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1. Tributos 

Alíquota patronal da contribuição rural deve ser de 1,5%, afirma Jucá 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A alíquota do imposto que substituirá o Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (Funrural) deve ficar em 1,5%, segundo o líder do governo 
no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), que se reuniu hoje (15) com a Frente 

Parlamentar Agropecuária (FPA) e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 
O governo planeja editar uma medida provisória (MP) instituindo um 

tributo com alíquota menor que os atuais 2,3%. O Funrural é pago por 

empregadores rurais (pessoas físicas) e funciona como uma previdência para o 
trabalhador do campo. 

No fim de março, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou 
constitucional a cobrança do tributo. Desde então, representantes dos ruralistas 
negociam com o governo uma alíquota menor e as condições de pagamento 

para os produtores que não recolheram o imposto nos últimos anos. 
“Vamos reduzir a cobrança de 2,3% para 1,5%. O passivo será pago 

sem acréscimo da realidade. O prazo e a forma nós estamos discutindo”, disse 
Jucá. A decisão final sobre o conteúdo da MP, segundo ele, será tomada esta 
semana. “Na quarta-feira, no final da tarde, teremos aqui uma reunião com o 

ministro Meirelles, com a equipe econômica e [vamos] bater o martelo da 
medida provisória”, acrescentou o senador. 

Urgência 
O presidente da FPA, deputado Nilson Leitão (PMDB-MT), disse que a 

bancada ruralista quer urgência na edição da MP. Segundo ele, caso o STF 

publique a ata da decisão que considerou o tributo válido, a dívida pode 
começar a ser lançada imediatamente. 

“Minha preocupação e a da frente é não esperar a ata ser publicada, ou 
a Receita Federal já é obrigada a lançar essa dívida. Se lançar, vai deixar o 
produtor inadimplente. Por isso, [a MP] tem que sair rapidamente. Tem que sair 

essa semana”, afirmou Leitão. 
Segundo o deputado, ficou acertado com o governo que os pagamentos 

do tributo com a nova alíquota comecem somente em 2018. Os que não 
recolheram o Funrural nos últimos anos pagariam uma alíquota maior, mas 
sem ultrapassar os atuais 2,3%. Além disso, haverá um perdão integral de 

juros e redução da multa em até 25%. 
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Ainda de acordo com o parlamentar, a intenção é relançar a 
contribuição, que não se chamará mais Funrural. Leitão negou que o apoio dos 

ruralistas à reforma da Previdência esteja condicionado à edição da MP. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/aliquota-patronal-da-

contribuicao-rural-deve-ser-de-15-afirma-juca 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Vendas de Dia das Mães voltam a crescer após 2 anos de queda, dizem 

pesquisas 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Serasa aponta aumento de 2% em relação ao ano passado. Já a Boa Vista 
SCPC indica alta de 1,6%, abaixo do esperado. 
 

O comércio voltou a registrar aumento de vendas na semana que 
antecede o Dia das Mães após dois anos seguidos de queda, segundo 

pesquisas divulgadas nesta segunda-feira (15). 
Segundo o levantamento da Serasa Experian, as vendas cresceram 2% 

na semana entre os dias 8 e 15 de maio, em relação ao período equivalente de 

2016 (2 a 8 de maio). Trata-se da primeira alta na atividade do comércio nesta 
data desde 2014. Em 2016, o indicador registrou queda de 8,4%, a maior 

desde 2003. Em 2015, o recuo foi de 2,6%. 
Considerado apenas o final de semana do Dia das Mães (12 a 14 de 

maio) o aumento nas vendas no país foi menor, de 1%, segundo a pesquisa, 

que usa como base as consultas realizadas no banco de dados da Serasa 
Experian. 

De acordo com a Serasa Experian, "a redução consistente da inflação, a 
queda dos juros e o ingresso dos recursos do FGTS na economia foram os 
principais fatores que conseguiram gerar um resultado positivo para a venda do 

Dia das Mães". 
Levantamento da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao 

Crédito) também constatou aumento nas vendas do comércio após 2 anos de 
queda. Por esse indicador, a alta na atividade no período de 8 a 14 de maio foi 
de 1,6% em 2017, em comparação a 2016. O avanço, no entanto, foi menor 

que o esperado pela entidade, que estimava alta de 1,8% na semana passada. 
Segundo a Boa Vista, o movimento do Dia das Mães segue a tendência 

de recuperação das vendas do varejo em 2017, apesar de uma cautela maior 
por parte do consumidor. 

Vendas a prazo caem 

Consideradas apenas as vendas parceladas, entretanto, houve queda 
de 5,5% nas vendas, segundo pesquisa do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao 

Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), no quarto 
recuo consecutivo. Segundo as entidades, isso aconteceu porque os 
consumidores compraram menos e à vista. 

O Dia das Mães é a data mais importante para o varejo no primeiro 
semestre e fica apenas atrás do Natal em volume de vendas e faturamento. “O 

resultado negativo com menos intensidade que em 2016 reflete a tendência de 
desaquecimento das vendas no varejo observado desde o ano passado, em 
virtude do cenário econômico desfavorável, com crédito mais caro, inflação 
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ainda elevada e altas taxas de desemprego”, disse em nota o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro. 

