil por 

mês com a conta de luz. O valor poderia ser bem maior, não fosse a diligência 
do gerente Guilherme Massoni, que controla cada lâmpada acesa do 
estabelecimento.  

Durante a semana, quando o movimento é menor, Massoni orienta seus 
funcionários a deixar o ar condicionado desligado e a só acender as luzes 
internas e do letreiro quando a noite começa a cair. Assim, diz, consegue 
manter o ritmo de quatro sessões diárias de filmes. "O coração do cinema, 
nosso projetor, não para. Mas a gente só liga o equipamento quando o filme 
está prestes a começar", afirma.  

Veja o que barateou e o que encareceu em abril 
O sobe e desce dos preços da energia elétrica nos últimos meses 

também atingiu um dos negócios mais movimentados da região. A 
hamburgueria Na Garagem subiu seus preços na semana passada para 
conseguir arcar com o aumento das despesas com as contas, entre elas a de 
luz, além de outros custos com os fornecedores. O local está quase sempre 
abarrotado de clientes, mas os poucos momentos de folga são "valiosos" para 
tentar economizar o que for possível, explicam os funcionários.  

"Quando não tem ninguém por aqui, desligamos uma das chapas e 
apagamos as luzes do salão. Se não fizermos isso o gasto fica muito alto", 
conta Gessciane de Almeida, irmã do dono da hamburgueria.  

A situação não é diferente para quem trabalha dirigindo. Na profissão de 
taxista há oito anos, Carlos Reis chegou a substituir o tipo de combustível do 
seu carro em busca de maior economia. Os 130km que ele consegue rodar 
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com um tanque cheio de GNV ficou mais caro desde o começo do mês, 
quando Reis percebeu um aumento de mais de dez centavos por metro cúbico 
do combustível em diversos postos da capital paulista. 

"Às vezes eu cruzo a cidade só pra abastecer em um posto mais barato. 
Meu poder de compra? Tá pior a cada dia", reclama.  

Para além dos preços administrados, o preço dos alimentos, que 
representou um discreto alívio no mês de março, mas voltou a subir 0,58% em 
abril, ainda é um dos fatores que mais pesam no orçamento das famílias. Tanto 
é que a estratégia de bater perna à procura das melhores ofertas, e a 
substituição de produtos de marcas famosas por mercadorias mais baratas, 
voltou a ser uma opção para um número cada vez maior de pessoas.  

O escrevente João Ferreira de Morais não tem medo de esconder. 
Baixou seu padrão de consumo nas compras de supermercado, e já há algum 
tempo visita pelo menos três estabelecimentos diferentes para se assegurar de 
que está fazendo o melhor negócio.  

"Rapaz, fazia tempo que o meu salário de escrevente não comprava tão 
pouco. Parece que diminui a cada dia", relata João, profissional de um Tabelião 
de Notas há mais de 35 anos. "Parece que dão pra gente com uma mão e tiram 
com a outra. Se alguma conta vem mais baixa em algum mês, é quase certo 
que vamos ter outro gasto que consuma o que estamos poupando", desabafa. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,consumidor-ainda-nao-sente-os-
efeitos-da-inflacao-em-queda,70001771379 
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8. Comércio Eletrônico 

E-commerce tem expectativa de crescer 12% e é oportunidade de 
investimento 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Catarinense - DC 
 

Um dos setores que têm mostrado o potencial da internet para o 
empreendedorismo é o de vendas online. No ano passado, enquanto os 
varejistas amargavam o decrescimento em suas vendas nas lojas físicas, os 
lojistas que venderam por e-commerce, só tiveram motivos para comemorar. 
Segundo a Ebit, empresa de informações sobre o varejo eletrônico, as vendas 
por meio da internet devem crescer 12% em 2017, atingindo um faturamento 
de R$ 49,7 bilhões. 

A perspectiva é, também, de aumento nos pedidos virtuais. Embora no 
ano passado o faturamento tenha crescido devido ao aumento no preço médio 
dos produtos, uma vez que o volume ficou estagnado, a Ebit prevê alta de 
3,5% nos pedidos online para 2017. 

Por mais que a maior parte das compras online seja feita por meio de 
computadores e netbooks, as vendas via celulares estão em alta. A expectativa 
da Ebit é que 32% das transações online sejam feitas por meio de smartphones 
e tablets neste ano. Em 2016, as vendas via dispositivos móveis concentraram 
21,5% das transações, enquanto em 2015, 12%. 

