
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 089 

17 de Maio de 2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 089 – Ano 11 – Brasília, 17 de Maio de 2017 

 
Sumário 

1. SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO .......................................................................................3 

RAMO ALIMENTAR ENTRA NA ERA DOS MULTICANAIS ................................................... 3 

2. SERVIÇOS - BANCOS .................................................................................................5 

BANCOS LIBERAM R$ 22 BILHÕES PARA FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS NO 1º 

TRIMESTRE .................................................................................................................... 5 

3. SERVIÇOS – PUBLICIDADE E PROPAGANDA .............................................................7 

MOBILE ONLY: A EVOLUÇÃO INEVITÁVEL DA COMUNICAÇÃO E DO MARKETING........... 7 

4. BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR ..................................................................................9 

INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS TEM ALTA DE 11,1%, DIZ CNC ...................... 9 

IGP-10 FECHA COM A MENOR DEFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 24 ANOS ............................ 10 

5. COMÉRCIO ELETRÔNICO .........................................................................................12 

E-COMMERCE CRESCE 16% E FATURA R$1,9 BI NO DIA DAS MÃES EM 2017, 

APONTA EBIT ............................................................................................................... 12 

SETE A CADA DEZ BRASILEIROS JÁ COMPRARAM POR DISPOSITIVOS MÓVEIS ........... 13 

6. EMPREGO.................................................................................................................14 

GERAÇÃO DE VAGAS VOLTA AO AZUL E ANALISTAS VEEM REAÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO ................................................................................................................... 14 

CRIAÇÃO DE VAGAS FORMAIS É MAIOR NO INTERIOR DO PAÍS................................... 15 

7. LOGÍSTICA – PORTOS E NAVEGAÇÃO.....................................................................16 

SEGURANÇA DO TRANSPORTE FLUVIAL NO NORTE SERÁ DEBATIDO EM BELÉM ....... 16 

8. CURTAS....................................................................................................................17 

INDICADOR SERASA EXPERIAN MOSTRA EXPANSÃO DA ECONOMIA NO PRIMEIRO 

TRIMESTRE .................................................................................................................. 17 

INFLAÇÃO PELO IPC-S CRESCE EM QUATRO DAS SETE CAPITAIS PESQUISADAS ...... 17 

9. FEIRAS .....................................................................................................................18 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

 

1. Serviços - Alimentação 

Ramo alimentar entra na era dos multicanais 

 
17 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Depois de ganhar popularidade em setores como têxtil e eletrônicos, 
supermercadistas começam a dar atenção ao mundo on-line, com maior 
integração das plataformas 

 
Depois de avançar em setores como eletrônicos e vestuário, a 

multicanalidade começa a ser preocupação também de setores tradicionais do 
varejo, como supermercados e drogarias. Segundo levantamento da DOM 
Strategy Partners, 84% dos empresários do ramo alimentar vão aumentar 

atenção para experiência do cliente no ambiente digital. 
A movimentação se dá em um momento em que o cliente está 

hiperconectado, e os variados canais para acesso à uma marca se faz ainda 
mais necessário. "A gente identifica pelo menos três grandes pilares que 
formam a experiência do cliente: a comunicação (como, por exemplo, um 

anúncio de publicidade ou a atividade nas redes sociais); o atendimento (o 
'SAC' pode ser um deles); e os canais de vendas (como o e-commerce)", 

exemplifica o CEO da DOM Strategy Partners, Daniel Domeneghetti. 
Segundo a pesquisa, que ouviu 529 empresas entre novembro de 2016 

e março deste ano, empresas com uma forte atuação no comércio físico estão 

procurando realizar mais ações no mundo on-line para fortalecer as suas 
marcas. Entre as drogarias, 49% dos entrevistados pretendem elevar atenção 

aos canais virtuais, com ações em redes sociais e aplicativos para 
smartphones. 

Apesar da intenção dos empresários, Domeneghetti alerta para a 

complexidade em se transformar em multicanal. "Tem produtos que são 
passíveis [à multicanalidade] e tem outros que não", conta. Ele explica que 

muitas empresas se dão mal porque o cliente fica mais confuso com as 
divergências de canais. "A questão essencial é a finalidade. Quando você cria 
uma enorme quantidade de canais que não é eficaz, o excesso é tão ruim 

quanto a ausência de canais", afirmou ao DCI. 
Do físico ao on-line 

Tida como exemplo nesse processo de multicanalidade, a Via Varejo - 
braço do Grupo Pão de Açúcar que engloba as marcas Casas Bahia, Ponto 
Frio e Extra - já conta com a opção de comprar pelo site e retirar na loja desde 

2015. "Há uma percepção de que o cliente tem procurado cada vez mais a 
multicanalidade para realizar suas compras. Prova desta tendência é que, 

dependendo da região ou do produto escolhido, o serviço é utilizado em 50% 
das compras do e-commerce", informou a varejista em nota ao DCI. 

