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1. Comércio 

A reinvenção da loja: comércio agrega outros serviços para não perder 
clientes 

 

14 de Maio de 2017 
Fonte: O GLOBO 

 
Empresas apostam em ambientes sem estoque e com vendas online, além de 
‘espaços sensoriais’ 

 
É um salão de beleza com serviço de manicure, depilação, barba e 

bigode — mas também é um bar com sinuca, videogames e mesa de pôquer. 
Outro caso é uma loja que tem todo o mostruário, mas não tem estoques e, no 
meio das roupas, pode-se dar uma paradinha em um café. E, por fim, existe um 

lugar especializado em quimonos, mas que também vende camisas e saias, 
tudo de marcas diferentes. 

Poderia ser uma loja de departamentos (ao estilo da extinta Mesbla, 
lembram?) ou um shopping, não fosse o fato de que essas empresas são 
independentes e de pequeno porte. A diversificação de marcas, produtos e 

serviços em um mesmo espaço é uma tendência que vem sendo posta em 
prática e já está dando um novo conceito às lojas. 

O crescimento das compras virtuais e as demandas cada vez maiores 
dos clientes têm feito as marcas repensarem sua relação com o consumidor, 
renovando o comércio varejista para não perder vendas. Se antes as lojas 

físicas brigavam com o e-commerce, agora, os dois tipos de negócio andam 
juntos, em sistemas que misturam online e offline. 

PAREDES IMAGINÁRIAS 
Também é cada vez mais comum a parceria entre diferentes marcas que 

se complementam e não concorrem entre si, bem como a proposta de oferecer 

uma “experiência” ao consumidor, considerando a venda um resultado disso. 
— Uma das grandes revoluções dos anos 50 foi a queda do balcão que 

separava lojistas e clientes. Hoje, são as paredes. O varejo caminha para um 
movimento sensorial, com uma aproximação ainda maior e um atendimento 
mais personalizado — analisa Beto de Abreu, coordenador do curso de moda 

da Universidade Veiga de Almeida. 
Outra tendência é que essas “experiências convertidas em vendas” 

sejam cada vez mais sensoriais, não só no atendimento, mas também na 
estrutura, acredita Diego Marcondes, gerente nacional de marketing da 
construtora de shoppings centers Ancar Ivanhoe, que acompanha as apostas 

voltadas para os centros de compra. 
— A tendência é dos negócios feitos a quatro mãos. As lojas no passado 

eram muito grandes e depois foram reduzidas. Hoje já se fala em duas marcas 
compartilharem um espaço físico, tendo como limite entre elas um café, por 
exemplo, ou alguma divisão a partir de outros elementos, como cheiro ou 
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música. Sem paredes físicas, como uma loja de departamentos, mas 
concentrando diferentes empresas — explica. 

Marcondes ressalta que outro ponto fundamental é o alinhamento de 
propostas das marcas que se unem, pois isto está atrelado ao valor das 
empresas. 

JUNTOS E MISTURADOS 
Essa identificação, juntamente com o alto custo de abrir uma unidade 

própria, levou à criação da AColetiva, loja que, como o nome sugere, é fruto de 
parceria de um grupo de novos empresários que se conheceram em uma 
incubadora de negócios. São quatro empresas que funcionam financeiramente 

independentes mas se complementam em um mesmo lugar, sem divisórias. 
— Não somos uma loja temporária e nem dividimos o espaço; nós 

compartilhamos conhecimentos. As nossas produções são independentes, mas 
nos ajudamos mutuamente em questões como produção, conceito das marcas 
e fornecedores — diz Rafaella Aloi, sócia da Ruth'z, que faz parte de AColetiva. 

A marca de roupas Reserva é outra que está entrando nessa onda. A 
empresa acaba de lançar sua primeira loja integrada, onde é possível ver todo 

o mostruário e receber o produto em casa (ou pegar na própria loja, após cinco 
horas). É como uma compra online, mas que permite experimentar a peça e 
contar com a ajuda de um funcionário. 