Longe da recuperação 
O Dia das Mães foi melhor para o comércio que no ano passado, mas 

ainda longe de atingir resultados positivos e suficientemente fortes para puxar a 

economia. Essa é a avaliação deeconomistas ouvidos pelo G1. 
Em meio à maior recessão econômica já registrada, iniciada em 2014, o 

comércio amargou vendas fracas no Dia das Mães em 2015, com resultados 
ainda piores em 2016. O pequeno avanço para 2017, então, leva em conta que 
os números já estão em patamares considerados muito baixos. 

“A gente vai ter um crescimento muito pequeno em relação ao ano 
anterior, mas isso ainda não é motivo para achar que estamos em recuperação, 

porque a gente estava no fundo do poço”, analisa Marcela Kawauti, 
economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). “O tombo do 
ano passado foi tão forte que não tem como a gente esperar uma coisa pior”. 

“Essa alta esperada para o Dia das Mães é um dado positivo, mas 
estamos vindo de um período muito longo de quedas. Se trata muito mais de 

recuperar um terreno perdido do que propriamente ganhar um novo”, diz 
Everton Carneiro, analista econômico da RC Consultores. 

Consumo em baixa 

Entidades e o governo estimam que a economia volte a crescer neste 
ano, especialmente no segundo semestre. Por enquanto, o consumo segue 

desaquecido. O último dado do varejo do Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE) mostram que o varejo continua em queda. 

O comércio varejista brasileiro recuou pelo segundo mês consecutivo em 

março, com queda de 1,9% na comparação com fevereiro. Foi pior resultado 
para o mês em 14 anos, desde março de 2003, quando a queda foi de 2,5%. 

Os dados mostram que, com o desemprego ainda em alta, a perda de 
força da inflação ainda não foi suficiente para elevar as estimativas de 
crescimento do consumo como um todo a ponto de puxar a economia para 

cima. 
“Tem o efeito de estar na crise há muito tempo”, diz Everton Carneiro, 

apontando a relação da confiança das famílias com o consumo. “É natural que 
as pessoas segurem os gastos”. 

“O consumidor ainda está com uma sensação térmica muito ruim”, 

complementa Marcela Kawauti. “A única condição que melhorou de fato foi a 
confiança, e mesmo assim não de uma forma muito forte. A inflação, de fato, o 

consumidor sente menor. Mas, quando a gente fala de taxa de juros, a gente vê 
a queda da Selic, mas, na ponta, ainda não foi sentida pelo consimidor.” 

Os economistas, no entanto, veem a melhora, ainda que pequena, como 

positiva. “Tivemos três anos de uma situação tão ruim que mesmo uma 
melhora muito tímida, pelo menos, indica que a gente já começa a ir no 

caminho certo”, avalia Marcela. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/vendas-de-dia-das-maes-voltam-a-

crescer-apos-2-anos-de-queda-aponta-serasa.ghtml 
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Setor de acessórios cresce 211% com vendas do Dia das Mães 

 

15 de Maio de 2017 
Fonte: e-Commerce Brasil 

 

Dia das Mães é um dos pontos altos de faturamento no e-commerce 
brasileiro. Agora que a data já passou, é hora de analisar o que aconteceu para 

tirar lições que podem ser aplicadas em outros momentos de grande potencial 
de vendas. 

A Social Miner analisou mais de 53 milhões de registros de 

comportamento de cerca de 5 milhões de brasileiros para entender qual foi o 
comportamento de compra do consumidor brasileiro durante o período que 

antecede a data. 
De acordo com a pesquisa, os setores de varejo que mais se 

beneficiaram foram os de Acessórios, Cosméticos, Tecnologia e Vestuário, 

respectivamente. Os dois primeiros alcançaram altas porcentagens de 
variação,  crescendo 211% e 48% em relação aos 45 dias que anteriores ao 

segundo domingo de Maio. 
Outra descoberta relevante foi que a janela de compras do consumidor 

acontece exatamente 14 dias antes da data comemorativa, independente da 

data acontecer no começo do mês, como aconteceu em 2016, ou no meio do 
mês, como ocorreu este ano. Isso porque o consumidor entende que ainda tem 

tempo hábil para receber as mercadorias a tempo pra presentar as mães. O 
melhor dia para vendas foi a quarta-feira, 03/05, exatamente 11 dias antes do 
Dia das Mães.   

Essa tendência de comportamento pode ser explorada na hora de você 
planejar a suas próximas campanhas envolvendo datas comemorativas para 

potencializar as vendas durante este período. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/acessorios-cresce-211-dia-das-

maes/ 
 
 

Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/acessorios-cresce-211-dia-das-maes/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/acessorios-cresce-211-dia-das-maes/
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3.  Comércio – Shopping Center 

Movimento em shoppings cresce em abril e tem melhor resultado em 2 

anos, diz pesquisa 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Alta foi de 3,4% na comparação com o mesmo mês de 2016. 
 

