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1. Crédito e Financiamento 

Demanda das empresas por crédito cai 12,2% em abril 

 
25 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A demanda por crédito por parte das empresas caiu 12,2% em abril na 
comparação com março, segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda 
das Empresas por Crédito. Na comparação com abril de 2016, houve recuo de 
5,7%. No acumulado de 2017, a queda foi de 2,6% com relação ao mesmo 
período do ano passado. 

“A procura por crédito por parte das empresas ainda segue bastante 
deprimida neste início de ano, apesar de a economia demonstrar alguns sinais 
de saída da recessão. A elevada inadimplência empresarial, ocasionando uma 
certa restrição da oferta de crédito às empresas, acaba também contribuindo 
para um cenário de crédito corporativo ainda enfraquecido”, dizem os 
economistas do Serasa Experian. 

Detalhamento 
As empresas de micro e pequeno porte apresentaram queda de 12,6% 

em abril. Nas médias empresas, caiu 2,7% e nas grandes 0,9%. No acumulado 
dos primeiros quatro meses do ano, a demanda por crédito das micro e 
pequenas empresas recuou 2,2% em relação aos primeiros quatro meses do 
ano passado. Nas médias empresas, esta queda foi de 9,4% e, nas grandes 
empresas, o recuo em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado foi de 
9,0%. 

O setor industrial teve queda de 11,5% e o das empresas comerciais, de 
11,3%. Já o setor de serviços teve um crescimento de 13,1%. No acumulado 
do ano, a demanda das empresas por crédito caiu 5,4% na indústria, 4,2% no 
comércio e 0,2% nas empresas de serviços em relação aos primeiros quatro 
meses do ano passado. 

Todas as regiões apresentaram queda na demanda por crédito nos 
primeiros quatro meses do ano: Centro-Oeste (-3,6%); Norte (-4,3%), Sul (-
4,3%), Nordeste (-5,1%), Sudeste (-0,3%). 

Pesquisa do SPC e Dirigentes Lojistas 
Outra pesquisa, do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgou hoje que a 
demanda por crédito das micro e pequenas empresas caiu 6,4% em abril. No 
mês, o indicador ficou em 12,36 pontos, número ligeiramente abaixo do 
observado em março, quando foram registrados 13,2 pontos. O indicador varia 
de zero a 100. De acordo com os dados, 6% dos micro e pequenos 
empresários manifestaram a intenção de contratar crédito nos próximos 90 
dias, contra 85% de entrevistados que não têm esse objetivo. Outros 7% não 
souberam responder. 

Entre os empresários que rejeitam buscar recursos de terceiros nos 
próximos três meses, 48% querem manter o negócio com recursos próprios. As 
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altas taxas de juros pesam nessa decisão, sendo a justificativa de 19% dos 
empresários. A insegurança com as condições econômicas do país foi 
mencionada por 14%. 

Entre os micro e pequenos empresários, 29% consideram difícil o 
processo de contratação de crédito, contra 25% que avaliam como fácil. Entre 
os que consideram difícil, o excesso de burocracia e as exigências dos bancos 
são o principal entrave, mencionado por 48% dos entrevistados. As taxas de 
juros elevadas (33%) e as irregularidades na documentação da empresa (3%) 
também foram mencionados. 

O índice que avalia o interesse em realizar investimentos nos negócios 
também mostrou-se baixo. O indicador de propensão a investir registrou 29,84 
pontos em abril, pouco acima dos 28,44 pontos observados em março. A 
escala varia de zero a 100. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/demanda-das-
empresas-por-credito-cai-122-em-abril 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Arrecadação tem melhor resultado para abril em dois anos 

 
25 de Maio de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

  
Dados do Fisco mostram que arrecadação do governo federal foi 2,27% maior 
que o mesmo período de 2016 
 

O governo federal arrecadou R$ 118,047 bilhões em abril, uma alta real 
de 2,27% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram 
divulgados nesta quinta-feira (25) pela Receita Federal. 

Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2015, quando a 
arrecadação foi de R$ 124,25 bilhões e foi influenciado, principalmente, pela 
maior arrecadação de royalties do petróleo, que somaram R$ 5,753 bilhões no 
mês. 

De acordo com Receita Federal, a arrecadação com o Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
somaram R$ 18,867 bilhões e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)  
vinculado à importação, que gerou uma receita de R$ 4,04 bilhões em abril, 
uma alta real de 5,36% em função do câmbio favorável. 

De janeiro a abril, a arrecadação soma R$ 446,79 bilhões, uma alta real 
de 0,65% em relação ao mesmo período do ano passado. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/05/arrecadacao-tem-
melhor-resultado-para-abril-em-dois-anos 
 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Confiança do Comércio recua em maio após cinco altas consecutivas 

 
26 de Maio de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) recuou 0,5 ponto em maio, 

ao passar de 89,1 para 88,6 pontos. O resultado ocorre após cinco altas 
consecutivas, período no qual o indicador acumulou crescimento de 11,1 
pontos. 

Os dados relativos à Sondagem do Comércio foram divulgados nesta 
quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Segundo os economistas da FGV, a queda de maio 
reflete resultados negativos em seis dos 13 segmentos pesquisados e foi 
determinada pela piora no Índice de Expectativas (IE-COM), que caiu 1 ponto 
no mês, para 94,8 pontos. 

Já o Índice de Situação Atual (ISA-COM) ficou estável em 82,9 pontos. A 
maior contribuição para a queda do Índice de Expectativa no mês foi dada pelo 
quesito que mede o otimismo com a situação dos negócios nos seis meses à 
frente, que recuou 1,1 ponto em relação ao mês anterior, para 94,3 pontos. 

Para o superintendente de Estatísticas Públicas da FGV, Aloisio 
Campelo, mesmo com os avanços consecutivos expressivos do Índice de 
Confiança do Comércio antes da queda de maio, a acomodação da taxa ocorre 
“em um patamar ainda baixo em termos históricos”. 

Ao comentar o resultado na publicação da FGV, Campelo destacou ser 
possível notar 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”. 

Ele lembrou, porém, que a coleta de dados para a pesquisa de maio “já 
estava quase terminando quando começou 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”. 

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

quarto mês consecutivo quando consideradas as médias móveis trimestrais e 
que, 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”, dizem os economistas da FGV. 

Para a fundação, a relação entre os dois indicadores é historicamente 
forte, com uma correlação (negativa) de -0,99: Apesar dessa relação histórica, 
o Indicador de Desconforto havia se estabilizado nos dois meses anteriores, 
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sugerindo a possibilidade de que o ISA-COM estivesse avançando além do 
desempenho efetivo do setor. 

“Mas o retorno desse 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”, diz o estudo. 

A edição de maio de 2017 coletou informações de 1.118 empresas entre 
os dias 2 e 23 deste mês. A próxima divulgação da Sondagem do Comércio 
ocorrerá em 27 de junho. 
 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/confianca-do-comercio-recua-em-
maio-apos-cinco-altas-consecutivas/ 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

4. Comércio – Atacado 

Preço das frutas cai nos mercados atacadistas, diz Conab 

 
25 de Maio de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Já o tomate, batata e cebola registraram uma menor oferta na produção e tiveram 
aumento no valor comercializado 
 

O aumento na oferta das principais frutas comercializadas nas Centrais de 
Abastecimento (Ceasas) mais representativas do País incentivou a queda de preços 
registrada nos mercados atacadistas em abril. A informação integra o 5º Boletim 
Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros nas Ceasas, divulgado nesta quinta-
feira (25) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

O preço da laranja, melancia e maçã caiu em oito dos mercados analisados. 
No caso da laranja e da melancia, as quedas são justificadas pela início da safra e a 
elevação da oferta dos produtos. O menor percentual de queda para a laranja foi em 
Curitiba/PR (21,40%) e em São Paulo (20,49%), com o quilo do produto sendo 
comercializado a R$ 1,69 e R$ 2,01, respectivamente. São Paulo também apresentou 
a maior queda no preço da melancia (33,60%), R$ 1,12/kg, assim como Belo 
Horizonte/MG (28,53%), R$ 0,82/kg. Para a maçã, os preços caíram 13,33% em 
Recife/PE (R$ 3,51/kg) e 10% em Curitiba (R$ 3,51/kg), mesmo com a redução da 
quantidade na maioria dos mercados. 