— Há sete anos, aperfeiçoamos nosso sistema de distribuição diária de 
peças nas lojas, reduzindo o estoque nas unidades. O faturamento aumentou 

7%. Daí imaginamos esse modelo de estoque zero. O cliente tem um 
mostruário muito maior e o cai risco de perder a venda por falta da peça em 
estoque — conta o CEO da empresa Rony Meisler. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/a-reinvencao-da-loja-comercio-agrega-

outros-servicos-para-nao-perder-clientes-21337017 
 

Voltar ao índice 
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2.  Comércio – Shopping Center 

Fluxo de visitantes em shopping centers tem alta de 1,66% em abril 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 

 
O fluxo de pessoas nos shopping centers cresceu 1,66% em abril de 

2017, na comparação ao mesmo mês do ano anterior, segundo o Índice de 
Visitas a Shopping Centers (IVSC). O levantamento é realizado pela 
Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), em parceria com a FX 

Retail Analytics, empresa especializada em monitoramento e fluxo para o 
varejo. 

Na comparação regional, o Nordeste obteve a maior alta, de 4,65%, 
seguido pelo Sul, com 3,27%. A região Sudeste apresentou queda de 1,12%. 
Já no acumulado do ano, entre janeiro e abril, o índice registrou crescimento de 

0,45% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em relação a março 
de 2017, mês em que muitos brasileiros começaram a resgatar o FGTS inativo, 

houve queda de 4,62%. 
De acordo com Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail 

Analytics, a evolução na comparação anual ocorre devido à retomada da 

economia nacional. “A inflação estabilizada no segmento de vestuário e as 
novas regras para parcelamento de faturas do cartão de crédito podem ter 

contribuído com o aumento do otimismo e do poder de compra do consumidor”, 
afirma. 
 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/fluxo-de-visitantes-
em-shopping-centers-tem-alta-de-1-66-em-abril 

 
Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Índice de vendas do varejo da Cielo sobe 2,3% no Dia das Mães 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Valor médio de compras para a data foi de R$ 81,90 na semana de 8 a 14 de 

maio 
 

As vendas do varejo brasileiro na semana que antecede o Dia das Mães 

cresceram 2,3 por cento em receita nominal sobre o mesmo período de 2016, 
de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta 

quinta-feira. 
"O resultado veio em linha com o ritmo de crescimento nominal que 

tivemos no mês anterior", disse o gerente da área de Inteligência da Cielo, 

Gabriel Mariotto, em nota à imprensa. 
O ICVA de abril, subiu 2,4 por cento sobre um ano antes. Descontada a 

inflação, caiu 0,6 por cento. A empresa não informou o ICVA em termos reais 
para as vendas de Dia das Mães. 

O valor médio de compras para a data, a segunda mais importante para 

o comércio brasileiro, foi de 81,90 reais na semana de 8 a 14 de maio de 2017, 
valor 0,5 por cento menor em relação à mesma semana de 2016. 

O desempenho apurado pelo ICVA está em linha com o apurado por 
outras empresas e organismos que acompanham o varejo nacional. 
 

http://www.dci.com.br/comercio/indice-de-vendas-do-varejo-da-cielo-sobe-2,3--
no-dia-das-maes-id625832.html 

 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Setor Hoteleiro 

Hotelaria pede concorrência igualitária e apoia reformas do turismo 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

 
A união pela aprovação e aprimoramento das mudanças encaminhadas 

pelo Executivo para a modernização da Lei Geral do Turismo, o foco na 
regulamentação das plataformas de hospedagem, como o Airbnb, e do 
comissionamento das agências de viagens on-line (OTAs) e o apoio ao plano 

Brasil +Turismo marcaram a abertura do 59º Congresso Nacional de Hotéis, o 
Conotel 2017, na noite de 17 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca, 

em São Paulo. 
Para o presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade 

(Cetur) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), que historicamente apoia e participa do Conotel, o congresso é um 
importante momento de encontro, mas também para a construção de uma 

atuação conjunta das representações empresariais. “É importante que esse 
congresso seja um momento de virada da hotelaria nacional, temos propostas 
para melhorar com as mudanças na Lei Geral do Turismo e o plano Brasil + 

