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1. Crédito e Financiamento 

Agência de classificação de risco sinaliza possível rebaixamento do 
Brasil 

 

22 de Maio de 2017 
Fonte: Estadão 

 
S&P destaca turbulência gerada pela denúncia de corrupção contra o 
presidente Michel Temer e afirma que quadro político pode minar reformas 

 
A agência de classificação de risco Standard and Poor's decidiu nesta 

segunda-feira, 22, colocar em observação a nota de crédito do Brasil, o rating, 
sinalizando um possível rebaixamento. Em comunicado, a agência citou o 
aumento da incerteza política no País, que "se tornou novamente mais 

complicado". Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que o posicionamento 
da agência reflete o "aumento da incerteza relacionada aos eventos políticos 

recentes". 
A agência considerou também que a denúncia de corrupção contra o 

presidente Michel Temer divulgada na semana passada complicam o cenário 

econômico e que uma "resolução lenta ou disruptiva do quadro político pode 
atrasar ou minar reformas no País". 

"A perspectiva negativa do rating, reafirmada em fevereiro deste ano, 
refletia os riscos de que a estratégia do governo para estabilizar a economia e 
sua posição fiscal poderia ser prejudicada por potenciais desdobramentos das 

investigações de corrupção. Entretanto, se essas recentes alegações contra 
Temer forem corroboradas, a capacidade do presidente de permanecer no 

cargo e governar de maneira eficaz provavelmente se tornaria insustentável. 
Isso poderia colocar em andamento um processo de transição que nunca foi 
testado", diz o comunicado. 

A revisão para possível rebaixamento reflete o risco de que o rating 
soberano possa ser rebaixado nos próximos três meses, "em meio a dinâmicas 

políticas mais estressadas". Segundo a S&P, um presidente enfraquecido, um 
processo de transição longo ou turbulento ou um presidente temporário com 
capacidade e vontade reduzidas de prosseguir com as reformas estruturais 

provavelmente atrasariam ainda mais a recuperação econômica e a aprovação 
de medidas fiscais. Isso tudo poderia levar a um rebaixamento. 

Por outro lado, o rating BB poder ser mantido em um cenário no qual a 
tensão política se resolva rapidamente e estejam no poder um governo e uma 
equipe econômica que tenham apoio suficiente no Congresso para continuar 

avançando com medidas corretivas para conter a deterioração fiscal e 
fortalecer a perspectiva de recuperação econômica. 

A Fazenda ressalta que o rebaixamento pode ser afastado caso a 
administração e a equipe econômica tenham apoio suficiente no Congresso 
para aprovar medidas necessárias à recuperação. A Pasta considera ainda que 

a S&P reconhece a importância de reformas já implementadas, como o teto de 
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gastos, a primeira fase de aprovação da reforma trabalhista, a reabertura do 
setor de petróleo para o investimento privado e o Regime de Recuperação 

Fiscal (RRF) dos Estados para a consolidação do ajuste fiscal e para a 
estabilidade da trajetória da dívida pública. "No entanto, reforça que medidas 
adicionais são necessárias o quanto antes, tal como a reforma da Previdência", 

admite. 
"O Ministério da Fazenda reafirma o seu compromisso com a 

recuperação da economia brasileira por meio de reformas estruturais que 
objetivam o equilíbrio das contas públicas, a sustentabilidade da dívida pública 
e a construção de novas bases para o crescimento sustentado", diz a nota. 

Na semana passada, a agência Fitch reafirmou em BB+ a nota de 
crédito do País, mantendo a perspectiva negativa e citando os riscos da 

denúncia contra o presidente Michel Temer ao crescimento da economia. A 
Moody's também se pronunciou e manteve o rating do Brasil em Ba2, com 
perspectiva negativa, afirmando que as denúncias contra o presidente Temer 

ameaçam "paralisar ou reverter o positivo momento político e econômico 
observado recentemente". Hoje, a agência voltou a destacar a piora no quadro 

político e afirmou que a recuperação da economia pode atrasar pelo menos um 
ano. 

A última vez em que S&P se pronunciou sobre o rating do País foi em 

fevereiro. A S&P manteve a nota de crédito do Brasil em BB, dois níveis abaixo 
do grau de investimento - o chamado "selo de bom pagador - e reafirmou a 

perspectiva negativa para a classificação, o que já indicava a possibilidade de 
um rebaixamento. 

Na época, a agência afirmou que "os consideráveis desafios fiscais e 

econômicos no Brasil implicam na necessidade de um comprometimento mais 
firme nas políticas", citando a fraqueza da economia e as pressões fiscais de 

governos regionais, mesmo após a entrada em vigor da medida que impõe um 
teto aos gastos públicos por 20 anos. 

A S&P retirou o grau de investimento do Brasil em 2015, logo após a 

revisão da meta fiscal daquele ano. A perda do selo de bom pagador veio em 
dezembro daquele ano pela Fitch e em fevereiro do ano seguinte pela Moody's. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agencia-de-classificacao-de-
risco-sinaliza-possivel-rebaixamento-do-brasil,70001806162 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agencia-de-classificacao-de-risco-sinaliza-possivel-rebaixamento-do-brasil,70001806162
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Número de pessoas que procuram crédito cai em abril 

 
22 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
O número de pessoas que buscaram crédito em abril caiu 15,1% na 

comparação com março deste ano. Em relação a abril do ano passado, a 
demanda do consumidor por crédito recuou 5,1%. No acumulado do ano, 
houve queda de 0,7%, de acordo com o Indicador Serasa Experian da 

Demanda do Consumidor por Crédito. 
De acordo com economistas da Serasa Experian, o nível de confiança 

ainda contido e o desemprego elevado continuam mantendo o consumidor com 
baixa disposição para se endividar, deixando-o relativamente afastado do 
mercado de crédito. 