Segundo a companhia, uma das apostas para este ano foi otimizar as 

páginas das marcas nas versões de acesso prático por dispositivos móveis. 
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"Com a mudança, o índice de cliques diários aumentou aproximadamente 60%, 
o que reflete em maior interatividade do público com a página. Além disso, já 

trabalhamos de forma integrada com os contact centers das operações on-line 
e física". 

Caminho inverso 

Se algumas empresas do varejo físico estão se 'digitalizando', o caminho 
inverso não é insólito: "Hoje há lojas de serviço - como da Claro, lojas da Vivo, 

e também da Porto Seguro. As empresas de serviço estão se transformando 
em postos físicos", comenta Domeneghetti. 

Outro exemplo disso: após uma década de vendas somente no varejo 

on-line, o Balão da Informática agora busca expandir com franquias. "As lojas 
físicas podem vender o catálogo disponível no site através de um sistema de 

televendas e o cliente recebe os produtos diretamente em sua residência", 
afirma o sócio fundador da empresa, Fabrízio Marchese. 
 

http://www.dci.com.br/comercio/ramo-alimentar-entra-na--era-dos-multicanais-
id625322.html 

 
 

Voltar ao índice 
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2.  Serviços - Bancos 

Bancos liberam R$ 22 bilhões para financiamentos de veículos no 1º trimestre 

 
16 de Maio de 2017 

Fonte: Brasil Econômico 
 
CDC foi responsável por 50% dos negócios fechados no primeiro trimestre; na 
sequência ficou o modelo de consórcio com 5% e o leasing teve apenas 1% 
 

Cerca de R$ 22 bilhões foram liberadores bancos de montadoras e instituições 
independentes no primeiro trimestre deste ano para financiamentos de veículos. Este 
valor é 18,4% superior ao registrado no mesmo período de 2016. 

Segundo dados divulgados no boletim da ANEF (Associação Nacional das 
Empresas Financeiras das Montadoras), o CDC (Crédito Direto ao Consumidor) foi 
responsável por 50% dos financiamentos fechados no primeiro trimestre deste ano. Na 
sequência ficou o modelo de consórcio, com 5%. O leasing teve apenas 1% do total. 
As compras à vista atingiram a marca de 44%. 

Para Gilson Carvalho, presidente da entidade, os núemeros indicam que o 
consumidor continua cauteloso, mas a redução da taxa Selic o deixa mais confiante no 
momento de investir para comprar um bem com maior valor agregado, como um carro 
novo, por exemplo. “A confiança está voltando aos poucos. Aliado a isso, precisamos 
que as pessoas recuperem sua renda e voltem a ter crédito. Esses são os três pilares 
que impactam o setor”, diz. 

No que diz respeito ao segmento dos veículos pesados, o Finame respondeu 
por 62% dos negócios. Na sequência vieram os financiamentos (16%), as compras à 
vista (13%), consórcio (6%) e o leasing (3%). 

“Com a entrada do novo Finame TJLP 2017, que inclui a nova regra que 
beneficia as empresas com faturamento até R$ 300 milhões, aliada à redução da taxa 
Selic, o mercado de caminhões e ônibus ganhou novo fôlego. Os primeiros resultados 
já são visíveis e esperamos uma aceleração para o próximo trimestre”, afirma o vice-
presidente setorial de veículos comerciais da ANEF, Bernd Barth. 

Modalidade de crédito mais procurada pelos compradores de moto desde o 
ano de 2014, o consórcio caiu para a segunda colocação nesta categoria, tendo 
registrado o total de 33% dos negócios. A preferência do consumidor neste período foi 
o financiamento, responsável por 36% dos contratos. As compras à vista ficaram na 
terceira posição, com 31%. 

“A redução das taxas de juros e o aumento do Índice de Confiança do 
Consumidor que, em março de 2017, atingiu seu maior patamar desde dezembro de 
2014, contribuíram diretamente para este resultado. Já o consórcio apresentou uma 
queda maior no volume de emplacamentos, impactado principalmente pela redução da 
carteira ativa nos últimos anos. No entanto, a modalidade se mantém como um 
importante pilar para o segmento, principalmente pela sua estabilidade nas entregas, 
variando menos que o financiamento ao longo dos anos", explica o vice-presidente 
setorial de motocicletas da ANEF, Ricardo Tomoyose. 