Turismo, mas precisamos garantir esses e outros avanços, como a 
regulamentação das plataformas de hospedagem, com uma atuação uníssona 

junto ao Congresso Nacional”, defendeu. 
Alexandre Sampaio destacou ainda a atuação do ministro do Turismo, 

Marx Beltrão, e do presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, ambos 

presentes ao evento, por ouvirem e trabalharem as demandas do setor. 
“Apesar das inúmeras dificuldades, o turismo se consolida pela sua capacidade 

de gerar renda e emprego e como atividade importantíssima para a 
recuperação econômica do País”, concluiu. 

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH 

Nacional), Dilson Jatahy, anfitrião do evento, disse que no Conotel a hotelaria 
nacional se reúne para buscar os melhores caminhos para incentivar o setor e 

promover o turismo. Dilson destacou que a estrutura econômica da hotelaria 
está ameaçada e que é necessário uma regulamentação do setor. “Pedimos 
aqui a inclusão de questões essenciais na reforma da Lei Geral do Turismo, 

como a regulamentação das plataformas digitais”, defendeu. Ele destacou 
ainda que esta regulamentação deve também ocorrer nas esferas municipais, 

“com a tributação dos principais impostos cobrados sobre a atividade 
comercial, e não residencial”, como o ISS (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), exemplificou o presidente da ABIH Nacional. 

Apesar da importante parceria dos meios de hospedagem com as 
agências de viagens on-line, conhecidas como OTAs (Online Travel Agencies), 

cada vez mais responsáveis pela venda e ocupação de pequenos a grandes 
hotéis, também foi destacada a necessidade de regulamentar a comissão 
cobrada por elas. “O comissionamento dessas agências está elevado, e o setor 

sai punido. Queremos as OTAs e hotéis mais firmes, mas queremos essa 
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relação mais fiel, transparente e economicamente viável”, lembrou Dilson 
Jatahy. “Nosso objetivo nesse momento de crise econômica e política, com 

altos tributos e baixa ocupação, é ajudar a categoria a encontrar soluções, 
indicando caminhos para a gestão de pequenos e grandes empreendimentos e 
apontando rumos para a hotelaria no Brasil”, finalizou o presidente da ABIH 

Nacional e anfitrião do evento. 
 

http://cnc.org.br/noticias/turismo/hotelaria-pede-concorrencia-igualitaria-e-
apoia-reformas-do-turismo 
 

 
Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Turismo 

Turistas foram pegos de surpresa 

 
19 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Alguns tiveram dificuldade para comprar moeda 

 
A disparada do câmbio por conta das denúncias contra o presidente 

Michel Temer pegou no contrapé turistas que deixaram para comprar dólar na 

véspera do embarque. Mas também beneficiou quem tinha alguma reserva em 
moeda estrangeira. 

A demanda por dólar turismo avançou mesmo com a forte alta da 
moeda, que chegou a ser cotada a R$ 3,70 na venda. 

Compradores tiveram dificuldades para fazer a conversão e as trocas 

chegaram a ser interrompidas em algumas casas de câmbio. Na Cotação 
Corretora, houve ontem atraso na abertura e a procura por dólar foi de três a 

quatro vezes maior do que o habitual, disse o diretor Alexandre Fialho. 
Jeferson de Oliveira, de 22 anos, administrador de residências, que tinha 

viagem marcada para hoje para os Estados Unidos, não contava com a alta do 

câmbio. Normalmente, nas viagens internacionais, ele costuma usar o cartão 
de crédito e leva dinheiro para pequenas despesas. Ocorre que só ontem ele 

se deu conta que não tinha nenhum dólar. "Acabei vindo comprar um 
pouquinho de última hora", contou. Oliveira comprou US$ 100 e pagou R$ 3,57. 