Segundo os dados, houve queda na procura por crédito em todas as 
faixas de renda. Para os consumidores que ganham até R$ 500 por mês, o 

recuo foi de 14,5%. Entre os que recebem de R$ 500 a R$ 1 mil, a queda foi de 
15,3%, próxima da ocorrida para quem ganha entre R$ 1 mil e R$ 2 mil (-
15,2%). 

Na faixa dos consumidores que ganham entre R$ 2 mil e R$ 5 mil 
mensais, o recuo foi de 14,6% e, para os que ganham entre R$ 5 mil e R$ 10 

mil, de 14,3%. Entre os consumidores de renda mensal acima de R$ 10 mil, a 
procura por crédito caiu 13,8%. 

Quando analisadas as regiões, todas apresentaram queda em abril. As 

maiores foram de 17,6%, no Norte, e 17,3%, no Sul. No Nordeste, o recuo foi 
de 15,5% e, no Sudeste, de 14,2%. No Centro-Oeste, a queda foi de 13,1%. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/numero-de-pessoas-
que-procuram-credito-cai-em-abril 

 
 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Confiança do comércio cresce 2,7%, com alta em todos os itens 

 
22 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Confiança do Empresariado do Comércio (Icec) cresceu 

2,7% de abril para maio deste ano, atingindo 103 pontos e consolidando-se na 
zona positiva, uma vez que, no resultado de abril, o indicador também já havia 
se situado acima de 100 pontos. 

Os dados foram divulgados hoje (22) pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O resultado de maio, série com 

ajuste sazonal, apresentou altas generalizadas em todos os itens pesquisados. 
Na base de comparação anual, a confiança dos comerciantes obteve a maior 
taxa positiva da série histórica do indicador, ao variar 30%. 

Para a economista da confederação Izis Ferreira, o empresariado 
projetam um cenário mais favorável para o setor. “Os comerciantes começam a 

enxergar sinais de retomada lenta e gradual das vendas, em um cenário de 
desempenho mais favorável da atividade do comércio, que esperamos que se 
consolide na segunda metade de 2017”. 

Condições atuais 
A percepção dos comerciantes sobre as condições atuais chegou a 71,3 

pontos, uma variação positiva de 7% em relação a abril, com ajuste sazonal. 
Na comparação anual, o aumento chega a 74,8%. 

A percepção dos varejistas quanto às condições atuais da economia 

melhorou em maio 9,4%. Melhorou também em relação ao desempenho do 
comércio, com crescimento de 7,6%, e às condições e ao da própria empresa 

(+5%). 
A proporção de comerciantes que avaliam as condições econômicas 

atuais como “piores também tem caído: para 71,2% dos varejistas, a economia 

piorou em maio - em abril, 71,7% tinham percebido piora e em maio do ano 
passado, 93,9%. 

Para Izis Ferreira, o desempenho do subíndice da situação atual reflete 
a desaceleração no ritmo de contração na atividade do comércio. "Apesar da 
queda nas vendas do varejo acima do esperado em março, apontada pelo 

IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] na última Pesquisa Mensal 
do Comércio, na comparação anual, as taxas negativas da evolução do volume 

de vendas vêm perdendo folêgo”, acrescentou Izis. 
Perspectivas 
O subíndice que mede as expectativas do empresariado, o único a se 

situar na zona positiva (acima dos 100 pontos do corte de indiferença), chegou 
a alcançar 149,2 pontos, uma alta de 1,8% em relação a abril, na série com 

ajuste sazonal. Na comparação anual, o crescimento é de 22%. 
Para 81,4% dos entrevistados pela pesquisa da CNC, há uma 

expectativa de que o desempenho da economia continue melhorando para o 

setor nos próximos seis meses. 
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Em consequência, o subíndice que mede as condições de investimento 
do comércio registrou aumento de 2,3% na passagem com ajuste sazonal, 

alcançando 88,5 pontos. Na passagem de abril para maio, aumentaram em 
3,2% as intenções de investimento nas empresas; de 2,7% na contratação de 
funcionários; e de 1% na de formação de estoques. 