O movimento nos shoppings cresceu 3,4% em abril na comparação com 

o mesmo mês do ano anterior, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-
feira (15) pelo Ibope Inteligência e pela Mais Fluxo. Foi o segundo aumento 

após 8 meses seguidos de queda. No mês anterior, o movimento havia 
crescido 0,6%. 

A região de Grande Recife se destaca entre os locais que tiveram alta no 

movimento acima da média nacional. O avanço foi de 8,5% frente a abril de 
2016. Já a região do Grande Rio de Janeiro se destaca na ponta negativa, com 

queda de 4% no movimento dos shoppings. 
A pesquisa aponta ainda que os shoppings voltados para os 

consumidores das classes B e C, que sofreram queda mais intensa do 

movimento nos últimos meses, tiveram avanço maior em abril na comparação 
com outros perfis. O avanço foi de 6%. 

"Com esse resultado, o setor pode aguardar com mais otimismo o 
movimento de maio, segundo mês mais importante do ano para o varejo”, disse 
em nota a diretora de shopping, varejo e imobiliário do Ibope Inteligência, 

Márcia Sola. 
 

http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/movimento-em-shoppings-cresce-
em-abril-e-tem-melhor-resultado-em-2-anos-diz-pesquisa.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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4.  Comércio - Varejo 

Vendas no varejo no Brasil têm menor queda dos últimos 20 meses, 

mostra ICVA 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Receita de vendas do comércio varejista do país teve retração de 0,6% em abril 
ante o mesmo mês no ano passado, descontada a inflação no mesmo período 
 

A receita de vendas do comércio varejista do país teve retração de 0,6 
por cento em abril ante o mesmo período do ano passado, descontada a 

inflação do período, a menor queda desde julho de 2015, de acordo com o 
Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta segunda-feira. 

O indicador é calculado com base nas vendas realizadas nos mais de 

1,6 milhão de pontos de vendas ativos credenciados à Cielo. 
Descontados os efeitos de calendário de abril, o desempenho do varejo 

no mês passado teria sido positivo, com acréscimo de 0,3 por cento, conforme 
o levantamento. 

Por setores, os destaques positivos no mês passado foram o de 

vestuário, que vem se recuperando bem desde o início do ano; e o de 
supermercados e hipermercados, beneficiado pela Páscoa, que em 2016 

ocorreu em março, apontou a pesquisa. 
"A Páscoa, na média, prejudica o varejo, como geralmente ocorre com 

feriados, mas em alguns setores ela beneficia muito, como é o caso de 

supermercados e hipermercados", observou o gerente da área de inteligência 
da Cielo Gabriel Mariotto, em nota. 

O destaque negativo ficou para o segmento de turismo e transporte. 
O ICVA de abril mostrou que todas as regiões brasileiras apresentaram 

aceleração no varejo, na medida deflacionada do índice. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/vendas-no-varejo-no-brasil-tem-menor-queda-

dos-ultimos-20-meses,-mostra-icva-id624909.html 
 
 

Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Cartão de Crédito 

Rotativo do cartão nunca vale a pena 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Dinheiro não dá em árvore, fazer dívidas é o caminho mais rápido para a ruína 

financeira 
 

Os juros do rotativo do cartão de crédito caíram praticamente pela 

metade depois que entrou em vigor, em abril, a resolução do Banco Central 
que limita a 30 dias a permanência neste tipo de crédito. Boa notícia? Não, 

porque caíram de 456,6% para 233,9%. 
Continua valendo a advertência de sempre: não parcele os pagamentos 

mensais pelo rotativo, mesmo que por um mês. Só compre parcelado se não 

houver juros. Não há como suportar as taxas do rotativo. E mesmo as demais 
opções de parcelamento tem taxas inviáveis. 

Dinheiro não dá em árvore. Fazer dívidas é o caminho mais rápido para 
a ruína financeira. Não se iluda com quedas das taxas de juros, pois elas 
continuam na estratosfera. As dívidas têm de caber em nosso salário ou renda 

mensal. Fora disso, destruiremos nosso futuro e não conseguiremos nem 
mesmo dormir em paz. Fuja disso. 

Cartão de crédito não é forma de financiamento, e sim um meio de 
pagamento mais seguro e confortável. Só vale a pena se você puder quitar o 
total da fatura. 

 
http://economia.estadao.com.br/blogs/claudio-considera/rotativo-do-cartao-

nunca-vale-a-pena/ 
 

Voltar ao índice 
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6.  Serviços – Meios de Pagamento 

Pesquisa diz que vendas parceladas caem 5,5% para o Dia das Mães 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: R7 

  
Data comemorativa é a mais importe para comércio no primeiro semestre do 

ano 
 

O volume de vendas parceladas na semana que antecedeu o Dia das 

Mães caiu 5,5% na comparação com o período equivalente do ano passado. É 
o quarto ano seguido que, em todo o país, o indicador do SPC (Serviço de 

Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas) mostra queda nas consultas para liberação de vendas a prazo. Foi 
analisado o período de 7 a 13 de maio. 

