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1. Tributos 

Senado aprova criação de novas taxas para a Zona Franca de Manaus 

 
 23 de Maio de 2017 

Fonte: CNC 
 

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (23/05), o projeto de lei 
de conversão (PLV nº 13/2017), originário da medida provisória (MPV nº 
757/2016) que institui duas novas taxas a serem cobradas pela 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O texto segue para a 
sanção presidencial. 

A proposta tem o objetivo de melhorar a arrecadação da Suframa para 
compensar os prejuízos causados pela suspensão da Taxa de Serviços 
Administrativos (TSA), cobrada anteriormente na Zona Franca. 

A cobrança da TSA foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2016. O projeto, relatado na comissão mista pela senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB/AM) cria, para substitui-la, a Taxa de Controle 
Administrativo de Incentivos Fiscais (TCIF), que incidirá sobre o ingresso de 
mercadorias estrangeiras e nacionais na área de jurisdição da Suframa, e a 
Taxa de Serviços (TS), que custeará a prestação de serviços oferecidos pela 
autarquia, como atualização cadastral, armazenagem e movimentação de 
cargas. 

Ficarão isentos da TCIF as microempresas, as operações comerciais 
relativas a livros e jornais, equipamentos médico-hospitalares, dispositivo de 
tecnologia assistiva para pessoas com deficiência e mercadorias que compõem 
a cesta básica comercializada em Manaus, nas Zonas de Livre Comércio e na 
Amazônia Ocidental. Também serão isentos a União, os estados da Amazônia 
Ocidental, o Amapá e os respectivos municípios, autarquias e fundações 
públicas. 

Diferenças na taxa 
De acordo com o texto, haverá, explicitamente, uma diferença na 

cobrança da TCIF para a indústria e o comércio. Para a indústria, será cobrado 
o valor fixo de R$ 250 pelo Pedido de Licenciamento de Importação (PLI) ou 
por cada nota fiscal incluída em registro de Protocolo de Ingresso de 
Mercadorias (PIM). Também será cobrada a cifra de R$ 45 para cada 
mercadoria constante do PLI ou de cada nota fiscal incluída em registro de 
PIM. Para ambos os casos, há um limite de 1,5% tanto para o valor total das 
mercadorias quanto para o valor individual de cada mercadoria. O objetivo é 
evitar que a taxa seja onerosa em relação ao valor total das operações. 

Já no comércio, o valor nominal da TCIF será de R$ 200, limitado a 
0,5% do valor total das mercadorias. O adicional de cada item constante na 
nota será de R$ 30, limitado a 0,5% do valor individual da correspondente 
mercadoria. 
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Os valores da TCIF poderão ser atualizados anualmente em ato do 
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços com a aplicação do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), do IBGE. 

Alterações 
Em seu relatório, Vanessa Grazziotin acolheu mudança, sugerida pelo 

senador Eduardo Braga (PMDB-AM), que permite o parcelamento do débito de 
empresas que gozam dos incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus e 
foram penalizadas pelo não investimento em pesquisa e desenvolvimento. 
Outra alteração incluída foi a de que o governo federal não possa contingenciar 
as taxas arrecadadas pela Suframa. 

A senadora destacou a importância da proposta e ressaltou que a 
medida, na forma como foi aprovada, procurou equilibrar a arrecadação da 
Suframa para que a Superintendência se transforme em um ente que “não 
apenas administra incentivos fiscais, mas que pode cada vez mais trabalhar em 
prol do desenvolvimento regional de uma parte importante da Amazônia 
brasileira”. 

O senador Eduardo Braga ressaltou que, com a aprovação da medida, a 
Suframa voltará a ter capacidade de investimento em obras de infraestrutura e 
em obras que vão levar benefícios para vários municípios e estados. "Até então 
vivíamos uma situação de insegurança jurídica", disse. 

O senador Telmário Mota (PTB-RR) disse que a proposta mostra um 
olhar diferente do governo federal para a Região Norte. Segundo ele, a 
mudança irá melhorar a operacionalidade da Zona Franca de Manaus, sendo 
importante não somente para o Amazonas, mas para todos os estados da 
região. 
 
 
http://cnc.org.br/noticias/diario-legislativo/senado-aprova-criacao-de-novas-
taxas-para-zona-franca-de-manaus 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Confiança do Comércio recua em maio após cinco altas consecutivas 

 
25 de Maio de 2017 

Fonte: FGV IBRE 
 

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas 
recuou 0,5 ponto em maio, ao passar de 89,1 para 88,6 pontos. O resultado 
ocorre após cinco altas consecutivas em que o ICOM acumulou alta de 11,1 
pontos. 