Recursos liberados 
Durante o primeiro trimestre, a soma de recursos liberados chegou a R$ 22,4 

bilhões, aumento de 16,4% na comparação com o mesmo período de 2016. Para as 
operações de CDC foram destinados R$ 22 bilhões (crescimento de 18,4% em doze 
meses) e para o leasing, R$ 370 milhões (recuo de 41,3% em relação ao mesmo 
período do ano passado). 
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Com base nos resultados alcançados nos três primeiros meses deste ano, a 
ANEF mantém as suas projeções para 2017. “O saldo de financiamentos para a 
compra de veículos e motocicletas deve somar R$ 166,7 bilhões, um pequeno 
aumento de 2,5% na comparação com o ano passado. Já o total de recursos liberados 
deverá registrar uma elevação de 5,5% e somar R$ 86,7 bilhões”, afirma Gilson 
Carvalho. 

Falta de pagamento  
A taxa de inadimplência nas operações de CDC foi de 4,5% em março – tanto 

para as pessoas físicas quanto para as jurídicas. Para o primeiro grupo, houve recuo 
de 0,1 ponto percentual na comparação com fevereiro. Essa também foi a redução 
registrada em doze meses. No segmento das empresas, foi registrado recuo de 0,2 
ponto percentual na comparação com o mês anterior e de 0,9 ponto percentual em 
relação ao mesmo período do ano passado. 

Já na carteira de leasing, o índice de pessoas físicas que deixaram de quitar 
seus compromissos foi de 3,7 pontos percentuais, redução de 0,1 ponto percentual em 
relação ao mês anterior e de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo 
período de 2016. Entre as pessoas jurídicas, a taxa foi um pouco menor, de 3,6%, 
mesmo índice registrado em março do ano passado, mas com alta de 0,2 ponto 
percentual na comparação com fevereiro. 

Juros  
Os juros aplicados pelos bancos ligados às montadoras seguem mais atraentes 

se comparados com os que são adotados pelas instituições independentes. Em 
março, as entidades associadas à ANEF cobraram juros de 22,42% ao ano e 1,7% ao 
mês, enquanto os independentes trabalharam com índices 24,8% e 1,83%, 
respectivamente. O prazo médio das concessões é de 41,9 meses. Já o prazo máximo 
oferecido pelos bancos é de 60 meses. 

A ANEF  
A Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras é 

responsável pela representação de suas marcas associadas junto aos órgãos do 
governo, de entidades de classe e associações congêneres. 

A entidade busca divulgar, esclarecer e prestar informações, tanto à imprensa 
quanto aos consumidores em geral, sobre as modalidades de financiamentos nos 
segmentos de automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas. Atualmente, a ANEF 
representa 15 marcas e suas respectivas estruturas de serviços financeiros, o que 
inclui os bancos, as empresas de arrendamento mercantil e as administradoras de 
consórcios vinculados à indústria automotiva. 
 
http://economia.ig.com.br/2017-05-16/financiamentos.html 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Publicidade e Propaganda 

Mobile Only: A evolução inevitável da comunicação e do marketing  

 
12 de Maio de 2017 
Fonte: InfomaMídia 

 
Vivemos na atual era do Mobile First Strategy, que nada mais é do que a 

estratégia de marketing digital pensada para o ambiente mobile, considerando 
ele como primeira tela de impacto em seu consumidor. A experiência, a 
interação, tudo isso pensado com o smartphone como plataforma, compõem 

não só campanhas e ações, mas o modo de se pensar o marketing digital 
atual. 

A evolução natural disso é o Mobile Only, onde já não se espera o que o 
impacto via outras telas de interação seja significativo. Essa visão de marketing 
considera que o celular, na forma do smartphone, é por onde a comunicação 

marketing X consumidor irá acontecer de forma absoluta, baseado no 
comportamento atual de milhares de pessoas, e principalmente da evolução 

natural do comportamento humano com dispositivos de interação e 
comunicação. 

O smartphone mesmo já está mudando. Muita gente já não gosta de ser 

incomodado com ligações. Até o telefone como função está perdendo espaço 
para uma evolução natural do comportamento aliado à tecnologia, um surgindo 

interdependente ao outro e se retroalimentando. 
As janelas de contato das pessoas com o conteúdo, seja ele 

entretenimento, informação ou publicidade, mudaram drasticamente nos 

últimos anos. Diferentes de épocas não tão distantes, essa mudança ocorreu 
de forma abrupta, quase dolorosa para alguns, e com certeza impactante para 

aqueles que já estavam aqui. 
A TV teve décadas de era de ouro, ela reinou soberana por tanto tempo 

que hoje em dia é até estranho ver esse que já foi chamado de “membro da 

família”, às moscas. Já o desktop reinou como segundo lugar por pouco tempo, 
e quando atingia seu ápice, mesmo que através de notebooks, ele foi 

substituído pelo celular. Não houve mudança gradual, houve uma coexistência 
intensa, e agora ela tende a sumir. 