O recuo deste ano, no entanto, é menor do que o verificado em 2016, 
quando houve decréscimo de 16,4% nas consultas. Em 2015, houve queda de 

0,59% e, em 2014, 3,55%. O último ano em que foi verificada elevação foi 
2013, com crescimento de 6,44% nas consultas feitas ao SPC. 

O presidente da CNDL, Honório Pinheiro, destaca que o comércio 

vendeu menos a prazo, mas não significa que o brasileiro deixou de comprar. 
— Os consumidores estão mais preocupados em não comprometer o 

próprio orçamento com compras parceladas, por isso optaram por presentes 
mais baratos e geralmente pagos à vista. 

Melhor data para o varejo no 1º semestre 

De acordo com o SPC, o Dia das Mães é a data mais importante para o 
varejo no primeiro semestre e perde apenas para o Natal em volume de vendas 

e faturamento. 
O fato de o indicador demonstrar desaceleração significa que os piores 

momentos da crise passaram. O resultado negativo, por sua vez, é ainda 

reflexo do cenário econômico desfavorável, crédito mais caro, inflação ainda 
elevada e altas taxas de desemprego. 

 
http://noticias.r7.com/economia/pesquisa-diz-que-vendas-parceladas-caem-55-
para-o-dia-das-maes-15052017 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

7.  Emprego 

Cresce desemprego entre os aposentados 

 
16 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), a 
desocupação entre os brasileiros com 59 anos ou mais atingiu 5,2% 
 

Faz dois anos que o aposentado especialista em informática Antonio Roberto 
da Silva, de 61 anos, desistiu de procurar trabalho. Após obter a aposentadoria, em 
novembro de 2011, ele conseguiu se recolocar rapidamente no setor bancário, onde 
tinha experiência. “Naquela época a economia estava aquecida, havia bastante 
projeto”, lembra. 

Em 2012, o Brasil vinha de dois anos seguidos de crescimento acumulado de 
mais de 12% e havia “apagão” de mão de obra. “Existiam muitas vagas e faltavam 
profissionais qualificados para preenchê-las.” Mas, no ano seguinte, Silva sentiu a 
reviravolta da economia. O projeto no qual trabalhava foi concluído e, de lá para cá, o 
especialista, com mestrado em informática, não encontrou uma vaga de trabalho. 

A dificuldade enfrentada pelo aposentado está estampada no índice trimestral 
de desemprego medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No último trimestre 
do ano passado, a desocupação entre os brasileiros com 59 anos ou mais atingiu 
5,2%.  

Apesar de apresentar a menor taxa de desemprego em termos absolutos 
comparado com as demais faixas etárias, o indicador de desocupação dos 
trabalhadores idosos mais que dobrou de 2015 para 2016 e registrou a maior variação.  

No último trimestre de 2015, a taxa estava em 2,5% e, no mesmo período do 
ano, passado atingiu 5,2%. O recorte do desemprego por faixa etária é apurado pelo 
IBGE apenas para os trimestres fechados. O último dado disponível é o do quarto 
trimestre de 2016. 

A economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Maria 
Andréia Parente Lameiras, responsável pelo estudo do mercado trabalho, observa que 
o desemprego entre os mais velhos aumentou apesar de a ocupação para essa faixa 
etária ter também crescido 1% no mesmo período. “É que existe mais gente com idade 
superior a 59 anos procurando emprego”, observa. 

Um fator que levou à maior procura de ocupação entre os idosos é o próprio 
envelhecimento da população, argumenta a economista. Em 1997, os brasileiros com 
mais de 60 anos somavam 13 milhões; neste ano subiram para 26 milhões e, em cinco 
anos, serão 32 milhões de brasileiros, apontam os cálculos do Ibope Inteligência. 

Outro fator apontado pela técnica do Ipea para o aumento do desemprego 
entre os mais velhos é a crise. “Muita gente que estava aposentada voltou para o 
mercado para complementar a renda que foi afetada pelo aumento da inflação e pelo 
desemprego de outras pessoas da família”, diz.  

Neste caso, a economista observa que uma indicação desse movimento foi o 
crescimento expressivo da população disposta a trabalhar (PEA) entre os não chefes 
de família de 2015 para 2016. No mesmo período, houve um recuo da PEA entre os 
que são chefes de família. “É um segundo membro da família, que pode ser um idoso, 
que quer voltar a trabalhar para recompor a renda”, explica economista. 



 

Informativo SCS  

 

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

  13 

“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.” 

 

O avanço do desemprego entre a população mais velha é confirmado por 
outras pesquisas de menor abrangência. “Quase três em cada quatro aposentados ou 
com idade de se aposentar estão hoje sem trabalho”, observa o Rafael Urbano, 
coordenador de um estudo que avaliou o desemprego nesse estrato da população da 
Vagas.com, empresa de soluções tecnológicas para recrutamento e seleção. 