“Mesmo após ter avançado expressivamente nos meses anteriores, a 
acomodação da confiança do Comércio em maio ocorre em um patamar ainda 
baixo em termos históricos. Nota-se recentemente uma melhora de humor nos 
segmentos relacionados às vendas a prazo, um possível reflexo da tendência 
de queda dos juros e liberação de recursos do FGTS. A coleta de dados para a 
pesquisa de maio já estava quase terminando quando foi deflagrada uma crise 
política, no dia 17, com potencial para aumentar o grau de incerteza econômica 
e afetar o ritmo (já lento) de recuperação do setor”, afirma Aloisio Campelo Jr., 
Superintendente de Estatísticas Públicas da FGV/IBRE. 

A queda do ICOM em maio ocorreu em 6 dos 13 segmentos 
pesquisados e foi determinada pela piora no Índice de Expectativas (IE-COM), 
que caiu 1,0 ponto no mês, para 94,8 pontos, enquanto isso o Índice de 
Situação Atual (ISA-COM) ficou estável em 82,9 pontos. 

A maior contribuição para a queda do IE-COM no mês foi dada pelo 
quesito que mede o otimismo com a situação dos negócios nos seis meses a 
frente, que recuou 1,1 ponto em relação ao mês anterior, para 94,3 pontos. 

Relação entre o Índice de Situação Atual e um Indicador de Desconforto 
Apesar da estabilidade do ISA-COM em maio, o índice avançou pelo 

quarto mês consecutivo quando considerada a métrica de médias móveis 
trimestrais. Paralelamente, outro indicador sinaliza melhora do ambiente de 
negócios no ano. É um indicador de “desconforto”, construído com dados da 
Sondagem do Comércio ao se agregar as proporções de empresas que 
apontam três fatores limitativos à melhoria dos negócios diretamente 
relacionados ao mau humor empresarial: demanda insuficiente, custo 
financeiro e acesso a crédito bancário. 

A relação entre os dois indicadores é historicamente forte, com uma 
correlação (negativa) de -0,99. Apesar desta relação histórica, o Indicador de 
Desconforto havia se estabilizado nos dois meses anteriores, sugerindo a 
possibilidade de que o ISA-COM estivesse avançando além do desempenho 
efetivo do setor. O retorno deste indicador à tendência de queda mostra que, 
ao menos até a nova crise política que abateu o país a partir de 17 de maio, o 
ambiente de negócios no comércio começava a dar sinais de melhora em 
2017. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015C3F2F7BBF0B57 
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Intenção de renovar estoques cresce no comércio por dois meses 
seguidos 

 
24 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Pela primeira vez desde o início de 2014, a intenção dos comerciantes 
brasileiros de investir em estoques cresceu por dois meses consecutivos. O 
Índice de Investimentos em Estoques, um dos componentes do Índice de 
Confiança do Empresário do Comércio (Icec), subiu 1% em maio, em 
comparação a abril, e 2,8% em relação a maio do ano passado. Os dados 
foram divulgados hoje (24), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

Embora positivo, o índice atingiu 84,5 pontos em uma escala de 0 a 200, 
o que significa, na avaliação da economista da CNC Izis Ferreira, que ele 
“ainda está na zona de avaliação negativa” , abaixo de 100 pontos, e precisa, 
portanto, manter o crescimento registrado em abril e maio para passar a uma 
percepção positiva. 

Segundo Izis, não há como se afirmar que a recuperação na intenção de 
investir em estoques vai se manter nos próximos meses, devido à crise gerada 
pela delação dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da empresa 
JBF, com acusações contra o presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves 
(PSDB-MG) e o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), entre outras 
pessoas. 

“É possível até que sim [os estoques cresçam], porque a recente 
recuperação de alguns indicadores da atividade econômica já estavam até 
contratados, porque o custo de oportunidade de manutenção de estoques vem 
diminuindo. No momento em que você tem o processo de redução da taxa de 
juros, o custo de oportunidade associado aos estoques diminui também”, 
admitiu. 

Além disso, o barateamento do crédito favorece o aumento da intenção 
de investimentos em estoques. 