"Cheguei a ver o dólar cotado a R$ 3,70." Já a colombiana Natália 

Puentes, de 32 anos, cientista política, aproveitou a cotação mais favorável 
para vender as divisas. Depois de pesquisar em três casas de câmbio, ela 

vendeu US$ 50 para a que lhe ofereceu a melhor cotação: R$ 3,20. "Vou usar 
o dinheiro para comprar ingressos para o Rock in Rio." Natália explicou que 
costuma guardar algumas economias em dólar ou euro exatamente para tirar 

partido em momentos como esses, quando ocorre a valorização das moedas 
em relação ao real. 

Disparada. Ontem, o dólar turismo disparou e fechou cotado a R$ 
3,5430, com alta de 8,68% no dia, segundo a AEDados. 

Em apenas um dia, o câmbio turismo praticamente subiu o que 

aumentou este mês. Até ontem, o dólar turismo acumulava valorização d e 9% 
em maio. 

 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38348188 

 

 
Voltar ao índice  
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6.  Comércio Eletrônico 

Qual o impacto do maior ataque hacker de todos os tempos no e-

commerce? 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

A onda de ataques hacker da última sexta-feira, 12 de maio, considerada 
por especialistas como a maior da internet em todos os tempos, quando mais 
de cem países incluindo o Brasil foram afetados, fez com que a moeda digital 

Bitcoin novamente ganhasse destaque mundial. Mas, afinal, o que é Bitcoin? 
Por que os invasores sempre escolhem a criptomoeda para o “resgate” dos 

sistemas “sequestrados”? Qual o impacto no e-commerce? 
“Bitcoin é uma moeda digital que permite a realização de transações 

eletrônicas com a mesma eficiência dos pagamentos com cédulas físicas. São 

pagamentos rápidos, baratos e sem intermediários, que podem ser feitos por 
uma pessoa a outra, em qualquer parte do mundo, sem limite mínimo ou 

máximo de valor e em poucos minutos. Essa forma de pagamento ainda não é 
regulamentada pelos sistemas financeiros dos países e pode ser usada para 
qualquer finalidade, lícita ou não”, afirma Sandra Turchi, professora, consultora 

e especialista em marketing digital. 
Segundo Turchi, diferentemente das transações convencionais, a 

criptomoeda proporciona maior confidencialidade. “Não significa, no entanto, 
que não possam ser rastreadas. O próprio site da moeda digital deixa isso bem 
claro”, alerta a especialista. “Mas, como podem ser criadas sem o uso de uma 

identidade real, apenas a carteira digital e as transações podem ser rastreadas. 
Enquanto opera com a moeda, o usuário, em tese, não pode ser fisicamente 

identificado. Isso só pode ser feito quando ele efetua a ‘conversão’ de Bitcoin 
para dinheiro real”, completa Sandra Turchi. 

No caso de e-commerces, diversas empresas hoje investem milhões de 

dólares em bitcoins. A Coinbase, por exemplo, já recebeu recursos na esfera 
de U$117,2 milhões. No contexto das lojas online, a criptomoeda propicia a 

experimentação de novidades: como conta com menos taxas, tende a 
“baratear” produtos. Contratempos relacionados a pagamentos também são 
outro diferencial para o e-commerce, pois a confirmação costuma ocorrer em 

até 10 minutos. As moedas digitais ainda eliminam obstáculos relativos a 
processadores de pagamentos, fomentando oportunidades para o 

desenvolvimento de novas rotas comerciais em todo o mundo. 
“Seja para realizar transferências e compras locais ou internacionais, as 

bitcoins são boas opções para transações  em que a eficiência é pré-requisito. 