Na opinião do presidente da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico em Santa Catarina (ABComm/SC), Cristiano Chaussard, o sucesso 
do e-commerce está relacionado ao cenário de crise econômica, que fez os 
lojistas e as indústrias migrarem para uma modalidade mais rápida e barata. 
Outro ponto observado pelo especialista é que Santa Catarina representa um 
volume pequeno de compras online, cerca de 2% do total do país, mas ostenta 
um potencial de vendas na internet acima da média nacional, principalmente no 
setor têxtil. 

O perfil de grande fornecedor do Estado pode ser visto como algo ainda 
mais positivo quando se compara o faturamento do varejo com o atacado 
online. Enquanto o primeiro faturou cerca de R$ 50 bilhões em 2016, o atacado 
online foi alé e faturou R$ 1,69 trilhão. 

Consumidores a um clique de distância 
O presidente da ABComm/SC dá a dica pra quem usufruir do cenário 

otimista e investir no e-commerce: 
— Empreender no mundo online requer tanta dedicação quanto na loja 

física e muito mais estudo e capacitação. Por outro lado, seu produto fica 
disponível para 105 milhões de brasileiros que já consomem online. Invista o 
mesmo valor do que você investiria em uma loja física que você obterá um 
retorno muito maior — aconselha Chaussard. 

Outro tipo de negócio impulsionado pela internet é o marketing digital. O 
setor ganhou popularidade com pequenas, médias e grandes empresas que 
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promovem serviços e produtos por meio de vários canais digitais como mídias 
sociais, websites e blogs. No ano passado, o investimento em publicidade no 
meio digital cresceu 26%, chegando a um total de R$ 11,8 bilhões, como 
mostra o estudo Digital AdSpending 2017. 

O presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia 
(Acate), Daniel Leipnitz, destaca que não há como empreender hoje sem 
pensar nas plataformas digitais. Assim como Cristiano Chaussard, o 
especialista ressalta a posição de destaque que Santa Catarina ocupa no 
cenário tecnológico, pela qualidade das universidades, dos empreendedores e 
dos 47 mil trabalhadores que atuam neste mercado. 

No entanto, aproveitar a tendência de crescimento do 
empreendedorismo na internet não é garantia de sucesso para um negócio. De 
acordo com Leipnitz, além da necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, 
com conhecimento técnico e de mercado, é preciso contar com um modelo de 
negócios que possa ser replicável. 

– Quando a startup consegue provar que sua solução resolve um 
problema do mercado ou oferece um serviço que gere demanda, e pode 
oferecer isso para milhares de clientes, ela, consequentemente, começa a 
crescer. O fator que mais ¿mata¿ startups é a falta de clientes interessados no 
seu negócio – afirma o presidente da Acate. 

A publicação completa da pesquisa pode ser acessada aqui. 
 
 

 
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/05/e-commerce-tem-
expectativa-de-crescer-12-e-e-oportunidade-de-investimento-9790168.html 
 
 

 
Voltar ao índice  

 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/


 

Informativo SCS  

 

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

  16 

“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.” 

 

9. Franquias 

Faturamento de franquias cresce 9,4% no primeiro trimestre, diz 
associação 

 
10 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O faturamento do setor de franquias cresceu 9,4%, no primeiro trimestre 
do ano, na comparação com igual período de 2016, segundo balanço da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF). A receita passou de R$ 33,7 
bilhões para R$ 36,8 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, o volume 
de recursos arrecadado com as vendas teve alta de 8,8%. 

O presidente da associação, Altino Cristofoletti Junior, disse que os 
resultados são significativos, se observado o contexto da economia brasileira. 
“O dado revela que a recuperação do ritmo de crescimento do franchising é 
gradativa, ainda abaixo de dois dígitos”, disse. 

Em relação ao movimento de abertura de lojas, o levantamento mostra 
um crescimento de 1,3% na comparação com os três primeiros meses do ano 
passado. Atualmente, o setor de franquias tem 142.673 unidades no país. 

O segmento com maior crescimento no período analisado foi hotelaria e 
turismo, com alta de 31% no faturamento. De acordo com a associação, o 
resultado representa uma recuperação expressiva, tendo em vista que, no 
mesmo período de 2016, o setor havia registrado 15% de queda na receita. “A 
maior estabilidade do dólar e a redução do endividamento das famílias também 
explicam a significativa expansão”, ressaltou Cristofoletti. 

O faturamento relacionado à saúde, beleza e bem-estar registrou o 
segundo melhor desempenho, com elevação de 17%. O resultado, segundo a 
associação, é explicado pelo aumento da busca por produtos e serviços do 
segmento, o crescimento de franquias de clínicas populares, além da 
diversificação dos canais de vendas das redes de cosméticos. Limpeza e 
conservação, por sua vez, registraram variação positiva de 16% de janeiro a 
março. 