Recuperação 
Izis disse ainda que a expectativa mais positiva dos comerciantes 

também está relacionada ao quadro do mercado de trabalho, que continua 
deteriorado, mas a crise não vem se aprofundando. O fechamento de vagas 
tem diminuído e em alguns setores específicos já há saldo líquido de postos 
formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do Trabalho. 

A economista lembrou que o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) vem apurando quedas cada vez menores no comércio e 
alguns segmentos já apresentam taxas positivas. Em março, por exemplo, 
registrou-se aumento das vendas de material de construção, artigos de 
vestuário, móveis e eletrodomésticos. 

“Com esses resultados menos negativos e, em alguns casos, mais 
positivos, os comerciantes começaram a enxergar que o pior já havia passado. 
Nesse sentido, no caso dos estoques, aumentaram as intenções de investir em 
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estoques, pelo segundo mês seguido, nas duas bases de comparação, o que a 
gente não observava desde o início de 2014”. 

Trata-se de um movimento lento, mas progressivo, segundo Izis Ferreira, 
que avalia que a recuperação percebida pelo comércio pode refletir no 
aumento das encomendas à indústria. Izis Ferreira avaliou que  se confirmou a 
ampliação projetada do volume de vendas na Páscoa e no Dia das Mães, em 
relação aos mesmos eventos do ano passado, o que reduziu o nível de 
estoques no comércio. “Portanto, é natural que a intenção de investimentos em 
novos estoques tenha aumentado”. 

Encomendas 
Em comparação com maio do ano passado, a intenção de investir na 

renovação dos estoques por parte dos lojistas cresceu 4,6% no setor de bens 
duráveis (que engloba produtos eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e 
decorações, cine foto e som, ótica, material de construção e concessionárias 
de veículos) e 3,2% em não duráveis (supermercados, farmácias, drogarias, 
perfumarias e cosméticos), mostrando estabilidade em semiduráveis (vestuário 
e acessórios, calçados, tecidos). 

A economista da CNC analisou que o aumento na intenção de investir 
em novos estoques de bens duráveis “tem a ver com a redução dos juros, que 
facilita em termos de custo. Isso quer dizer que aqueles produtos que são mais 
sensíveis ao crédito, estão mais associados às vendas a prazo e têm um 
tíquete médio maior têm sido mais beneficiados”. 

Apesar de mostrar a maior taxa de crescimento, o índice de 
investimentos em estoques do comércio de produtos duráveis, com 81 pontos, 
é o menor dos três grupos. Não duráveis apresentou 82,9 pontos e 
semiduráveis, 93,7 pontos. 

Situação atual 
No que diz respeito à composição das respostas que qualificam o nível 

dos estoques, a pesquisa da CNC revelou queda de 2 pontos percentuais em 
maio entre os lojistas que consideram o nível de estoques acima do adequado. 
A média nacional foi 29,5%, contra 31,5%, em abril. 

O grupo de duráveis puxou a queda: a parcela de comerciantes que 
consideram os estoques acima do adequado (33,5%) caiu 4,8 pontos 
percentuais comparativamente a abril. A parcela de comerciantes que 
consideram os estoques acima do adequado ficou em 25,5% nos semiduráveis 
e 27,8% nosnão duráveis. 

 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/intencao-de-renovar-
estoques-cresce-no-comercio-por-dois-meses-seguidos 

 
 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Câmara aprova MP que permite desconto em pagamentos à vista 

 
24 de Maio de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

  
Fornecedores ficam obrigados a informar, em local visível ao consumidor, os 
descontos oferecidos em função do meio e da data de vencimento 
 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (24) o texto 
da Medida Provisória 764/2016, que permite o desconto por lojistas em 
pagamentos feitos à vista. Editada pelo governo federal como parte de um 
pacote para estimular a economia brasileira, a proposta segue para análise do 
Senado Federal. 

Pela proposta, fica permitida a diferenciação de preço entre os 
diferentes tipos de pagamento (dinheiro, boleto, cartões de débito e crédito). 
Antes proibida em lei, a prática já era adotada por muitos comerciantes, que 
ofereciam descontos para quem pagasse com dinheiro. 

O texto foi aprovado com uma mudança no mérito. Os 
fornecedores ficam obrigados a informar, em local visível ao consumidor, os 
descontos oferecidos em função do meio e do prazo de pagamento. 

Medidas 
Em 15 de dezembro, o presidente da República, Michel Temer, 

anunciou dez medidas para a reverter o quadro de recessão, gerar empregos e 
fazer a economia retomar o crescimento. Entre elas, estão propostas que vão 
diminuir a burocracia, aumentar a produtividade e gerar benefícios diretos para 
a população em geral. 