A ideia do modelo de descentralização tem o benefício de reduzir a burocracia 
nas transações e não sofrer com políticas monetárias de um governo ou de 

outro. É recomendado para pagamentos rápidos, baratos e sem intermediários, 
feitos em poucos minutos e em qualquer parte do mundo, sem limites mínimo 
ou máximo de valor. Sem dúvidas, é um facilitador para e-commerces”, afirma 

Sandra Turchi. 
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No entanto, a especialista alerta: “ apesar de ter sido criada em 2009, a 
Bitcoin ainda é uma moeda relativamente “nova”, em desenvolvimento.  O que 

podemos assegurar até agora é que se trata de um investimento com retorno 
financeiro incerto – o que pode ser constatado por sua volatilidade bem maior 
do que as modalidades mais tradicionais de renda variável, como é o caso do 

investimento em ações, ou mesmo em moedas mais líquidas como dólar, euro 
e iene”, afirma. 

Para evitar ser vítima dos que fazem uso ilícito da moeda virtual, Sandra 
Turchi recomenda algumas medidas aos donos de e-commerces: “atualize 
sempre o seu sistema operacional, tenha um bom antivírus instalado, tenha 

uma cópia de segurança dos relatórios de pagamentos em outras plataformas, 
e nunca abra arquivos desconhecidos”, aconselha. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/qual-o-impacto-do-maior-ataque-
hacker-de-todos-os-tempos-no-e-commerce/ 

 
Voltar ao índice  
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7. Emprego 

Brasil tem 26,5 milhões de pessoas sem trabalho adequado 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
A taxa composta de subutilização da força de trabalho no país chegou a 

24,1% no primeiro trimestre do ano, o que significa que no Brasil não há 
trabalho adequado para 26,5 milhões de pessoas. 

Os dados integram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua), divulgada hoje (18), no Rio de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo o estudo, a taxa composta da subutilização da força de 
trabalho (que agrega os desocupados, os subocupados por insuficiência de 
horas e os que fazem parte da força de trabalho potencial) subiu 1,9 ponto 

percentual em relação aos 22,2% da taxa de subutilização relativa ao quarto 
trimestre do ano passado, mas em relação ao primeiro trimestre de 2016 a alta 

chega a 4,8 pontos percentuais. 
Os números pioraram tanto em relação ao último trimestre do ano 

passado quanto ao primeiro trimestre do mesmo ano em todas as vertentes da 

comparação sobre a força de trabalho do país. 
Taxa combinada 

A Pnad Contínua sob este aspecto indica que a taxa combinada de 
subocupação por insuficiência de horas trabalhadas e desocupação (pessoas 
ocupadas com uma jornada de menos de 40 horas semanais, mas que 

gostariam de trabalhar em um período maior, somadas aos desocupados) foi 
de 18,8%, o que representa 5,3 milhões de trabalhadores subocupados por 

insuficiência de horas trabalhadas e 14,2 milhões de desocupados. 
No quarto trimestre de 2016, essa taxa combinada de subocupação por 

insuficiência de horas trabalhadas e desocupação foi de 17,2% e, no primeiro 

trimestre, de 15%. 
Desocupação sobe em todos as regiões 

Os resultados regionais do mercado de trabalho da pesquisa Pnad 
Contínua Trimestral indicam que, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de 
desocupação ficou em 13,7% para todo o país, subindo em todas as grandes 

regiões em relação ao quarto trimestre de 2016, com a Região Nordeste 
permanecendo com a maior taxa do país (16,3% contra 14,4% do último 

trimestre do ano passado). 
Em seguida, aparecem as regiões Norte (de 12,7% para 14,2%), 

Sudeste (de 12,3% para 14,2%); Centro-Oeste (de 10,9% para 12%); e Sul (de 

7,7% para 9,3%). 
Já a taxa combinada da desocupação e da força de trabalho potencial, 

que abrange os desocupados e as pessoas que gostariam de trabalhar, mas 
não procuraram trabalho, ou que procuraram, mas não estavam disponíveis 
para trabalhar (força de trabalho potencial), foi de 19,3%, o que representa 21,3 
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milhões de pessoas. No quarto trimestre de 2016, para o Brasil, essa taxa foi 
de 17,4% e, no primeiro trimestre de 2016, de 15,4%. 