Em fevereiro, foram consultados quase 2,4 mil pessoas com mais de 60 anos 
de idade, que tinham currículos cadastrados na base de dados do site. Destes, mais 
da metade (62%) era de aposentados e o desemprego neste grupo atingiu neste ano 
72%. Cinco anos atrás, quando a pesquisa foi feita pela primeira vez, o desemprego 
entre os aposentados estava em 48%. A pesquisa considera desempregado o 
aposentado sem trabalho formal ou informal. 

“A intenção do estudo foi avaliar o estrago provocado pela recessão no 
emprego dos idosos e o resultado surpreendeu”, diz Urbano. Outra revelação da 
pesquisa é que as pessoas que se declaram desempregadas ou não trabalham estão 
quase a totalidade em busca de emprego. Destas, apenas 17% receberam alguma 
proposta de trabalho nos últimos três meses. É praticamente a metade do porcentual 
obtido na pesquisa de cinco anos atrás. 

A motivação para os aposentados voltarem à ativa também mudou. Em 2012, a 
principal razão alegada era o “gosto pelo trabalho”, com 53% das respostas. Agora o 
principal motivo alegado é ter uma renda extra para complementar o orçamento (57%). 

Sem trabalho, o especialista em informática Antonio Silva, por exemplo, viu o 
seu padrão de vida despencar desde que se aposentou e não conseguiu uma 
recolocação no mercado de trabalho. Os rendimentos, que estavam na casa de R$ 8 
mil por mês, recuaram para algo em torno de R$ 3 mil. Com isso, deixou, por exemplo, 
de viajar de férias e sair para comer fora regularmente com a mulher como fazia. 
“Gostaria de voltar a trabalhar, dar aulas. Se me pagassem o que eu ganho no INSS, 
trabalharia, sem problemas.” 

Reforma. No momento em que governo discute a reforma da previdência, que 
tem como uma das premissas ampliar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos 
entre os homens e 62 anos para mulheres, os estudos do Ipea e da Vagas.com 
revelam que o brasileiro com mais de 59 anos está disposto a trabalhar por mais 
tempo.  

Em relação à pesquisa de 2012, a fatia dos aposentados ou em vias de se 
aposentar que pretende trabalhar entre cinco e dez anos passou de 40% para 43% na 
pesquisa da Vagas. Como a idade média dos entrevistados é de 62 anos, Urbano, 
responsável pelo estudo, observa que esse contingente admite trabalhar até 72 anos. 
A expectativa de vida no País é de 75 anos. “Na prática, a conjuntura está se 
encaminhando para que o brasileiro trabalhe até os últimos dias da sua vida”, diz o 
coordenador da pesquisa. 

A economista do Ipea concorda com Urbano. “Seja pela crise ou porque está 
vivendo mais, o brasileiro já está ficando por mais tempo no mercado de trabalho.” 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-desemprego-entre-os-
aposentados,70001784498 
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8. Franquias 

Máster franqueado dá apoio a franquias e faz marca crescer 

 
14 de Maio de 2017 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios G1 

 
Empresário investiu R$ 700 mil. Ele recebe royalties mensais de franquias 

vendidas e recuperou investimento em dois anos. 
 

O mercado de franquia cresceu quase 9% em 2016. Esse bom 

desempenho se deve em parte à figura do máster franqueado. É uma unidade 
que funciona quase como um segundo sócio e ajuda a marca a crescer. A 

máster franquia funciona assim: um empresário abre um negócio. Quando 
decide lançar franquias, ele passa a ser um franqueador. E as unidades 
vendidas são as franqueadas. Mas, para atender a toda a rede, ele vende 

máster franquias, uma super unidade que dá suporte com a produção para a 
marca crescer. 

É isso o que o Guilherme Augusto Martins faz. Ele investiu R$ 300 mil 
numa fábrica em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele é uma das 
três máster franquias da rede de salgadinhos do franqueador Bruno Zanetti. A 

fábrica do Guilherme abastece 16 das 50 unidades franqueadas. O lucro 
líquido mensal é de R$ 30 mil. “A nossa produção é garantida pela franquia. 

Então a gente tem um produto já com cliente garantido. É um excelente 
negócio”, avalia Guilherme. 

Para o cliente e franqueado Bruno, também é bom negócio. “Através dos 

meus máster franqueados, eu tenho a produção descentralizada, e com isso a 
gente ganha em tempo, a gente ganha em custos, a gente ganha em uma série 

de fatores pra melhorar e facilitar nossa operação”, diz ele. 
Custo de transporte cai pela metade 
O transporte é outra boa economia nesse sistema de máster 

franqueado. No caso do Guilherme, precisa apenas de um caminhãozinho 
refrigerado, já que as lojas ficam mais ou menos próximas, e dá para fazer de 3 

a 4 entregas por saída.“Hoje o custo de entrega está saindo em 6%. É 
interessante porque o transporte de congelado hoje gira um custo de 10 a 
15%”, completa Guilherme, salientando que o custo cai pela metade. 

Produzir e vender barato virou o grande apelo da rede que vende 
salgadinhos, voltada para classe C. E a opção pelo mini salgado é estratégica. 