“A conjuntura gradualmente mais favorável aos investimentos e os 
indícios de retomada das vendas no varejo estimulam a confiança dos 

comerciantes”, destaca a CNC. Para a entidade, “apesar de ainda persistirem 
algumas incertezas, as vendas do comércio em 2017 devem experimentar 
melhora, com aumento de 1,5%”. 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) detecta as 
tendências do setor do ponto de vista do empresário. A amostra é composta 

por aproximadamente 6 mil empresas situadas em todas as capitais do país, e 
os índices, apurados mensalmente, apresentam dispersões que variam de zero 
a duzentos pontos. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/confianca-do-

comercio-cresce-27-com-alta-em-todos-os-itens 
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Intenção de investimentos no comércio registra maior alta anual em maio 

 

19 de Maio de 2017 
Fonte: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 

atingiu 103 pontos no mês de maio, firmando-se na zona positiva alcançada no 
mês anterior (acima dos 100 pontos da zona de indiferença). Na passagem de 
abril para maio, o índice teve aumento de 2,7%, na série com ajuste sazonal, 

com altas generalizadas em todos os itens da pesquisa. Já na base de 
comparação anual, a confiança dos comerciantes obteve a maior taxa positiva 

da série histórica do indicador (+30%). 
“Os últimos resultados do índice mostram que os comerciantes 

começam a enxergar sinais de retomada lenta e gradual das vendas, em um 

cenário de desempenho mais favorável da atividade do comércio, que 
esperamos que se consolide na segunda metade de 2017.”, aponta a 

economista da CNC Izis Ferreira.  
Grande avanço na avaliação das condições atuais  
O subíndice da pesquisa que mede a percepção dos comerciantes sobre 

as condições correntes chegou a 71,3 pontos, um importante aumento de 
74,8% na comparação anual. Em relação a abril, a variação foi de +7%, com 

ajuste sazonal. 
A percepção dos varejistas quanto às condições atuais da economia 

melhorou em maio (+9,4%), assim como em relação ao desempenho do 

comércio (+7,6%) e ao da própria empresa (+5%). 
A proporção de comerciantes que avaliam as condições econômicas 

atuais como “piores” segue em queda. Para 71,2% dos varejistas, a economia 
piorou em maio, percentual abaixo daquele observado em abril (71,7%) e em 
maio do ano passado (93,9%). 

“O desempenho deste subíndice reflete a desaceleração no ritmo de 
contração na atividade do comércio. Apesar da queda nas vendas do varejo 

acima do esperado em março, apontada pelo IBGE na última Pesquisa Mensal 
do Comércio, na comparação anual as taxas negativas da evolução do volume 
de vendas vêm perdendo folego”, acrescenta Izis Ferreira.  

Perspectivas  
Único item na zona positiva (acima dos 100 pontos do corte de 

indiferença), o subíndice que mede as expectativas do empresário do comércio 
alcançou 149,2 pontos, alta de 1,8% em relação a abril, na série com ajuste 
sazonal. Na comparação anual, o crescimento foi de 22%. 

A expectativa quanto ao desempenho da economia segue melhorando: 
na avaliação de 81,4% dos entrevistados, a economia vai evoluir nos próximos 

seis meses.  
Comércio disposto a investir  
Em maio, o subíndice que mede as condições de investimento do 

comércio registrou aumento de 2,3% na passagem com ajuste sazonal, 
alcançando 88,5 pontos. Na passagem de abril para maio, aumentaram as 
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intenções de investimento nas empresas (+3,2%), na contratação de 
funcionários (+2,7%) e em estoques (+1%). 

Na comparação anual, o índice cresceu 18,6%, com destaque para o 
aumento na intenção de contratação (+32,4%), de investimentos em estoques 
(+2,8%) e nas empresas (+21,7%). 

Para 67,4% dos consultados em maio, as intenções de investimento nas 
empresas serão menores, percentual abaixo de maio de 2016, quando 75,6% 

responderam que reduziriam os seus investimentos. 
De acordo com a CNC, a conjuntura gradualmente mais favorável aos 

investimentos e os indícios de retomada das vendas no varejo estimulam a 

confiança dos comerciantes. Apesar de ainda persistirem algumas incertezas, 
as vendas do comércio em 2017 devem experimentar melhora, com aumento 

de 1,5%. 
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) detecta as 

tendências do setor, do ponto de vista do empresário. A amostra é composta 

por aproximadamente 6.000 empresas situadas em todas as capitais do País, e 
os índices, apurados mensalmente, apresentam dispersões que variam de zero 

a duzentos pontos. 
 
http://cnc.org.br/noticias/economia/intencao-de-investimentos-no-comercio-

registra-maior-alta-anual-em-maio 
 

Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Via Varejo quer ampliar uso de estoque da loja física no e-commerce 

 
21 de Maio de 2017 

Fonte: Istoé Dinheiro 

 
A Via Varejo, dona das Casas Bahia e Pontofrio, espera reforçar ainda 

este ano o uso do estoque das lojas físicas para atender a pedidos de clientes 
pela internet. A integração entre o varejo físico e o e-commerce da companhia 
começou no ano passado e já permite que todas as lojas tenham seu estoque 

disponível para clientes retirarem pedidos feitos online. 
Em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo 

Estado, o diretor de multicanalidade da Via Varejo, Flávio Salles, afirma que 
novos ajustes devem ser feitos ainda no segundo semestre. A companhia quer 
poder despachar também os itens das lojas para a casa dos clientes (hoje eles 

só podem ser retirados na loja) e aumentar o envio de produtos do centro de 
distribuição para retirada em loja física, facilidade apenas disponível em São 

Paulo e no Rio de Janeiro. 
“Agilizamos o processo de retirada da mercadoria, melhoramos os 

controles e reforçamos o estoque de produtos com maior identificação com o 

cliente do e-commerce”, diz Salles. 
A estratégia da segunda maior competidora do e-commerce do Brasil 

teve uma reviravolta no último ano com o início da unificação lojas físicas e e-
commerce. Até então, as empresas eram independentes e a junção veio em 
meio a ajustes internos e mudança de comando no negócio online. 