Rendimento real 
O rendimento médio real habitual pago aos trabalhadores no primeiro 

trimestre do ano foi de R$ 2.110, se situando acima desta média para a 

totalidade do país em três regiões: Sudeste (R$ 2.425), Centro-Oeste (2.355) e 
Sul (R$ 2.281). Em contrapartida tiveram taxas de rendimento abaixo da média 

nacional as regiões Norte (R$ 1.602) e Nordeste (R$ 1.449). 
A população jovem entre 18 a 24 anos continuou a apresentar taxa de 

desocupação em um patamar acima da média do país de 13,7%. Entre os 

jovens de 18 a 24 anos de idade a taxa chegou a 28,8%. Este comportamento 
foi verificado tanto para o Brasil, quanto para cada uma das cinco grandes 

regiões, onde a taxa oscilou entre 19,1% no Sul e 32,9% no Nordeste. 
Já nos grupos de pessoas de 25 a 39 e de 40 a 59 anos de idade, o 

indicador foi de 12,8% e 7,9%, respectivamente. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/brasil-tem-265-

milhoes-de-pessoas-sem-trabalho-adequado 
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8.  Infraestrutura 

Instabilidade política deve paralisar investimentos em infraestrutura 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Para especialistas, concessões por PPI devem ser afetadas 

 
A instabilidade política gerada pela delação premiada da JBS, com 

acusações envolvendo o presidente Michel Temer, fará com que os 

investimentos no setor de infraestrutura e os planos para concessões de ativos 
no âmbito do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) sejam paralisados, 

de acordo com a avaliação de especialistas no setor. 
“Sem dúvida, o interesse do investidor estrangeiro estava 100% calcado 

no PPI, na estruturação dos leilões que estavam sendo feitos”, disse o sócio da 

área de infraestrutura do L.O. Baptista Advogados, Fernando Marcondes. “As 
coisas estavam caminhando muito bem, mas me parece que, agora, tudo vai 

ficar travado.” 
Algum atraso é admitido também pelo Palácio do Planalto. Lá, a 

avaliação é que houve piora no ambiente econômico, o que pode afetar o 

programa. No entanto, a ordem é manter normalmente o funcionamento da 
parte técnica do programa. Pelo calendário, o próximo leilão é o da 14.ª rodada 

de petróleo, prevista para setembro. Só então, dizem fontes, será possível 
dizer se houve de fato algum prejuízo. 

Entre os técnicos, a avaliação é de que o programa sobreviverá aos 

solavancos. “Independente do que vier a acontecer no campo político, não tem 
dúvida que a recuperação do investimento é pela via das concessões, já que 

não há recursos orçamentários”, disse uma fonte. 
Diversas fontes consultadas pelo Estadão/Broadcast lembraram que o 

leilão dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre, 

realizado em março, foi bem sucedido e atraiu diversos players internacionais. 
No entanto, com as delações da JBS, a percepção de risco em relação ao 

Brasil vai disparar e, com isso, a capacidade do País para atrair capital privado 
e internacional será impactada no curto prazo. 

Oposto. “Instabilidade é o oposto do que queremos para a 

infraestrutura”, diz o sócio-presidente da BF Capital, Renato Sucupira. “A 
situação, agora, é de incerteza muito grande, não há como fazer uma avaliação 

de risco, como precificar.” 
Mesmo no setor elétrico, em que o histórico recente apontou forte 

atração de investidores, com a realização de dois leilões de projetos de 

transmissão que destravaram juntos cerca de R$ 24 bilhões em investimentos, 
a perspectiva de atração de capital para um próximo certame ou para outros 

ativos de geração, transmissão e distribuição de energia que são negociados 
no mercado secundário se tornou incerta e o otimismo recente deu lugar à 
apreensão. 
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“As reuniões sobre novos investimentos estão desde a noite de ontem 
(anteontem) em compasso de espera. As decisões de curto prazo precisam 

esperar que o cenário clareie, porque no momento há uma incógnita”, afirmou o 
presidente do Fórum de Associações do Setor Elétrico, Mário Menel, também 
presidente da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de 