A interatividade foi o que mais distanciou a experiência do consumo de 

conteúdo via TV para o do computador. Considerando esse aspecto, a 
progressão para o mobile, onde a interatividade é mais intensa, simplificada e 

ágil, é algo natural, tanto que as poucos se deixou de olhar para o celular como 
uma segunda tela de contato da pessoa com o conteúdo, e passou-se a ver o 
mobile como a primeira tela, onde a interação, o consumo, ocorrem primeiro 

Aqueles que nasceram nas épocas de rápidas transições se 
acostumaram facilmente à mudança. Nossos bisavôs mal conheceram a TV, 

nossos avós viveram vidas inteiras a seu lado. Nossos pais lidaram com a 
presenta do computador junto da TV, mas ainda por anos, e nós a geração de 
transição vivemos com aparelhos que surgiram, ascenderam, quase deixaram 
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de existir, vivemos com a TV na infância, com o computador na juventude, e 
hoje já mostramos a nossos filhos o mundo através da tela do celular. 

Somos uma geração que viu mudanças rápidas e tivemos de nos 
adaptar a ela. Há cerca de quatro anos no máximo falávamos de como o 
mobile deixaria de ser a segunda tela e passaria a ser a primeira, fonte 

principal de interação com o mundo. Hoje falamos do Mobile Only. Isso porque 
o smartphone rompeu a logica da interação momentânea. Antes se precisava 

parar para usar a internet e estar conectado às pessoas. 
Era preciso sentar na frente do computador, estar ligado a uma tomada, 

a um modem, e por ai vai. Hoje tudo isso ocorre sem esforço via smartphone, o 

que gerou uma mudança de comportamento nas pessoas, agora elas estão 
conectadas 24X7, não precisam mais dedicar um tempo a isso. Isso inclusive 

gera a necessidade de se “desconectar” de vez em quando. 
O impacto disso na comunicação ao consumidor é enorme. Esse 

movimento transformou o impacto do marketing e publicidade que vinha 

através de um momento específico, para uma contínua sucessão de micro 
momentos que impactam o consumidor de um forma totalmente diferente. 

Olhamos para a tela do celular dezenas de vezes por dia, seja para o que for, e 
é nesses momentos que o marketing passou a atuar. 

São inúmeros momentos de tomada de decisão por dia. Inúmeras 

oportunidades de impactar o consumidor e aos poucos construir sua imagem. 
Com o comportamento diferente, se tornou diferente a maneira de comunicar, 

se fazer publicidade e montar a estratégia de marketing. Agora a produção se 
foca em telas menores, em tempos menores de impacto, em resoluções 
melhores e interações contínuas. 

O Mobile First é realidade e o Mobile Only o segue a passos largos. 
Aqueles que ainda não mudaram estão fadados a depender de um público que 

em breve deixará de existir. As informações via dispositivos moveis são mais 
completas, complexas e mutáveis. Hoje existimos no mundo online tanto 
quanto no mundo real, de forma que existe uma imagem atingível de cada um 

na internet. 
Hoje é quase impossível distinguir se isso parte da tecnologia ou da 

necessidade, mas o importante é que é preciso se adaptar. A evolução é 
inevitável, estar preparado é a única opção. 
 

http://www.informamidia.com.br/mobile-only-a-evolucao-inevitavel-da-
comunicacao-e-do-marketing/ 

 
Voltar ao índice 
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4.  Bem-Estar do Consumidor 

Intenção de consumo das famílias tem alta de 11,1%, diz CNC 

 
16 de Maio de 2017 

Fonte: G1 

 
Indicador teve a maior evolução desde 2012. Desaceleração da inflação e 

queda de juros aumentou a confiança, segundo a entidade. 
 

A Intenção de Consumo das Famílias aumentou 11,1% em maio na 

comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), esta 

foi a terceira variação positiva consecutiva do indicador, o que representa a 
maior evolução dele desde 2012. 

Na comparação com abril, entretanto, o indicador apurado pela CNC 

teve queda de 0,2%. 
Segundo a entidade, a melhora na expectativa de consumo das famílias 

se deve, principalmente, à desaceleração da inflação e à queda de juros. A 
liberação de recursos de contas inativas do FGTS também teria contribuído 
para elevar a intenção de consumo. 