A fábrica vende para o franqueado 165 unidades por R$ 10. Sai a 6 centavos 
cada um. No ponto de venda, para o consumidor, sai a 16 centavos, quase 3 
vezes mais. Uma porção que tem 15 unidades, por exemplo, custa a partir de 

R$ 2,50. A loja franqueada fatura R$ 22 mil por mês. 
Aula de inglês com futebol 

E quando uma marca estrangeira vem ao Brasil, o representante dela 
aqui também pode virar uma máster franquia. Um exemplo é uma rede da 
Inglaterra que se estruturou com o apoio de máster franquias. O Everson 

Pergher comprou os direitos para representar a marca no Brasil. São aulas de 
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inglês com jogos de futebol para os alunos. “Essa vertente de ensino no Brasil 
é novidade e a gente está acreditando muito no potencial do negócio”, diz o 

franqueado Gabriel Françoso. 
“A gente tem exclusividade de comercializar a marca no Brasil. A gente 

faz toda a captação do franqueado, vende as franquias, faz o treinamento com 

os franqueados e toda a questão logística de treinamento pré e pós 
operacional”, explica o máster franqueado Everson Pergher. 

Com R$ 14 mil dá para começar o negócio: o dinheiro é para a taxa de 
franquia, compra de trave, cones e bolas. A franquia é para dar aulas em 
condomínios e escolas. Ou seja, usa a estrutura física do próprio cliente e aí 

fica barato. O franqueado define o valor da mensalidade – que pode ser a partir 
de R$ 40. Para ser máster franqueado, Everson investiu 700 mil, em 2014. Ele 

recebe royalties todo mês de cada franquia que vende. Em dois anos já 
recuperou o investimento. Para esse ano, a perspectiva é chegar a 17 
franquias. 

 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-

negocios/noticia/2017/05/master-franqueado-da-apoio-franquias-e-faz-marca-
crescer.html 
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Franchising Aquecido 

 

12 de Maio de 2017 
Fonte: Segs 

 

Segmento de Limpeza e Conservação cresce 16% no 1º Tri e sustenta alta do 
setor 

 
Parece que o Brasil deixou pra trás de vez a crise econômica. Pelo 

menos do ponto de vista do franchising. A Pesquisa Trimestral de 

Desempenho, divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) nesta 
quarta-feira (10), informa que o setor registrou no primeiro trimestre de 2017 

um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2016. O 
faturamento das franquias passou de R$ 33,7 bilhões para R$ 36,9 bilhões. 

Um dos segmentos em destaque no levantamento foi o de Limpeza e 

Conservação, onde se destacam, por exemplo, as franquias de lavanderia. A 
vertente apresentou um incremento de 16% nos três primeiros meses do ano, 

terceiro melhor desempenho de toda a cadeia. 
A rede Quality Lavanderia, pertencente ao grupo Acerte Franchising, 

ilustra bem esse sucesso, apresentando uma expansão consistente ao longo 

dos anos, mesmo em períodos de maior complexidade macroeconômica. “O 
segmento de lavanderia é um mercado que apresenta boa margem de 

crescimento no Brasil. Nesse sentido, priorizamos a qualidade do serviço, 
fazendo um acompanhamento regular em todas as lojas. Isso tem se traduzido 
em sucesso financeiro para os nossos parceiros”, comenta Alexandre Diniz, 

diretor do grupo. A expectativa da Acerte é crescer 30% em 2017. Em número 
de lojas da Quality, a meta é inaugurar sete unidades durante o ano. 

Quality Lavanderia_loja.JPG - Fachada da rede Quality Lavanderia. 
A rede de lavanderias, aliás, recebeu em 2017, pelo 11º ano, o Selo de 

Excelência em Franchising, que reconhece a qualidade das franquias e o bom 

relacionamento com seus parceiros, valorizando as melhores práticas e o 
profissionalismo perante o Sistema de Franquias Nacional. “Toda essa 

conjuntura significa que estamos no caminho certo. Mas ao invés de nos 
contentarmos, estamos sempre em busca de melhorar nossos processos para 
entregar, de fato, excelência a nossos franqueados e aos clientes finais”, 

ressalta Diniz. 
Modelo Express. Ainda no segmento de lavanderias, outro conceito que 

vem ganhando força no mercado brasileiro, impulsionado pelas mudanças de 
hábitos e estilo de vida dos consumidores, é o modelo americano “self-service”, 
no qual o próprio cliente pode lavar e secar suas roupas. De olho isso, o grupo 

Acerte conta também com a franquia Prima Clean Lavanderia Express, voltada 
ao público que busca mais rapidez e praticidade. "Nos últimos anos, o brasileiro 

tem viajado mais ao exterior. Nos Estados Unidos e na Europa é comum esse 
tipo de lavanderia, então, temos absorvido muito rapidamente essa cultura”, 
explica Alexandre Diniz. 

 
http://www.segs.com.br/economia/63870-franchising- 
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9.  Logística – Portos e Navegação 

Nova MP dos Portos deixa contrato anterior a 1993 sem regulamentação 

 
15 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
A projeção é que R$ 3 bilhões em investimentos possam ser desestimulados por conta 
da falta de segurança jurídica. Decreto, contudo, pode ter deixado uma abertura legal 
para discutir o assunto 
 

Apesar da previsão de R$ 25 bilhões de investimentos privados em 
modernização e ampliação no setor portuário, com a aprovação do Decreto Nº 9.048 
de 2017, alguns pontos permanecem indefinidos e mantêm a insegurança jurídica dos 
arrendatários. Entre eles, o mais importante é a não contemplação de adaptação dos 
contratos firmados antes da Lei nº 8.666, de 1993. 