Energia (Abiape). 
Ele contou que na noite de anteontem esteve em um encontro com 

investidores internacionais que foi interrompido pela notícia sobre a delação 
premiada da JBS. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,instabilidade-politica-deve-
paralisar-investimentos-em-infraestrutura,70001794405 
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9. Mercado Imobiliário 

Crise política adia perspectiva de melhora no varejo e no setor imobiliário 

 
19 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Longe do fim. Efeito da delação premiada feita pelo empresário Joesley Batista, 

do frigorífico JBS, afetará todos os setores da economia, mas pesará de forma 
mais intensa, de acordo com especialistas, em atividades dependentes de 
crédito e de confiança 

 
A delação premiada do empresário Joesley Batista, do JBS, que atingiu 

o presidente Michel Temer, abre uma nova crise política e joga um balde de 
água fria em empresários que contavam com a recuperação dos negócios. A 
situação afeta todos os setores, e pesa, principalmente, nas atividades 

dependentes de crédito e confiança. 
Esse é o caso do mercado imobiliário, em que a decisão de compra de 

um imóvel passa por um conjunto de fatores, como juros baixos do 
financiamento, confiança de consumidores, inflação sob controle e bom nível 
de emprego. Esses elementos vinham melhorando nos últimos meses e 

alimentavam a expectativa de volta gradual no movimento nos estandes das 
construtoras, mas, agora, tendem a perder força novamente. 

"Quem ia comprar o imóvel hoje, vai esperar", disse o presidente do 
Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Flávio Amary. "O impasse 
político trará impactos econômicos. 

O momento é de cautela." Para Amary, uma das principais preocupações 
diz respeito ao andamento das reformas estruturais, que devem entrar em 

compasso de espera. O mesmo deverá acontecer com a regulamentação dos 
distratos (rescisões de contratos), cujas conversas envolvem empresários, 
consumidores e membros dos ministérios da Justiça, Fazenda e Planejamento. 

"A questão dos distratos tinha negociações bem adiantadas, mas agora ficam 
na dúvida de novo, como tudo", resumiu. 

A coordenadora de estudos da construção da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Ana Maria Castelo, acredita que o impacto da turbulência política será 
visto em todos os setores, principalmente naqueles mais dependentes de 

financiamento. 
"É provável que as reformas sejam atingidas. Assim, as expectativas 

positivas podem ser revertidas, o que afetará as perspectivas de retomada. 
Afinal, com tanta incerteza, quem vai se comprometer a financiar?", afirmou, 
referindo-se ao endurecimento das condições para liberação de crédito 

bancário. 
A FGV prevê alta de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) da construção 

em 2017, mas a projeção está com viés de baixa devido ao ritmo mais lento 
que o esperado para a recuperação do setor. 

Varejo. O presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e 

Mercado de Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni de Ângelo, reforça que o 
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cenário tumultuado ameaça a recuperação que se esboçava também no varejo. 
"Os bancos ficam mais cautelosos com crédito, as pessoas ficam mais 

preocupadas quanto ao emprego", comentou. 
Felisoni considera que a aprovação de reformas como a previdenciária e 

a trabalhista vinha sendo considerada uma condição essencial para uma 

recuperação da confiança e de investimentos que gerassem empregos. 
Sem uma recuperação do emprego - aguardada para o segundo 

semestre - as perspectivas para o varejo mudam. 
Para o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 

(SBVC), Eduardo Terra, o sentimento de insegurança afeta as projeções para a 

retomada este ano. Ele avalia, porém, que o impacto nos setores de consumo 
não deve ser da mesma magnitude que no início da crise política que culminou 

na saída de Dilma Rousseff da Presidência. 
"Estávamos falando de elementos positivos no cenário, com boas 

vendas durante o Dia das Mães e saldo positivo de empregos em abril: isso 

acabou", concluiu. "Mas não acredito que voltamos para uma recessão 
profunda", acrescentou, avaliando que o patamar atual de inflação e taxa de 

juros permite um clima menos dramático. 
O presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 

Glauco Humai, aponta que a agenda política voltará a ditar os rumos do País, 

de modo que a retomada do crescimento econômico dependerá da velocidade 
com que a crise política for resolvida. 