Maior segurança com o emprego 
Outro indicador apurado pela CNC que teve melhora na comparação 

com maio do ano passado é o que se refere ao emprego atual. Segundo a 
pesquisa, houve aumento de 8,4% na sensação de segurança quanto ao 
emprego. Na comparação com abril, o indicador teve queda de 0,1%. 

Em relação ao mercado de trabalho futuro, no entanto, as famílias se 
mostram mais preocupadas que no ano passado. O indicador teve alta de 6,3% 

na comparação com maio de 2016. Na comparação com abril, porém, registrou 
queda de 1,6%. 

Consumo menor 

A CNC destacou, ainda, que o nível de consumo atual teve variação 
positiva tanto na comparação anual quanto na mensal – respectivamente 

16,6% e 1,9%. Todavia, a maior parte das famílias ouvidas pela entidade 
declarou estar com o nível de consumo menor que o do ano passado. 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/intencao-de-consumo-das-familias-tem-
alta-de-111-diz-cnc.ghtml 
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IGP-10 fecha com a menor deflação dos últimos 24 anos 

 

16 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) voltou a fechar com deflação 
(inflação negativa) em maio, ao variar -1,1%, depois de ter encerrado abril 

também com inflação negativa de 0,76%. A deflação é a menor da série 
histórica iniciada em 1993, portanto, há 24 anos. 

Os dados relativos ao IGP-10 foram divulgados hoje (16), no Rio de 

Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV). Em maio de 2016, a variação foi de 0,6%. 

Com a deflação de maio, o IGP-10 acumula nos primeiros cinco meses 
do ano (janeiro a maio) inflação negativa de 0,81%. Já a taxa acumulada nos 
últimos 12 meses continua positiva em 2,14%. 

Preços ao Produtor 
A inflação negativa de maio foi mais uma vez impactada pela variação 

dos preços ao produtor, que voltaram a fechar com deflação. Segundo os 
dados divulgados, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou -1,74%, 
em maio, depois de ter registrado em abril taxa negativa de 1,29%. O IPA 

responde por 60% da composição do IGP-10. 
O resultado é reflexo, principalmente, do comportamento dos preços do 

grupo Matérias-Primas Brutas, que registrou em maio deflação de 5,46%, 
depois de ter acusado em abril inflação negativa de 3,49%. 

Contribuíram para a desaceleração do grupo os itens: minério de ferro (-

0,66% para -13,57%), cana-de-açúcar (-0,38% para -2,66%) e leite in natura 
(4,75% para 1,39%). No sentido contrário, destacaram-se os itens soja (em 

grão) (-8,23% para -1,80%), milho em grão (-12,33% para -9,62%) e bovinos (-
1,75% para -0,92%). Apesar da alta entre um mês e outro, todos os grupos 
tiveram variações negativas de preços. 

O grupo Bens Intermediários também registrou variação negativa em 
maio frente a abril, embora de menor magnitude: -0,38%. No mês anterior, a 

taxa havia sido de -0,81%. 
A principal contribuição para a taxa menos negativa partiu do subgrupo 

combustíveis e lubrificantes para a produção, cuja taxa passou de -2,39% para 

-0,15%. Já o grupo Bens Finais registrou em maio alta de 0,18%. A variação foi 
menor do que o 0,21%, de abril. 

Único a fechar o mês em alta, também o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) registrou variação menor em maio, com variação de 0,21% 
ante 0,42% em abril. Quatro das oito classes de despesa componentes do 

índice registraram decréscimo em suas taxas de variação, com destaque para 
o grupo Alimentação (0,92% para 0,23%). 

Também fecharam com variações menores de preços em maio frente a 
abril os grupos Habitação, cujos preços caíram de 0,6% para 0,03%; 
Educação, Leitura e Recreação (0,22% para -0,61%) e Despesas Diversas 

(0,64% para 0,17%). 
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Custo da construção também cai 
Também com variação negativa de preços, o Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC) registrou, em maio, deflação de 0,02%, a mesma do 
mês anterior. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços acusou 
variação de -0,06%. No mês anterior, a taxa havia sido de -0,04%. 

O IGP-10 é calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 
do mês anterior e 10 do mês de referência. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/inflacao-pelo-igp-10-
volta-fechar-com-deflacao-e-acumula-081-no-ano 

 
Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

E-commerce cresce 16% e fatura R$1,9 bi no Dia das Mães em 2017, 
aponta Ebit 

 

16 de Maio de 2017 
Fonte: e-Commerce Brasil 

 
O faturamento do e-commerce no Dia das Mães, celebrado no dia 14 de 

maio, foi de R$1,9 bilhão, crescimento nominal de 16% ante ao mesmo período 

do ano passado, quando foi registrado R$1,62 bilhão em vendas, segundo a 
Ebit. 