O novo documento altera o Decreto nº 8.033 de 2013 - que havia engessado o 
mercado - e traz um maior equilíbrio entre os terminais privados e públicos. O 
descontentamento, contudo, se mantém entre as empresas com contratos firmados 
antes da primeira lei do setor de 1993. "Continua a insegurança jurídica entre aqueles 
que não foram atendidos. Isso pode represar um bom volume de investimentos, na 
ordem de R$ 3 bilhões", afirma o presidente da Associação Brasileira de Terminais e 
Recintos Alfandegados (Abtra), Bayard Umbuzeiro Filho. 

Segundo o executivo, cerca de 27 terminais operam hoje com liminar judicial. 
"A maior parte dos terminais retroportuários atuam com liminar. Não temos 
perspectivas nenhuma, apenas a promessa do Ministro [Maurício Quintella Lessa] de 
arranjar uma solução. Depois de 90 dias de discussão, qual será o novo caminho? 
Ainda não sabemos se passaremos por tudo de novo ou se dará por meio de outro 
instrumento legal", comenta. 

Entre as empresas com contratos anteriores a 1993 estão Transpreto 
(subsidiária da Petrobrás), Cargill, Tequimar (do gupo Ultra), Braskem, Raízen, 
Deicmar, Rodrimar, Transbrasa, Flexibras (do grupo Thecnip), Hipermodal, Hiper 
Export, Vopak, Intermarítima, Paranapanema, Granel Química (associada da Odfjell 
SE), Centro Sul e Pérola. 

De acordo com Umbuzeiro, a falta de soluções para estes contratos deverá 
provocar uma onda de demissões, redução de investimento e até dificuldade de 
conseguir os contratos, que já não estão fáceis. "Pode não ser uma demissão direta, 
porque se investiu muito na mão de obra especializada, mas serviços de terceiros 
como manutenção de equipamentos extras devem deixar de ser contratados", coloca. 
Além disso, ele comenta sobre a piora da produção. "Quando o cliente perguntar a 
situação jurídica do terminal, ele vai pensar na segurança jurídica da carga. Não sabe 
o que vai ocorrer", exclama. 

Segundo ele, o atual cenário econômico e o reflexo da balança comercial 
exigem investimentos de redução de custo, mas sem segurança jurídica, o setor fica 
em um impasse. "Como fazer um aporte sem saber o que vai ocorrer", diz. Para o 
executivo, o impacto também pode ser maior. "Será que o governo consegue fazer 
todas essas licitações até o final do governo Temer?", destaca. 

Outro pleito do setor que não foi contemplado é a eliminação da cobrança de 
taxa de espelho d'agua. "Os pleitos que ficaram de fora permanecerão na nossa 
agenda de trabalho. A cobrança da taxa de espelho d'água é uma delas. Mas o 
momento agora é de comemorar e permanecer trabalhando cada vez mais para o 



 

Informativo SCS  

 

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

  18 

“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.” 

 

setor se fortalecer", comentou o diretor-presidente da Associação de Terminais 
Portuários Privados (ATP), Murillo Barbosa, em nota. 

Oportunidade 
Apesar da decepção de quem possui contratos anteriores a 1993, a sócia do 

Martinelli Advogados, Fábia Regina Freitas, acredita que o decreto trouxe uma "porta 
de oportunidade" para estes casos. De acordo com ela, com o Artigo 19-A, os 
contratos de arrendamento portuário em vigor firmados sob a Lei de 1993, que 
possuam previsão expressa de prorrogação ainda não realizada poderão ter sua 
prorrogação antecipada. "Isso trouxe uma prerrogativa maior para a discussão, porque 
antes da lei não era necessária uma previsão expressa", explica. 

Para ela, o novo decreto é uma oportunidade para rediscutir a situação. "Antes 
o decreto anterior nem isso previa e agora existe a possibilidade. Mesmo que se fixe 
um parâmetro, abre espaço para uma discussão, porque na época em que foram 
feitos os contratos não era necessária uma previsão expressa", diz. Além disso, é 
possível provar que alguns contratos já tiveram a prorrogação, sem necessariamente 
uma previsão expressa. O primeiro conselho da especialista é que as empresas em tal 
situação abram um diálogo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq) e a Secretaria Nacional de Portos (SEP). "Mesmo aquelas que já foram 
indeferidas, por falta de uma previsão legal, porque agora há uma, mesmo que de 
forma intrínseca no contrato. Se não resolver pode recorrer ao judiciário, mas o 
primeiro é ir às autarquias." 