Agora, a Via Varejo acelera a implementação de iniciativas de integração 
do mundo virtual e físico. O Retira Fácil, forma como a companhia chama a 

retirada em loja de produtos comprados online, chegou a todas as lojas em 
fevereiro desse ano. Para que isso fosse possível, o estoque das lojas passou 
a ficar disponível para as compras no e-commerce, embora ainda não seja 

possível enviar esse estoque à casa dos clientes. 
A companhia acredita que a integração já tem tido efeitos nas vendas. 

As vendas do Retira Fácil já atingiram 30% do total comercializado pelo e-
commerce da Via Varejo nas principais capitais. Segundo Salles, esse 
porcentual foi ainda maior no Dia Das Mães. Para compras de telefonia celular 

na Grande São Paulo, o peso dessa modalidade já ultrapassa 50%, disse. 
“Quando olhamos números de operações mais maduras fora do Brasil, 

vemos taxas acima de 40% e 50% de representatividade da retirada em loja”, 
disse. “Estamos trabalhando para chegar lá”, conclui Salles. 

Oferecida como uma conveniência para clientes, a retirada em loja 

representa também uma redução de custos. A Via Varejo já divulgou ao 
mercado um guidance de ganhos com a integração, os quais incluem 

economias de custo logístico diante de iniciativas como essa. O guidance é de 
ganhos anuais de R$ 245 milhões em sinergias com a integração da operação 
de comércio eletrônico e incluía ainda R$ 325 milhões em ganhos não-

recorrentes, capturados até o final de 2016, a maior parte com a integração dos 
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estoques. Também para o segundo semestre a companhia espera equalizar 
incentivos às equipes de lojas físicas para vendas feitas online. Hoje, as 

vendas na internet já contam para as metas de vendas das lojas, mas há 
acertos ainda sendo feitos. “Passa por uma questão de alinhamento de 
estratégia da companhia, uma questão de comunicação e de fazer com que 

todo mundo entenda qual o beneficio para a empresa”, conclui o executivo. 
A Via Varejo passou por uma série de mudanças no último ano. Uma 

investigação interna que apurou fraudes em estoques no comércio eletrônico 
se encerrou em julho, o e-commerce se juntou à loja física em outubro e, em 
novembro, o controlador Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou interesse em 

vender sua participação no negócio. 
Mesmo após todos esses acontecimentos, o mercado tem enxergado 

melhorias nos resultados da empresa. “Passados apenas meses da 
consolidação entre as operações online e off-line, a companhia parece ter sido 
capaz de perceber ganhos de sinergia de forma mais acelerada do que 

estimávamos”, avaliou em relatório Maria Paula Cantusio, do BB Investimentos. 
Com a integração entre loja física e e-commerce, a Via Varejo opta por 

um modelo diferente daquele da sua principal concorrente e líder no setor, a 
B2W, controlada pela Lojas Americanas. A B2W tem optado por deixar de 
vender algumas categorias de produtos diretamente ao consumidor e investe 

mais no marketplace, modelo em que outros vendedores pagam uma comissão 
para comercializar produtos na plataforma de e-commerce da empresa. 

“Vamos deixar para o marketplace os itens com os quais não temos 
intimidade, mas a Via Varejo é extremamente forte em conseguir comprar bem 
itens de eletroeletrônicos, móveis e telefonia”, diz Salles. “Não quer dizer que o 

marketplace não tem importância estratégica para nós, mas a participação dele 
na receita tende a ser menor do que no caso de concorrentes que estão 

priorizando o modelo em vez da venda ao consumidor”, conclui. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/via-varejo-quer-ampliar-uso-de-estoque-da-loja-

fisica-no-e-commerce/ 
 

Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Software e TI 

TOTVS lança plataforma de inteligência de vendas em formato app do 

varejo brasileiro 

 
22 de Maio de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

TOTVS apresenta ao varejo brasileiro o TOTVS RetailApp, uma 
plataforma de inteligência de vendas mobile que proporciona uma forma 
completamente diferente de realizar a gestão dos negócios: de qualquer hora e 

lugar, diretamente do celular, por mais de 40 indicadores de performance, com 
usuários ilimitados e todos os números da empresa na palma da mão. 

A solução é muito simples de se instalar – basta baixar na App Store ou 
na Play Store, relacionar o número de lojas e usuários e definir a hierarquia de 
acesso e já está pronta para uso. A iniciativa é resultante da parceria com a 

RetailApp Inc., companhia americana especialista em tecnologias para o 
varejo. 

A plataforma é integrada aos softwares de gestão da TOTVS e utiliza 
todos os dados do ERP para gerar informações confiáveis e em tempo real, 
permitindo tomadas de decisão inteligentes, seja para uma única loja, dez 

unidades ou uma marca global, presente em diversos países. 
Com visualização rápida e agradável, os mais de 40 indicadores já 

configurados no aplicativo permitem compreender os detalhes da operação, 
como ticket e preço médios, ranking das lojas e dos vendedores, comparativos 
ante períodos anteriores, acumulado semanal e controle do mix de produtos, 

por exemplo. 
Com os dados disponíveis a todo momento e de qualquer lugar, a 

informação passa a estar sempre consolidada, com agilidade e sem depender 
de outras pessoas. 