A previsão superou as expectativas da empresa, que previa alta de 7% 
para a data. O tíquete médio também registrou elevação de 3,7%, de R$402 
para R$417, enquanto o número de pedidos subiu 12%, de 4,036 milhões para 

4,520 milhões. 
O monitoramento da Ebit baseia-se nas compras realizadas no varejo 

eletrônico entre 29 de abril e 13 de maio. Smartphone, que correspondeu a 
13,40% das vendas em volume de pedidos, foi o presente mais comprado para 
as mães. Perfume (4,40%), água de colônia (4,17%), geladeira/refrigerador 

(3,19%) e vinho (2,76%) completam o ranking dos produtos mais comprados 
para presentear. 

“O resultado muito acima na expectativa mostra que o consumidor está 
confiante de que o pior da crise econômica já passou. Além disso, por possuir 
preços mais competitivos e disponibilizar entregas em poucos dias em grandes 

cidades permitindo comprar mais próximo ao do domingo dia das mães , o e-
commerce está atraindo ainda mais consumidores que tradicionalmente 

compravam no varejo físico”, disse o CEO da Ebit, Pedro Guasti. 
O Dia das Mães é considerado uma das principais datas do calendário 

nacional do varejo eletrônico. O crescimento previsto para 2017 mostra o setor 

voltando a acelerar suas vendas, com crescimento de dois dígitos este ano. 
“Por conta dos indicadores econômicos apontando a retomada do 

crescimento econômico, da Black Friday e Natal, as vendas do segundo 
semestre devem ser ainda mais aquecidas. Os números estão dentro da 
perspectiva da Ebit, que espera que o e-commerce, de forma geral, cresça 

12% neste ano”, ressaltou Guasti. 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-cresce-16-dia-das-
maes/ 
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Sete a cada dez brasileiros já compraram por dispositivos móveis 

 
16 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 

 
Pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box mostra que 73% dos 

internautas brasileiros com dispositivos móveis já compraram mercadorias 
físicas através de um smartphone. A proporção não mudou muito nos últimos 
seis meses. Depois de um crescimento avassalador entre setembro de 2015 e 

setembro de 2016, quando passou de 41% para 71%, o aumento desta vez foi 
modesto e dentro da margem de erro. 

Crise econômica, desemprego e redução do poder de compra do 
brasileiro podem ter contribuído com a estagnação. Por outro lado, chama a 
atenção o fato de 75,4% dos consumidores móveis declararem que atualmente 

fazem mais compras pelo celular do que faziam seis meses atrás. Ou seja, 
ainda que a base de consumidores móveis não tenha crescido, aqueles que 

fazem parte dela estão gastando mais nesse canal. 
Em uma análise mais detalhada do perfil do consumidor móvel nacional, 

percebe-se que o hábito de comprar por dispositivos móveis é equilibrado entre 

homens e mulheres (74% X 72%), e mais comum entre os mais ricos que entre 
os mais pobres (77% nas classes A e B X 71%, nas classes C,D e E). Idade 

também faz diferença: quanto mais jovem, maior a probabilidade de a pessoa 
já ter comprado uma mercadoria pelo smartphone (75% entre aqueles com 16 
a 29 anos; 74,5%, entre 30 e 49 anos; 55%, entre aqueles com 50 anos ou 

mais). 
O Nordeste é a região que apresenta a maior proporção de internautas 

que já experimentaram comprar bens físicos pelo celular (77,8%), seguida pelo 
Sul (73,6%), Sudeste (71%), Centro-oeste (70,6%) e Norte (68,7%). A liderança 
nordestina em termos percentuais pode estar relacionada à importância da 

Internet móvel naquela região, onde a infraestrutura de banda larga fixa não 
tem a mesma capilaridade e qualidade encontradas no Sul e no Sudeste. 