Em relação à localização das unidades, o percentual de cada 
modalidade de operação manteve-se estável. Predominam as lojas de rua 
(65,9%) e de shoppings (23%). Em seguida, estão as unidades no modelo 
home office (5,3%) e em supermercados (3,6%). 

A pesquisa da associação entrevistou cerca de 43% das unidades de 
franquia, que representam 53% do faturamento total do setor. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/faturamento-de-
franquias-cresce-94-no-primeiro-trimestre-diz-associacao 
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10. Logística – Portos e Navegação 

Novas regras de portos não tratam de contrato pré-1993 e polêmica continua 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O decreto prometido pelo governo para desburocratizar e destravar 
investimentos no setor portuário foi assinado ontem pelo presidente Michel Temer 
atendendo a quase todos os pleitos de arrendatários de áreas públicas e de terminais 
de uso privado (TUPs). As empresas prometem, em contrapartida, investir em 
modernização e expansão da infraestrutura. O governo estima a injeção de R$ 25 
bilhões em ampliações e modernizações. O decreto será publicado na edição de hoje 
do "Diário Oficial". 

A principal mudança nas regras do setor foi confirmada com a possibilidade de 
prorrogação de contratos de concessão e arrendamento. Até então, os contratos eram 
firmados por até 25 anos e poderiam ser renovados uma vez pelo mesmo período. 
Agora, os futuros contratos terão validade de 35 anos renováveis várias vezes até o 
limite máximo de 70 anos. Os contratos em vigor firmados sob a vigência da Lei 8.630, 
de 1993, a primeira do setor, poderão ser adaptados a esse prazo. 

Com a assinatura do decreto, o governo federal mudou novamente as regras 
do setor sem resolver a situação dos contratos anteriores ao marco legal de 1993. 
Esse grupo de empreendimentos continua operando em caráter precário, sob o efeito 
de liminares obtidas na Justiça ou com contratos de transição. 

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, disse 
que há um comprometimento do governo em buscar um "instrumento jurídico" mais 
adequado para regularizar a situação das contratações antigas. "Os contratos pré-93 
ficaram fora do decreto. Isso não quer dizer que o governo não está estudando essa 
matéria e que ela não pode ser fruto de uma futura revisão do marco legal", afirmou. 

O Valor apurou que pouco antes da assinatura do decreto representantes dos 
pré-93 fizeram um corpo a corpo junto a representantes da ala política do Planalto, 
mais prosperou a visão da área técnica da Casa Civil de que é juridicamente 
impossível prorrogar contratos nunca licitados. 

Os donos dos contratos antigos assumiram as áreas sem passar por uma 
licitação porque a regra não existia na época - só veio com a lei de 1993. Desde a 
gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, o governo tem buscado fazer uma nova 
oferta dos projetos com contratos vencidos ao setor privado, por meio de leilões, mas - 
em alguns casos - a estratégia esbarra em decisões judiciais favoráveis aos 
empreendedores. 

Quintella afirmou que a nova regulamentação diminui a insegurança jurídica e a 
burocracia no setor. "A gente quer que o prazo de análise para novos arrendamentos, 
que chega hoje a três anos, passe para até 180 dias. Vamos monitorar para que isso 
realmente aconteça", afirmou. 

O texto prevê que a iniciativa privada assuma a realização de investimentos a 
cargo do poder público e receba como contrapartida desconto tarifário. Isso é 
essencial, por exemplo, para realização das dragagens, um serviço a cargo do poder 
público e essencial para a competição dos portos, mas que o governo tem dificuldades 
em contratar. 

O ministro disse ainda que o decreto deverá derrubar alguns "entraves para 
quem quer investir no Brasil". Destacou, por exemplo, o fim da limitação da expansão 
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de área acima de 25% dos TUPs localizados fora do porto público e a necessidade de 
realizar uma consulta pública para fazê-lo. 

Tirando as empresas pré-93, as arrendatárias de áreas nos portos públicos e 
os TUPs comemoraram. O presidente da Santos Brasil, Antonio Carlos Sepúlveda, 
disse que o decreto equaciona "a insegurança jurídica e melhora a possibilidade de 
investimentos". A Santos Brasil é arrendatária de três terminais de contêineres e de 
um de veículos. Potencialmente, todos poderão se encaixar na regra que permite 
prorrogações sucessivas às empresas com contratos em vigor firmados sob a vigência 
da lei de 1993. 

A nova redação altera o decreto 8.033, de 2013, que regulamentou a Lei dos 
Portos, de 2013, e é considerado muito duro. Hoje, afirma Sepúlveda, se a empresa 
precisa investir mais do que o planejado "não pode, o investimento não é 
reequilibrado". 