Na operação de loja, os gerentes passam a ter visibilidade sobre todas 

as movimentações da sua unidade de forma dinâmica, online e segura, como a 
performance de vendas, o ticket médio por vendedor, quantas e quais peças 

foram vendidas e o ranking da equipe, entre muitas outras. Tudo a um toque no 
celular, tornando a gestão um processo instantâneo. Ele não precisa abrir o 
notebook, olhar e-mails e imprimir relatórios. 

A agilidade é tanta que o ganho de produtividade chega a 20%, com 
uma hora a mais todos os dias, que antes era perdida nessas atividades 

operacionais. Em qualquer momento, é possível fazer uma reunião com o time 
de vendas, elevando a maturidade, o nível de cobrança e a competitividade dos 
vendedores. 

A velocidade de gestão proporcionada pelo TOTVS RetailApp é palpável, 
uma vez que todos os números pertinentes ao negócio estão 100% disponíveis 

para o acompanhamento dos dados e evolução das vendas ao longo do dia. 
Todos podem visualizar e compartilhar informações, de forma simples e ágil. 
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Essa dinâmica gera um engajamento de comunicação de ponta a ponta, 
do presidente, passando pelos supervisores e gerentes, até os vendedores nas 

lojas, que têm acesso às suas metas e conquistas individuais. 
 
Assim como nas redes sociais, o aplicativo tem um botão de “curtir” para 

cada indicador. Ao clicar nele, o gestor demonstra para as equipes que gostou 
de determinado resultado e, ao mesmo tempo, leva para todos a 

responsabilidade de trabalhar números abertos, que não ficam mais 
escondidos em planilhas. 

A solução tem ainda recursos de integração com qualquer outra 

plataforma social e, através do botão compartilhar, o presidente da empresa 
(que pode estar na matriz ou em outro estado, por exemplo) consegue enviar, 

via SMS, e-mail, WhatsApp e etc, comentários aos seus gerentes ou dar uma 
instrução direta para melhoria de performance ou atenção da equipe. 

Tudo com plena segurança digital, utilizando dados criptografados, para 

transformar a gestão de toda a operação do varejo em ações de real time. 
Desta forma, o TOTVS RetailApp proporciona um grande salto na qualidade de 

gestão para o varejista, aumentando a produtividade e, por consequência, os 
resultados do negócio. 

A mobilidade também é levada para o treinamento de uso da solução, 

que é 100% realizada dentro do aplicativo, por meio de vídeos com instruções 
passo a passo. Isso reduz qualquer despesa de deslocamento e reuniões para 

treinar equipes em diferentes localidades. 
“Ter a informação certa e no tempo certo é garantia para decisões que 

mudam o ponteiro do negócio do nosso cliente. A plataforma RetailApp cumpre 

esse propósito disponibilizando de forma simples os principais indicadores para 
o monitoramento em tempo real da operação. 

É 100% mobile, muito intuitiva e foi construída para gerar alto 
engajamento das equipes de vendas, oferecendo ao empresário a gestão da 
sua empresa na palma da mão, literalmente”, comenta Ronan Maia, vice-

presidente de Distribuição e Varejo da TOTVS. 
O vice-presidente de Operações na América Latina da RetailApp Inc., 

Marcelo Monteiro, afirma que a parceria com a TOTVS abre um importante 
canal exclusivo da plataforma no país. “O Brasil é um dos maiores mercados do 
mundo no que se refere ao varejo, com grande crescimento de marcas locais e 

uma forte presença das internacionais. 
A parceria com uma empresa com a atuação e capilaridade da TOTVS 

abre diversas oportunidades para levarmos ao segmento nacional a expertise 
de uma solução desenvolvida para impulsionar a produtividade dos negócios 
varejistas”, finaliza o executivo. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/totvs-lanca-1a-plataforma-de-

inteligencia-de-vendas-em-formato-app-do-varejo-brasileiro/ 
 

 

Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/totvs-lanca-1a-plataforma-de-inteligencia-de-vendas-em-formato-app-do-varejo-brasileiro/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/totvs-lanca-1a-plataforma-de-inteligencia-de-vendas-em-formato-app-do-varejo-brasileiro/
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5.  Serviços – Turismo 

Turismo apresenta programa de acessibilidade em Congresso 

Internacional de Inclusão 

 
22 de Maio de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 

Programa Turismo Acessível foi discutido durante o 1º Congresso Internacional 
“Inclusion” em Porto de Galinhas (PE) 
 

A praia de Porto de Galinhas, município de Ipojuca (PE), é um exemplo 
de inclusão de pessoas com deficiência através do turismo. Os cadeirantes 

moradores ou visitantes encontram na ONG Rodas da Liberdade apoio para 
banho assistido em cadeiras anfíbias, rampa de acesso e esteira para 
deslocamento dos banhistas com deficiência ou mobilidade reduzida na areia 

da praia. Nos dias 19 e 20 de maio, autoridades, gestores públicos e militantes 
dos direitos das pessoas com deficiência se reuniram no balneário para 

participarem do 1º Congresso Internacional “Inclusion”. 
O evento teve como objetivo disseminar conhecimentos, identificar e 

expor produtos e serviços para as demandas das pessoas com deficiência. Os 

participantes também discutiram temas como empregabilidade, 
empreendedorismo, tecnologias assistivas, reabilitação e inclusão social do 

segmento. 
O Ministério do Turismo esteve presente ao congresso com estande e 

também com a participação da Coordenadora Geral de Turismo Responsável 

da Pasta, Isabel Barnasque, que fez palestra sobre o Programa Turismo 
Acessível. O MTur executa e articula com parceiros, gestores públicos e grupos 

organizados, ações e debates que visem à acessibilidade nos atrativos e 
prestadores de serviços. 