As medidas anunciadas foram elaboradas pelos ministérios da 
Fazenda e da Previdência sob a supervisão do presidente da República. Entre 
as propostas anunciadas, está a simplificação e a desburocratização do 
pagamento de obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias por 
empresas, de forma melhorar o ambiente de negócios no País. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/governo/2017/05/camara-aprova-mp-que-permite-
desconto-em-pagamentos-a-vista 

 
Voltar ao índice 
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4.  Serviços - Telecomunicações 

Anatel espera MP que permite troca de multas por investimentos 

 
24 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez 
Quadros, disse hoje (24) que ainda espera que o governo edite uma medida 
provisória (MP) permitindo que as operadoras de telefonia em dificuldades 
econômicas troquem multas por investimentos. 

 “Estamos na expectativa, tanto o setor como a agência, da MP que foi 
trabalhada no Grupo de Trabalho, que ela poderia sair”, disse. Segundo ele, a 
MP que foi editada na última segunda-feira (22), que permite o parcelamento 
de débitos com o governo, se aplica ao setor de telecomunicações, mas não 
traz a possibilidade de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). 

“Tem uma diferença significativa, porque não estabelece os Termos de 
Ajustamento de Conduta, enquanto a proposta que foi feita por um grupo de 
trabalho que a Anatel coordenava e o Ministério [da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações] encaminhou à Casa Civil tinha o instituto do TAC”, 
explica Juarez. 

O texto da MP que havia sido negociado pela Anatel com o governo 
permitia o parcelamento das dívidas das empresas em até 120 meses. A 
expectativa inicial era de que a medida fosse publicada no final de abril. 

TCU 
Juarez Quadros também disse hoje que a Anatel ainda não foi notificada 

sobre uma análise da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) que 
considerou irregular o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Anatel 
e a Telefônica, para permitir que a empresa troque multas aplicadas pelo órgão 
regulador por investimentos. 

 “Está na agenda interna do Tribunal, estamos aguardando, porque tem 
tramitações internas”, disse. Segundo Quadros, os outros Termos de 
Ajustamento de Conduta que estão em andamento na Anatel com outras 
operadoras continuam com tramitação normal. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/anatel-espera-mp-
que-permite-troca-de-multas-por-investimentos 
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TV aberta e internet são principais companhias de quem mora sozinho 

 
24 de Maio de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
A TV aberta é a principal fonte de entretenimento de mídia para 57% dos 

brasileiros que vivem sozinhos, seguida de perto pela internet, com 49% das 
citações. A constatação é de uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) nas 27 capitais com indivíduos que não dividem o lar com outras 
pessoas. 

Dados do IBGE revelam que, atualmente, são mais de 10 milhões de 
pessoas nessa situação, número que cresceu quase 40% apenas na última 
década. 

Outras plataformas de entretenimento e informação bastante utilizadas 
pelas pessoas que vivem só são o rádio (42%) e a TV por assinatura (36%). 
Pouco mais de um quarto (26%) dos entrevistados leem jornal impresso e 14% 
se dedicam à leitura de revistas. Os serviços de streaming foram citados por 
4% da amostra. 

Os programas ou assuntos que mais despertam o interesse dos 
entrevistados são filmes (52%) – percentual que sobe para 63% entre os 
homens – e novela (38%), cujo índice salta para 55% considerando apenas a 
parcela feminina de entrevistados. Outros temas de interesse são humor 
(35%), música (30%), saúde (27%) e séries (25%). 

Contato com família 
Aplicativos de smartphones para troca de mensagens instantâneas 

(55%), de transporte particular (18%) como Uber e táxis e geolocalização 
(15%) são os mais utilizados por esse segmento da população. Completam o 
ranking apps para realizar transações bancárias (12%), de comida delivery 
(8%) e de paquera (7%). No total, 66% dos brasileiros que moram sozinhos 
possuem smartphone e usam aplicativos. 

Já as redes sociais e software para trocas de mensagens favoritos dos 
entrevistados são Whatsapp (73%), Facebook (54%), Youtube (20%), 
Instagram (18%) e Twitter (8%). 