Ele observa que os consumidores ainda contam com inflação baixa, 
câmbio razoável e recursos extras gerados pelos saques de contas inativas do 
FGTS, o que dará fôlego por mais algum tempo ao varejo. "Isso demora um 

pouco a se reverter e dá um prazo para os consumidores seguirem de bom 
humor", disse. 

 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=38348211 
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10.  Empreendedorismo 

Empreendedores criam plataforma para comercializar discos de vinil 

 
18 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Batizada como Vinil 180, startup teve lançamento oficial no SWSX, evento 

musical mundialmente conhecido que ocorre todo ano nos Estados Unidos. 
 

A paixão pelo vinil e a dificuldade em encontrá-lo no mercado foram os 

principais motivos para que quatro empreendedores fundassem a Vinil 180. A 
startup criou uma plataforma virtual que permite a comercialização de discos 

tanto no mercado nacional como no internacional. Até o momento, apenas lojas 
podem vender no sistema. 

O lançamento da startup aconteceu em março deste ano, no South by 

Southwest (SWSX), um dos maiores eventos de música do mundo, que ocorre 
anualmente nos Estados Unidos. Segundo um dos sócio-fundadores, Iglá 

Generoso, os usuários, além de comprar, podem criar suas coleções e interagir 
com a comunidade de apaixonados por vinil no sistema. 

A plataforma permitirá até o final do ano o cadastro tanto de pessoas 

físicas como jurídicas em seu sistema. "Nesse ano iremos ainda permitir que 
todos os usuários possam anunciar seus discos para venda no Brasil e exterior, 

caminhando para criar o maior acervo qualificado do País", garante o 
empreendedor. 

Localizada na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, a startup 

cresce a um ritmo de 5% por semana, segundo o sócio-fundador. Porém, não 
foram divulgados números sobre quantidade de produtos comercializados e 

faturamento. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/empreendedores-criam-plataforma-para-

comercializar-discos-de-vinil-id625963.html 
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11. Curtas 

Com dólar em alta, Banco Central anuncia mais intervenções no mercado 

de câmbio 

18 de Maio de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Banco Central (BC) informou que fará leilões de swap cambial 

tradicional amanhã (19), na segunda (22) e na terça-feira (23). A operação 
equivale à venda de dólares no mercado futuro e ajuda a segurar a alta ou a 
forçar a queda da moeda norte-americana. 

A quantidade ofertada em cada leilão será de 40 mil contratos e as 
condições serão informadas antes de cada evento, informou o BC em nota 

divulgada no site da instituição. Com os leilões, o Banco Central espera 
conseguir conter a volatilidade do dólar. 

A autoridade monetária chegou a realizar quatro intervenções no 

mercado cambial hoje (18). Mesmo assim, a moeda norte-americana fechou o 
dia cotada a R$ 3,38, com alta de 7,9%, reagindo à crise política instalada após 

divulgação de parte do conteúdo da delação dos empresários Joesley Batista e 
Wesley Batista, donos do grupo JBS. 

O BC destacou no comunicado que “permanece atento à condições de 

mercado e, sempre que julgar necessário, poderá realizar operações adicionais 
de swap”. 

 

Com nova crise, Abrasce desiste de elevar projeção de vendas nos 
shoppings 

 
19 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) se preparava 

para elevar a projeção de crescimento das vendas anuais para 7% ante 5% 
divulgado em janeiro. Com a nova crise política, desistiu. 

 

Planos de saúde perdem quase 1 milhão de beneficiários em 12 meses 

 

19 de Maio de 2017 
Fonte: Estadão 

 
Ao final de abril o total de beneficiários de planos de saúde no Brasil 

recuou 2% em um ano, para 47,5 milhões, segundo o Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar (IESS). Em 12 meses, já são 962 mil vínculos perdidos. O 
estudo considera que, sem geração de empregos, não há retomada do 

mercado. 
Voltar ao índice  
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12. 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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