Um exemplo é a cartilha “Dicas para atender bem turistas com 

deficiência”, destinada aos prestadores de serviços turísticos e gestores, com 
informações gerais e dicas práticas sobre como atender bem este importante 

público consumidor, afim de tornar o turismo uma experiência agradável e 
segura para todos. 

Isabel Barnasque destacou que o Ministério do Turismo trabalha a 

acessibilidade com o objetivo de promover a inclusão social e o acesso deste 
público à atividade turística, de modo a permitir o alcance e a utilização de 

serviços, edificações e equipamentos turísticos com segurança e autonomia. 
A principal ferramenta deste programa é o Guia Turismo Acessível, 

portal colaborativo onde é possível cadastrar-se para avaliar e consultar a 

acessibilidade de pontos turísticos, hotéis, restaurantes, parques e atrações 
diversas, bem como, incluir novos empreendimentos para que sejam avaliados. 

As avaliações também podem ser realizadas pelo aplicativo para smartphones 
"Turismo acessível". 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) estima que 1,2 bilhão de 

pessoas viajam anualmente a turismo. A acessibilidade é fundamental para se 
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cumprir a premissa de que o turismo é para todos. A Lei Geral do Turismo traz 
como um dos objetivos da Política Nacional de Turismo "democratizar e 

propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos populacionais, 
contribuindo para a elevação do bem-estar geral". Um dos intuitos do Plano 
Nacional de Turismo é promover a incorporação de segmentos especiais de 

demanda ao mercado interno, em especial os idosos, os jovens e as pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7807-turismo-
apresenta-programa-de-acessibilidade-em-congresso-internacional-de-

inclus%C3%A3o.html 
 
 

Voltar ao índice  
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http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7807-turismo-apresenta-programa-de-acessibilidade-em-congresso-internacional-de-inclus%C3%A3o.html
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Em maio, IPCA-15 fica em 0,24% 

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: IBGE 

 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve 

variação de 0,24% em maio e ficou pouco acima da taxa de 0,21% de abril. 
Com isso, o resultado no ano foi para 1,46%, bem abaixo dos 4,21% referentes 
ao mesmo período do ano anterior. Considerando os últimos doze meses, o 

índice desceu para 3,77%, abaixo dos 4,41% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores, constituindo-se na menor variação acumulada em 

períodos de 12 meses desde julho de 2007 (3,71%). Em maio de 2016, a taxa 
foi 0,86%. 

No mês de maio, foram os remédios, cujos preços subiram 2,08%, que 

tomaram a dianteira na relação dos principais impactos no IPCA-15, com 0,07 
ponto percentual (p.p.). Este comportamento decorre do reajuste anual que 

passou a valer a partir de 31 de março, variando entre 1,36% e 4,76%, 
conforme o tipo de medicamento, resultando em alta de 2,96% quando 
considerados tanto abril (0,86%) quanto maio (2,08%). 

Com isso, pelo segundo mês consecutivo, Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,84%) apresentou a mais elevada variação de grupo, seguido dos artigos de 

Vestuário (0,74%). 
Nos alimentos (0,42%), produtos como batata-inglesa (16,08%), tomate, 

(12,09%) e cebola (9,15%) ficaram bem mais caros, enquanto outros, como 

óleo de soja (-5.81%), açúcar cristal (-3,03%), frutas (-2,73%) e feijão-carioca (-
2,52%) tiveram seus preços reduzidos de um mês para o outro. 

Quanto aos demais grupos, as variações situaram-se entre -0,40% e 
0,27%. Destaca-se, entre eles, a queda de 0,40% no grupo Transportes, onde 
os combustíveis passaram a custar 1,12% menos do que custavam em abril, 

gerando impacto de -0,06 p.p., o mais forte impacto negativo no índice do mês. 
Observa-se que o preço do litro da gasolina ficou 0,85% mais barato, enquanto 

o preço do etanol caiu 2,48%. 
Além disso, influenciando o grupo Transportes (-0,40%), as passagens 

aéreas chegaram a cair 11,42%, com impacto de -0,04 p.p. Juntos, as 

passagens aéreas (-11,42%) e os combustíveis (-1,12%) exerceram 
significativo impacto negativo no IPCA-15 do mês, -0,10 p.p. 

A respeito dos índices regionais, conforme a tabela a seguir, foi Recife a 
região metropolitana que ficou com o resultado mais elevado (0,65%) pois, 
entre outros fatores, as contas de energia elétrica aumentaram 4,70%, bem 

distante da queda de 0,30% da média nacional, tendo em vista reajuste de 
8,87% nas tarifas, vigente desde 29 de abril. Além disso, em Recife, as tarifas 

dos ônibus urbanos registraram variação de 2,89%, enquanto a média nacional 
situou-se em 0,36%. Isso porque, naquela região, a partir de 26 de março, 
deixou de ser concedido o benefício do pagamento de meia tarifa aos 

domingos. 
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Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 13 
de abril a 15 de maio de 2017 (referência) e comparados com aqueles vigentes 

de 15 de março a 12 de abril de 2017 (base). O indicador refere-se às famílias 
com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões 
metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São 

Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia. A 
metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de 

coleta dos preços e na abrangência geográfica. 
 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=3435&b

usca=1 
 

Voltar ao índice  
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7. Mercado Imobiliário 

Feirão da Caixa terá cerca de 230 mil imóveis; veja calendário 

 
22 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 

Primeira etapa acontece a partir desta sexta-feira (26) em 11 cidades. 
 