Dentre que usa redes sociais, a principal finalidade da ferramenta é 
manter contato com amigos e familiares, citada por 63% de seus usuários. Os 
que acessam esses sites para passar o tempo são 61% dos entrevistados. Há 
ainda 42% que as utilizam para manter-se informado e 32% que buscam 
informações para o trabalho. 

 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/tv-aberta-internet-companhias-
quem-mora-sozinho/ 
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5. Serviços – Transportes 

IBGE: Famílias gastaram 0,40% menos com Transportes em maio 

 
 23 de Maio de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
O preço do litro da gasolina ficou 0,85% mais barato, enquanto o preço do 
etanol caiu 2,48% 
 

As famílias brasileiras gastaram 0,40% menos com Transportes em 
maio, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 
15 (IPCA-15), divulgados nesta terça-feira (23/5), pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi uma contribuição negativa de 
0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,24% do IPCA-15 no mês. 

O grupo Transportes já vinha de uma queda de 0,44% em abril, o 
equivalente a -0,08 ponto porcentual no mês passado. Em maio, os 
combustíveis passaram a custar 1,12% menos do que custavam em abril, o 
mais forte impacto negativo no índice do mês, ou -0,06 ponto porcentual. O 
preço do litro da gasolina ficou 0,85% mais barato, enquanto o preço do etanol 
caiu 2,48%. 

As passagens aéreas também recuaram, -11,42%, um impacto de -0,04 
ponto porcentual. Juntos, as passagens aéreas e os combustíveis ajudaram a 
conter o IPCA-15 de maio em -0,10 ponto porcentual. 
 
 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/05/23/internas
_economia,597153/ibge-familias-gastaram-0-40-menos-com-transportes-em-
maio.shtml 
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Confiança do Consumidor avança em maio 

 
24 de Maio de 2017 

Fonte: FGV IBRE 
 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getúlio Vargas 
avançou 2,0 pontos em maio, para 84,2 pontos, acumulando uma alta de 11,1 pontos 
em 2017. 

“A evolução favorável da confiança dos consumidores em maio propiciou a 
recuperação de parte das perdas ocorridas no mês anterior. O resultado foi 
influenciado pela melhora das expectativas com relação à situação financeira das 
famílias e o ímpeto de compras, ambos os quesitos positivamente influenciados pela 
inflação mais baixa e os juros nominais em queda. O aprofundamento da crise política 
no país a partir do dia 17 ainda não foi detectada na pesquisa deste mês, embora o 
resultado da coleta de dados posterior a esta data sinalize que o aumento de 
incertezas no ambiente político possa motivar uma maior cautela dos consumidores 
nos próximos meses“, afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da Sondagem 
do Consumidor. 

Em maio, a percepção dos consumidores quanto à situação atual permaneceu 
relativamente estável, enquanto que, em relação ao futuro, houve melhora das 
expectativas. O Índice da Situação Atual (ISA) caiu 0,3 ponto, para 70,5 pontos, 
enquanto o Índice de Expectativas (IE) avançou 3,5 pontos, atingindo 94,6 pontos. 

Quanto à situação financeira das famílias, o indicador de situação financeira 
atual apresentou um recuo de 1,3 ponto, o maior desde dezembro de 2016 (-4,6), 
atingindo 64,1 pontos. Apesar do nível de satisfação dos consumidores em relação à 
situação financeira familiar ainda esteja baixo e em queda há dois meses, as 
expectativas em relação aos próximos meses voltou a melhorar e atinge 95,5 pontos, 
o maior nível desde outubro de 2014 (96,4). 

Com melhores perspectivas sobre as finanças familiares, os consumidores 
também responderam de forma mais favorável o quesito que mede o ímpeto por 
compras de bens duráveis, que exerceu a maior influência sobre o ICC no mês, com 
alta de 7,4 pontos, para 78,5 pontos, recuperando a queda de 7,2 pontos apresentada 
no mês anterior. 