Mesmo assim, a executiva destaca que é importante que as empresas 
resolvam caso a caso, para que sejam analisadas as questões contratuais de cada 
uma. "Dependendo do contrato a Antaq ou SEP podem alargar o conceito que foi dado 
no Decreto, se observarem que há espaço para isso ao analisar as cláusulas do 
contrato", conclui. 

Olhar do investidor 
Mesmo com questões a ser superadas, o sócio da Grant Thornton, Paulo 

Funchal, relembra da importância da mudança prevista no novo Decreto. "O 
alongamento do plano contratual, a possibilidade de ampliação das áreas [no caso dos 
TUPs] e a redução do tempo de aprovação para novos terminais são medidas que 
trazem garantias e diminuem as incertezas. Isso atrai o investidor", afirma Funchal 
citando os projetos do Programa de Parcerias de Investimento. 

Assim como ocorreu nas licitações em aeroportos e rodovias no início do ano, 
ele acredita que as novas regras devem trazer um maior interesse pelas licitações 
portuárias. "Acredito que de médio a longo prazo isso trará um grande impacto na mão 
de obra. Acho que em seis meses teremos um grande impacto advindo da construção 
dos projetos." 

 
http://www.dci.com.br/servicos/nova-mp-dos-portos-deixa-contrato-anterior-a-1993-
sem-regulamentacao-id624765.html 
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10.  Curtas 

Preço de aluguel residencial sobe 0,09% em abril ante março, diz FipeZap 

 
16 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
No acumulado de 12 meses, preço caiu 2,2% e considerando o IPCA em 12 

meses, de 4,08%, índice acumula baixa de 6,03% 
 

O preço médio do aluguel residencial em 15 cidades brasileiras subiu 

0,09 por cento em abril ante março, para 28,67 reais por metro quadrado, 
mostrou levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) 

em parceria com o portal Zap. 
No acumulado do ano, o indicador avançou 0,56 por cento. Em 12 

meses, contudo, caiu 2,2 por cento. Considerando a inflação em 12 meses - de 

4,08 por cento, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do 
IBGE -, o índice acumula baixa de 6,03 por cento. 

Entre os 15 municípios analisados, São Paulo era o que tinha o metro 
quadrado mais caro para locação (35,45 reais) em abril, seguido por Rio de 
Janeiro (34,38 reais), Distrito Federal (29,49 reais) e Santos (28,55 reais). Por 

outro lado, Goiânia era a cidade com aluguel residencial mais barato (15,35 
reais). 

Das 15 cidades monitoradas pelo levantamento, apenas Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, Fortaleza, Recife, Campinas e Goiânia tiveram recuo nos 
preços de aluguel residencial em abril. 

IPCA de abril sofre baixa e traz surpresa positiva para o mercado 

 

15 de Maio de 2017 
Fonte: Investimentos e Notícias 

 

Inflação medida pelo IPCA de abril foi de 0,14% m/m, um número abaixo 
da mediana das expectativas do mercado, cujo número esperado era de 0,15% 

m/m. O índice também está bastante abaixo da média história para o mês, que 
entre 2000 e 2016 foi de 0,58%. 

Como consequência, a inflação acumulada em 12 meses para 4.08%, 

ante 4.57% no mês anterior. Segundo relatório do BTG Pactual, para maio a 
expectativa é de que a inflação se acelere para em torno de 0.55% m/m, 

levando o IPCA em 12 meses para menos de 4%, o menor índice em dez anos. 
Apesar disso, o mesmo relatório aponta que a previsão do acumulado 

para o ano de 2017 continua em 4.1% a/a, sem descartar o risco de aumento 

de impostos no final do ano ainda motivados por uma meta fiscal desafiadora. 
Um outro fator que sugere uma baixa na inflação é a desaceleração dos 

índices gerais de preços IGPs. 
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11. Feiras 

 
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 

 
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 

 
16/05/2017 até 19/05/2017 – MÓVEL BRASIL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 

Local: Fundação Promotora de Eventos - Promosul / São Bento do Sul 
Cidade: São Bento do Sul - SC 

 
16/05/2017 até 19/05/2017 – CEMAT SOUTH AMERICA 2017 
Setor: Multisetores 

Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 

 
17/05/2017 até 17/05/2017 – BRAZIL PROMOTION DAY RJ 2017 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 

Local: Sheraton Barra Rio de Janeiro Hotel 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
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19/05/2017 até 28/05/2017 – SGPA 
Setor: Agronegócio 

Local: Parque Agropecuário Dr. pedro Ludovico Teixeira 
Cidade: Goiânia – GO 

 
19/05/2017 até 21/05/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador - BA 

 
20/05/2017 até 22/05/2017 – ESTÉTICA IN RIO 
Setor: Beleza e Estética 

Local: Centro de Convenções SulAmerica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
20/05/2017 até 22/05/2017 – FEIPET 
Setor: Animais Domésticos 

Local: Fenac 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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