A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira (22) que a 13º 

edição do Feirão da Casa Própria irá oferecer cerca de 230 mil imóveis nas 14 
cidades que vão participar do evento, e reunirá ofertas de 548 construtoras e 

185 imobiliárias. 
Diferentemente de outros anos, quando o evento aconteceu em 

diferentes datas em cada uma das cidades, neste ano serão apenas dois finais 

de semana de feirão. 
A primeira etapa do Feirão 2017 acontecerá a partir desta sexta-feira 

(26) até domingo (28) em 11 cidades. Em outros 3 municípios, o feirão 
acontecerá entre os dias 23 e 25 de junho. 

No fim de semana de abertura, o Feirão será realizado nas cidades de 

São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Belém (PA), Florianópolis 
(SC), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA), 

Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). Em junho, Brasília (DF), Fortaleza (CE) e 
Curitiba (PR) encerram o evento. 

Em São Paulo, o feirão acontecerá no Pavilhão de Exposições do 

Anhembi, com previsão de oferta de mais de 80 mil unidades. No Rio de 
Janeiro, serão mais de 20 mil. Em todo o país, segundo a Caixa, o número 

passará de 228 mil imóveis. 
O Feirão da Caixa é considerado o maior do mercado imobiliário 

brasileiro. Os negócios realizados no feirão costumam representar cerca de 

12% dos financiamentos efetivados no ano pelo banco. 
Expectativa de R$ 10,3 bi em negócios 

A expectativa da Caixa é ao menos igualar o volume negócios fechados 
na edição do ano passado do feirão, quando foi movimentado cerca de R$ 10,3 
bilhões entre negócios fechados e encaminhados. 

"Nós queremos superar esses R$ 10,3 bilhões. Mas nossa meta é 
chegar no mínimo a esse valor", afirmou Nelson Souza, vice-presidente de 

Habitação do banco, durante anúncio do calendário feito via transmissão ao 
vivo no Facebook. 

No ano passado, foram oferecidos mais de 240 mil imóveis em 14 

cidades e, segundo a Caixa, mais de 251 mil pessoas passaram pelo evento. 
O mercado imobiliário brasileiro segue desaquecido, com baixo volume 

de lançamentos e compras. O volume contratado no ano de crédito imobiliário 
com recursos da caderneta de poupança acumula queda de 7,8%, segundo 
dados da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 
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(Abecip). No 1º trimestre, o número de unidades financiadas somou 40,9 mil, 
queda de 14,4% ante os 3 primeiros meses do ano passado. 

Financiamentos para imóveis de até R$ 3 milhões 
A Caixa oferecerá financiamentos para imóveis no valor de até 3 

milhões. As taxas de juros partem de 4,5% ao ano e o prazo de pagamento 

pode chegar a 35 anos, dependendo da linha. 
"Vamos atuar em todas as linhas. Das faixas 1,5, 2 e 3 do Minha Casa 

Minha Vida até os financiamentos com recursos do SBPE, com imóveis no 
valor de até R$ 3 milhões", explicou Souza. 

O banco avalia que a maior procura deverá se concentrar nas unidades 

com valor médio de R$ 300 mil. 
Segundo a Caixa, a aprovação do crédito durante o feirão será baseada 

nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e 
ausência de restrições cadastrais. 

A Caixa lembra que no site do banco, os interessados em adquirir um 

imóvel podem fazer simulações e acessar informações sobre o uso do FGTS 
no financiamento imobiliário e a documentação necessária. Em caso de dúvida, 

a Caixa oferece ainda o telefone 0800 726 0101. 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/feirao-da-caixa-feirao-da-caixa-tera-mais-

de-230-mil-imoveis.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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8.  Logística – Transporte Aéreo 

Medida Provisória permite alterar cronograma de pagamento de outorga de 
aeroportos 

 
22 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
 
MP publicada pelo governo Temer permitirá que concessionárias dos aeroportos de 
Viracopos, Brasília, Confins, Galeão e Natal reprogramem pagamento das outorgas. 
 

O governo publicou nesta segunda-feira (22) uma Medida Provisória que 
permite aditivos contratuais nas concessões de aeroportos para alterar o cronograma 
de pagamento de outorgas. A MP permite alterações nos contratos assinados até o dia 
31 de dezembro de 2016. 

Hoje as concessionárias precisam pagar uma parcela fixa anual referente a 
outorga, que é o valor que elas pagam ao governo pela concessão dos aeroportos. Os 
recursos da outorga vão para o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC). 

As atuais concessionárias dos aeroportos reclamam do cronograma de 
pagamento dessas outorgas e já haviam solicitado a alteração na Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). 

Segundo o texto, a alteração será admitida uma vez, desde que a 
concessionária apresente a proposta no prazo e um ano após a data de publicação da 
MP e que não haja processo de caducidade instaurado e adimplência do interessado 
com as outorgas vencidas. 