Entre as diferentes faixas de renda a evolução da confiança não foi 
homogênea. As famílias com renda mensal até R$ 2.100,00 e acima de R$ 9.600,00 
recuperaram a queda da confiança ocorrida no mês anterior. Já as famílias com renda 
mensal entre R$ 2.100,01 e R$ 9.600,00 registraram novas perdas. Especificamente 
para os consumidores com renda familiar entre R$ 2.100 e R$ 4.800, essa queda é 
consequência de uma piora da situação financeira familiar, que atingiu o menor nível já 
apresentado para este quesito entre todas as rendas: 40 pontos. 
 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE9191DD3
&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015C3A05024D6B0A 
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7. Comércio Eletrônico 

Tecnologia da Informação a favor do e-commerce 

 
24 de Maio de 2017 

Fonte: Administradores 
  
No caso de empresas com vendas exclusivamente online, a equipe de T.I. é 
estratégica para o negócio 

 
Longe de ser apenas um setor dedicado ao suporte tecnológico de um e-

commerce, o departamento de Tecnologia da Informação é considerado pelas 
empresas um dos principais pilares na execução de projetos internos e de novos 
processos. A área é responsável pela gestão do banco de dados, hardware, software 
e telecomunicações das empresas, o que garante a segurança das informações e, no 
caso de e-commerces, ainda confere estabilidade e segurança nas negociações 
online. 

Devido à sua importância e necessidade, as grandes empresas do mercado 
optam por manter o departamento de T.I. em funcionamento na própria sede, em 
alinhamento com outros setores, sem a contratação de empresa terceirizada. Entre os 
benefícios desta prática está a possibilidade de entrega dos trabalhos com maior 
agilidade e menor burocracia nas transações, principalmente entre departamentos. 

No caso de empresas com vendas exclusivamente online, a equipe de T.I. é 
estratégica para o negócio. Ela garante rapidez e flexibilidade nas adequações das 
diversas áreas, principalmente no que se refere ao departamento de Vendas, 
essencial para o faturamento do negócio. Em contrapartida, a empresa também 
precisa manter a equipe do departamento sempre atualizada com as tecnologias mais 
modernas disponíveis no mercado e em sintonia com as melhores práticas do setor, 
exigindo atualização constante sobre softwares e hardwares. 

O investimento em plataformas em nuvem ou datacenters locais, exigidos para 
entrega dos serviços com qualidade pelo departamento de T.I., contribui também para 
uma administração mais eficiente, uma vez que todas as informações do negócio 
estarão disponíveis 24 horas por dia. Essa facilidade promove maior autonomia dos 
gestores e tomada de decisão mais rápida, o que pode ser crucial para o incremento 
do faturamento do negócio. 

Um exemplo é a participação das lojas online durante a Black Friday, período 
em que os acessos de consumidores triplicam. O principal desafio da T.I., neste caso, 
é analisar o aumento do fluxo de acessos e de processamento para garantir 
estabilidade ao site, evitando que as transações sejam interrompidas. 

São investimentos em todo o ecossistema de T.I. e a formação de pessoal que 
destacam uma empresa dentro do mercado em que ela atua. A T.I. interna é um 
exemplo de investimento que pode conceder inúmeros benefícios para a empresa, 
contribuindo, inclusive para que ela se torne mais competitiva frente a seus 
concorrentes. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/tecnologia-da-informacao-a-
favor-do-e-commerce/119134/ 
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8. Curtas 

Vendas de produtos relacionados a Festas Juninas devem crescer até 
15% 

 
25 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A crise não deve esfriar as Festas Juninas no Brasil. A expectativa da 
Associação Paulista de Supermercados (Apas) é de que as vendas de 
produtos como amendoim, milho, canjica, quentão, vinho quente e pinhão, 
cresçam de 10% a 15% neste ano. Para as indústrias de alimentos diretamente 
relacionadas a esse período festivo, as vendas de junho e julho representam 
uma parcela significativa na comercialização anual dos produtos. 

Vinho Quente 
As Festas Juninas devem auxiliar o setor supermercadista no 

crescimento de 1% nas vendas desses meses ante idêntico período do ano 
passado. Diante da piora do ambiente e do desemprego, o resultado é visto 
como positivo. 
 
 

Com juro menor, volume de contratos de crédito consignado dobra 

 
25 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

O crédito consignado, com desconto em folha, ganhou um impulso 
adicional no primeiro trimestre. Beneficiado pela queda dos juros para o 
segmento, o volume de contratos na modalidade quase dobrou no de janeiro a 
março, segundo a Access. Do total dos cinco bancos atendidos pela empresa 
especializada em gestão documental, foram fechados 1.156.203 negócios ante 
607.845 um ano antes. 

Espaço 
O volume superou, inclusive, em 20% a expectativa das próprias 

instituições que previam um total de 962.000 contratos. Além da queda dos 
juros para funcionários públicos e aposentados, a mudança na política do 
INSS, que aumentou o limite do empréstimo para 35% da renda e os aumentos 
dos salários no período também foram positivos para o segmento. 
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9. 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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