No que diz respeito aos sistemas operacionais, a compra pelo 
smartphone é mais comum entre usuários de iPhone no Brasil: 81% já 
experimentaram encomendar bens físicos pelo aparelho, contra 73% dos 

donos de Android. 
No relatório integral da pesquisa, é divulgado um ranking dos apps 

móveis mais usados pelos brasileiros para a compra de mercadorias físicas. O 
documento inclui também o monitoramento de quatro segmentos de serviços 
O2O e seus respectivos rankings de apps mais usados: delivery de comida; 

chamada de corrida de táxi/carro particular; venda de ingressos; e reserva de 
hospedagem. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/73-brasileiros-compraram-
dispositivos-moveis/ 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Geração de vagas volta ao azul e analistas veem reação no mercado de trabalho 

 
17 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Carteira. Em abril, saldo líquido de empregos formais foi de 59,8 mil, o primeiro 
resultado positivo para o mês desde 2014, com abertura de postos em quase todos os 
setores; economistas afirmam, porém, que processo de recuperação será muito lento 
 

Com a abertura de postos de trabalho com carteira assinada em quase todos 
os setores da economia, o Brasil registrou a criação de 59.856 empregos formais em 
abril, de acordo com dados anunciados pelo Ministério do Trabalho. 

Esse foi o primeiro resultado positivo do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) para o mês desde 2014, quando foram abertas 105 mil 
vagas. 

Para analistas, o número positivo pode significar que o processo de 
deterioração do mercado de trabalho está próximo do fim. O economista Fábio 
Romão, da LCA Consultores, reforçou que há um "estancamento" do processo de 
perdas de vagas dos últimos anos, mas disse que não deve ocorrer uma 
recomposição de vagas de maneira "célere". 

A consultoria prevê que o ano deve fechar com saldo positivo, mas ainda muito 
baixo. "O mercado de trabalho deve precisar de uns quatro anos para recompor esses 
3 milhões de vagas perdidas", disse, referindose à destruição de vagas nos últimos 
dois anos. 

A avaliação do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, é de que o resultado 
de abril pode significar o começo de uma inversão na dinâmica do emprego. 

Ele voltou a dizer que espera novos desempenhos positivos do Caged em maio 
e nos meses à frente. "Esperamos que se estabeleça e se concretize essa tendência 
de números positivos. 

Quanto maior é o número de trabalhadores contratados e recebendo salários, 
melhor será a retomada da economia." Apesar de o governo ter comemorado o 
resultado de abril, o primeiro quadrimestre do ano acumulou o fechamento de 933 
vagas. Isso aconteceu porque as demissões prevaleceram em janeiro e março, o que 
evidencia a lentidão do processo de recuperação da economia. No acumulado em 12 
meses, a perda de postos de trabalho ainda é bem grande, chegando a 969,9 mil 
demissões líquidas. 

Especialistas ponderam também que, se forem retiradas as influências 
sazonais de abril - quando tipicamente há forte criação de vagas -, ainda prevalece a 
destruição de postos de trabalho. Nos cálculos do economista- chefe da Icatu 
Vanguarda, Rodrigo Melo, houve eliminação de 30 mil vagas formais no mês passado, 
quando são retirados os fatores sazonais, como a contratação de empregados para a 
safra de cana- de- açúcar no Sudeste. 

Mas Melo ressalta que esse saldo é menos negativo que o de março, quando 
foram fechadas cerca de 70 mil vagas - também com ajuste. "Em termos 
dessazonalizados, vemos um cenário de recuperação gradual do emprego, assim 
como da economia, com destruição líquida de vagas cada vez menor. Estamos saindo 
do fundo do poço." 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38273688 
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Criação de vagas formais é maior no interior do País 

 

16 de Maio de 2017 
Fonte: Estadão 

 

Em São Paulo, para cada vaga gerada na região metropolitana, cinco foram 
abertas nos municípios do interior do Estado 

 
A corrida pela retomada do emprego no Brasil é liderada com folga pelas 

cidades do interior. Dados do Ministério do Trabalho mostram que 95,8% dos 

postos de trabalho gerados em abril, em nove dos maiores Estados brasileiros, 
vieram do interior. Em São Paulo, cada emprego criado na região metropolitana 

foi seguido por cinco vagas abertas no interior. 
Somados, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo foram responsáveis pela criação 

líquida de 50,2 mil empregos no mês passado. Desses novos postos de 
trabalho, 48,1 mil foram no interior e só 2,1 mil vieram das regiões 

metropolitanas. 
Os dados do Ministério do Trabalho revelam que o motor interiorano tem 

força especialmente no Sudeste e Sul. Só no interior paulista foram registrados 

24,9 mil novos empregos, número quase cinco vezes maior que os 5,2 mil 
postos abertos na região metropolitana. O mesmo fenômeno aconteceu de 

forma ainda mais intensa em outros locais. Para cada emprego aberto na 
Grande Belo Horizonte, o interior mineiro teve seis novas vagas. Até mesmo 
em Estados com perda de emprego, como o Rio de Janeiro, o interior aparece 

em situação melhor: enquanto o interior fluminense gerou 1,2 mil vagas, a 
cidade do Rio perdeu 3,8 mil empregos em abril. 