A MP também exige que na negociação seja mantido o valor presente líquido 
das outorgas propostas no momento do leilão e também coloca como condicionante 
para a reprogramação o pagamento antecipado de parcelas das contribuições fixas. 

Lei 
Em março, o governo havia publicado uma portaria que autorizava as 

concessionárias que administram os aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Brasília, 
Confins, Galeão e Natal a alterar o cronograma de pagamentos de outorgas. 

Segundo o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, a MP substitui 
esse texto porque a Anac solicitou que a regra viesse em forma de lei para evitar 
qualquer contestação jurídica. 

Com base na portaria, o Ministério dos Transportes deu aval, no dia 19 de abril, 
para que o consórcio RIOgaleão, que administra o aeroporto internacional do Rio de 
Janeiro, reprogramasse o pagamento da outorga que ainda deve ao governo. A 
decisão ainda dependia de aprovação da Anac, que é responsável pelas alterações 
nos contratos de concessão dos aeroportos. 

A proposta da concessionária, aceita pelo governo, prevê um pagamento de R$ 
4,5 bilhões neste ano, referente à outorga de 2017, 2018, 2019 e parte da de 2020. 
Depois, a a concessionária só voltaria a pagar outorga em 2021 com valores 
crescentes de forma gradual, até o fim da concessão em 2039. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/medida-provisoria-permite-alterar-cronograma-
de-pagamento-de-outorga-de-aeroportos.ghtml 
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9.  Curtas 

Inflação pelo IPC-S avança na terceira semana de maio 

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 

 
O IPC-S de 22 de maio de 2017 apresentou variação de 0,35%1, 0,05 

ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação.  
Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do 

índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior 

contribuição partiu do grupo Habitação (0,44% para 0,93%). Nesta classe de 
despesa, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade 

residencial, cuja taxa passou de 1,52% para 5,78%. 
Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 

Educação, Leitura e Recreação (-0,53% para -0,25%), Transportes (-0,17% 

para -0,15%), Vestuário (0,55% para 0,72%) e Despesas Diversas (0,21% para 
0,26%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: 

salas de espetáculo (-0,14% para 0,72%), gasolina (-1,03% para -0,67%), blusa 
de malha infantil (1,85% para 2,26%) e tarifa postal (1,99% para 3,97%), 
respectivamente. 

Em contrapartida, os grupos: Alimentação (0,16% para -0,11%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (1,08% para 0,90%) e Comunicação (1,22% para 0,75%) 

apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de 
despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: hortaliças e legumes 
(4,40% para -0,53%), medicamentos em geral (2,77% para 1,96%) e pacotes 

de telefonia fixa e internet (2,53% para 0,64%), respectivamente. 

Demanda por voos no Brasil sobe 3,2% em abril, segundo mês seguido de 

alta, diz Abear 

 
23 de Maio de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Oferta aumentou 2% na mesma base de comparação, fazendo com que a taxa 
de ocupação das aeronaves ficasse em 80,23% 
 

A demanda por voos domésticos subiu 3,2 por cento em abril ante o 
mesmo período de 2016, avançando pelo segundo mês seguido, informou 

nesta terça-feira a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). 
A oferta aumentou 2 por cento na mesma base de comparação, fazendo 

com que a taxa de ocupação das aeronaves ficasse em 80,23 por cento, alta 

de 0,93 ponto percentual, segundo dados disponíveis no site da entidade. 
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10. Feiras 

 
19/05/2017 até 28/05/2017 – SGPA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Agropecuário Dr. pedro Ludovico Teixeira 

Cidade: Goiânia – GO 

 
23/05/2017 até 25/05/2017 – TECNOMULTIMEDIA INFOCOMM BRASIL 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Cidade: São Paulo - SP 

 
23/05/2017 até 25/05/2017 – FCE COSMETIQUE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: São Paulo Expo 

Cidade: São Paulo - SP 

 
23/05/2017 até 25/05/2017 – EXPOSEC 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Cidade: São Paulo - SP 

 
23/05/2017 até 25/05/2017 – ENERSOLAR BRASIL 
Setor: Energia 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Cidade: São Paulo - SP 
 

24/05/2017 até 27/05/2017 – RONDÔNIA RURAL SHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Rondônia Rural Show 

Cidade: JI- PARANÁ - RO 

 
24/05/2017 até 26/05/2017 – TECNOLEITE 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Cooperativa Mista de Produtores de Leite de Morrinhos 

Cidade: Morrinhos - GO 

 
24/05/2017 até 25/05/2017 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 

Cidade: São Paulo - SP 

 
25/05/2017 até 28/05/2017 – FEIRA FENAHABIT 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque Vila Germanica 

Cidade: Blumenau – SC 
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26/05/2017 até 28/05/2017 – EXPO CIEE 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 

Local: Bienal do Parque do Ibirapuera 
Cidade: São Paulo - SP 

 
26/05/2017 até 29/05/2017 – PUERI EXPO 
Setor: Multisetores 

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade: São Paulo – SP 

 
26/05/2017 até 29/05/2017 – NATAL SHOW 2017 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

 
26/05/2017 até 29/05/2017 – THE CANDY SHOW 2017 
Setor: Alimentos e Bebidas 

Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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