O decreto prevê a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original em 
qualquer situação. Isso, diz o executivo, equipara o setor portuário a outros 
segmentos, onde essa previsão é cumprida, e às práticas portuárias mais 
desenvolvidas no mundo. "A condição anterior era uma pedra de concreto para o 
contrato", afirmou. 

O diretor superintendente da APM Terminals no Brasil, Ricardo Arten, avalia 
que o decreto é um "avanço muito grande para as empresas" e reduz "a lacuna" entre 
os TUPs e os arrendamentos. Ambos operam em modelos jurídicos distintos, com 
mais flexibilidade para os TUPs, mas disputam a mesma carga. 

A APM Terminals, empresa do grupo dinamarquês Maersk, tem terminais 
arrendados no Brasil e um deles, no porto de Itajaí (SC), está com o prazo de 
exploração próximo do fim. O contrato é de 2001 e termina em 2022, com chance 
apenas de mais três anos de prorrogação. A APM tem um pleito no governo para 
estender essa vigência, mas encontrava dificuldade legal para fazê-lo. Agora, o 
processo ganha força. 

Para os TUPs, o decreto também elimina a maioria das barreiras que ainda 
existiam para expansão de áreas. A Associação de Terminais Portuários Privados 
(ATP), uma das que compuseram o grupo de trabalho para elaboração do texto, 
reivindicava mudanças na regulação atual em quatro pilares: segurança jurídica, 
liberdade para empreender, desburocratização e custos extras. 

O presidente da ATP, Murillo Barbosa, cita como destaque a possibilidade de 
os TUPs aumentarem a capacidade de movimentação de cargas sem necessidade de 
autorização prévia do poder concedente; e o aval para expandirem as áreas 
localizadas fora dos portos públicos para além de 25% sem necessidade de consulta 
pública. Também acabou a exigência de os TUPs apresentarem cronogramas físico-
financeiros a cada pedido de expansão. Outra vitória foi fazer constar a liberdade de 
preços para contratos de adesão. 

"Queremos saber agora como essas conquistas do decreto serão 
implementadas no âmbito da Secretaria de Portos e da Antaq [agência reguladora do 
setor]", disse Barbosa. 
 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38110367 
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11. Curtas 

Recuperação de crédito diminui 0,1% em abril 

11 de Maio de 2017 
Fonte: Estadão 

 
A recuperação de crédito inadimplente no Brasil diminuiu 0,1% em abril 

ante março, segundo o indicador da Boa Vista SCPC, obtido a partir da 
quantidade de exclusões dos registros de devedores da sua base de dados. O 
índice melhorou ante março, quando a retração chegou a 5,3%, considerando a 
análise dessazonalizada. 

Na mesma 
No acumulado de 12 meses, o declínio foi de 0,4%. Já na análise por 

região, na comparação em 12 meses, foi vista melhora na recuperação de 
crédito somente no Sudeste, de 1,7%. Ainda assim, a Boa Vista considera o 
quadro de inadimplência na economia inalterado. 
 
 

Inflação do aluguel, IGP-M acumula 1,61% em 12 meses 

 
11 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos 
contratos de aluguel, registrou deflação (queda de preços) de 0,89% na 
primeira prévia de maio. A taxa é mais baixa do que a anotada na primeira 
prévia de abril, quando houve deflação de 0,74%. O IGP-M acumula deflação 
de 1,26% no ano e inflação de 1,61% em 12 meses. 

A redução da taxa entre abril e maio foi provocada por quedas das taxas 
de variação de preços no atacado e no varejo. O atacado, medido pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, teve uma deflação mais acentuada na prévia de 
maio, de 1,37%. Em abril, a deflação havia sido de 1,21%. 

O varejo, medido pelo Índice de Preços ao Consumidor, teve uma queda 
da taxa de inflação, ao passar de uma taxa de 0,30% na prévia de abril para 
0,03% na prévia de maio. 

Por outro lado, a taxa de variação de preços do Índice Nacional de Custo 
da Construção teve um aumento, apesar de continuar registrando deflação, ao 
passar de -0,14% em abril para -0,06% em maio. 
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12. Feiras 

 
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 
 
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 
 
12/05/2017 até 21/05/2017 – EXPOAGRO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições joão Humberto de Andrade Carvalho 
Cidade: DOURADOS - MS 
 
15/05/2017 até 19/05/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
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15/05/2017 até 19/05/2017 – AGROBALSAS 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Fazenda Sol Nascente 
Cidade: Balsas - MA 
 
15/05/2017 até 21/05/2017 – EXPO CURVELO 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Agronegócio 
Cidade: Curvelo - MG 
 
16/05/2017 até 20/05/2017 – AGROBRASÍLIA 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci 
Cidade: Brasília - DF 
 
16/05/2017 até 19/05/2017 – HOSPITALAR 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