Para o pesquisador da área de economia aplicada da Fundação Getúlio 
Vargas, Bruno Ottoni, os números mostram que o interior ganhou dinâmica 
própria e não fica mais a reboque da economia das capitais. “A economia 

brasileira tem apresentado essa saída das grandes cidades com redução da 
importância das capitais no crescimento do País”, diz. 

Setores. Em abril, a geração de empregos foi observada em sete dos 
oito ramos da economia acompanhados pelo governo. O segmento de serviços 
liderou a abertura de vagas, com 24,7 mil novos empregos. Serviços médicos e 

odontológicos, transportes e comunicações e ensino foram os ramos que mais 
contrataram. 

Em seguida aparecem agropecuária (14,6 mil vagas), indústria de 
transformação (13,6 mil postos) e comércio (5,3 mil empregos). O único setor 
que fechou empregos foi a construção civil, com 1,7 mil demissões. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,criacao-de-vagas-formais-e-

maior-no-interior-do-pais,70001787237 
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7.  Logística – Portos e Navegação 

Segurança do transporte fluvial no Norte será debatido em Belém 

 
16 de Maio de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Transporte 

 
O encontro, promovido pela CNT e Fenavega, ocorrerá na próxima semana 

 
Com o objetivo de debater questões relativas à segurança nas 

operações de transporte de cargas e fortalecer ações de repressão à ilícitos 

nas vias navegáveis da região Norte, a CNT (Confederação Nacional do 
Transporte) e a Fenavega (Federação Nacional das Empresas de Navegação 

Marítima, Fluvial, Lacustre e de Tráfego Portuário), realizam uma reunião de 
trabalho no próximo dia 24 de maio.  

O encontro ocorrerá em Belém (PA) e reunirá entidades representativas 

do transporte de cargas, em especial do transporte fluvial, representantes das 
agências de aplicação da lei e coordenadores da Cesportos/PA (Comissão 

Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis). 
Na ocasião, será apresentado pela CNT o Programa de Segurança das 

Operações de Transporte de cargas e Prevenção ao Delito, o Proteger. Ele é 

coordenado pelo também consultor da Confederação, Getulio Bezerra Santos.  
O intuito do programa, que está em fase de desenvolvimento, é 

contribuir para o fortalecimento da segurança das operações do transporte de 
cargas. Além disso, de acordo com Bezerra, o Proteger visa sistematizar as 
atividades de segurança das operações de transporte, implementar uma base 

de dados e gerenciamento de informações estratégicas e capacitar e 
especializar colaboradores do setor do transporte com excelência. “Apesar de o 

programa abranger todos os modais, na reunião que vamos ter em Belém o 
foco será o transporte fluvial”, disse.  

Durante a reunião, também serão abordados temas como a situação do 

transporte fluvial na região Norte. 
 

http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/seguranca-transporte-fluvial-norte-
debatido-belem 
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8.  Curtas 

Indicador Serasa Experian mostra expansão da economia no primeiro 

trimestre 

 
16 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica registrou 
crescimento de 0,9% no primeiro trimestre do ano. O índice, divulgado hoje 
(16), indica a retomada da economia do país, que não registrava resultado de 

crescimento desde 2015. 
“A atividade econômica terminou o primeiro trimestre com expansão de 

0,9%, caracterizando, portanto, o fim da recessão econômica que se estendeu 
por dois anos, isto é, desde o início de 2015”, destacou a Serasa Experian em 
nota. 

De acordo com o levantamento, contribuíram para o resultado a 
retomada da confiança de consumidores e de empresários, a condução da 

política econômica, os recuos da inflação e da taxa de juros, e bons resultados 
da agropecuária e das exportações. 

Segundo a Serasa Experian, a agropecuária foi o destaque positivo da 

atividade econômica no primeiro trimestre de 2017: alta de 10,8% em relação 
ao último trimestre de 2016. O setor de serviços também teve desempenho 

positivo, com alta de 0,3% em comparação ao quarto trimestre de 2016. O 
setor industrial recuou 1,1% no primeiro trimestre de 2017. 
 

Inflação pelo IPC-S cresce em quatro das sete capitais pesquisadas 

 

17 de Maio de 2017 
Fonte: Portal IBRE FGV 

 

O IPC-S de 15 de maio de 2017 registrou variação de 0,30%, 0,04 ponto 
percentual (p.p.) acima da taxa divulgada na última apuração. Quatro das sete 

capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação. 
 

 

Voltar ao índice  
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9. 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 



 

Informativo SCS  

 

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

  19 

“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.” 

 

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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