No caso do mamão, houve aumento de 5,93% em Brasília/DF (R$ 2,44/kg) e 
1,83% em Belo Horizonte (R$ 1,71/kg). Nas outras centrais, a fruta foi comercializada 
com queda que variou de 26,19% em Goiânia/GO (R$ 1,77/kg) e 1,91% em 
Fortaleza/CE (R$ 5,55/kg). 

A queda generalizada na oferta da banana foi a causa do aumento de preços 
na maioria das Ceasas: 14,39% em Curitiba/PR (R$2,26/kg) e 6,91% em Belo 
Horizonte (R$ 2,06/kg). 

Hortaliças 
Tomate, batata e cebola registraram uma menor oferta na produção, justificado 

pelo fim da Safra das Águas, o que aumentou os preços desses produtos no atacado 
no mês passado. A alta mais significativa do tomate foi de 42,58% na Ceasa Minas 
(R$ 2,04/kg) e 33,32% em Curitiba (R$ 2,6/kg). 

Na contramão das demais hortaliças, a cenoura apresentou baixa nos preços 
comercializados, caindo 10,55% na Ceasa Brasília (R$ 1,38/kg) e 9% em Goiânia 
(R$1,41/kg). 

O levantamento é feito nos mercados atacadistas, por meio do Programa 
Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), executado pela 
Conab, e considerou os principais entrepostos localizados nos estados de SP, MG, 
ES, PR, GO, DF, PE e CE. 
 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/05/preco-das-frutas-cai-nos-
mercados-atacadistas-diz-conab 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Cartão de Crédito 

Taxa de juros do rotativo do cartão de crédito cai para 422,5% ao ano 

 
25 de Maio de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito caiu em abril, quando 
ficou em 422,5% ao ano, informou hoje (25) o Banco Central (BC). A queda em 
relação a março, foi de 67,8 pontos percentuais. 

O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que 
o valor integral da fatura do cartão. Já a taxa do crédito parcelado subiu 3,1 
pontos percentuais e passou para 161,6% ao ano. No caso do crédito rotativo 
do cartão migrado para o parcelado, a taxa ficou em 151,2% ao ano. 

Março foi o último mês em que os consumidores puderam usar o rotativo 
sem tempo definido. Desde abril, os consumidores que não conseguem pagar 
integralmente a fatura do cartão de crédito, só podem ficar no crédito rotativo 
por 30 dias. A nova regra, fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 
janeiro, obrigou as instituições financeiras a transferir para o crédito parcelado, 
que cobra taxas menores. 

Cheque especial 
A taxa de juros do cheque especial ficou em 328,3% ao ano, com 

aumento de 0,3 ponto percentual, e a taxa média de juros para as famílias caiu 
4,6 pontos percentual para 68,1% ao ano, em abril. 

A inadimplência do crédito, considerados atrasos acima de 90 dias para 
pessoas físicas, ficou estável em 5,9%. No caso das pessoas jurídicas, a taxa 
ficou inalterada em 5,6%. Os dados são do crédito livre em que os bancos têm 
autonomia para aplicar o captado no mercado. 

No caso do crédito direcionado (empréstimos com regras definidas pelo 
governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional, rural e de 
infraestrutura) a taxa de juros para as pessoas físicas caiu 0,6 ponto percentual 
para 9% ao ano. A taxa cobrada das empresas caiu 0,7 ponto percentual para 
11% ao ano. A inadimplência das famílias subiu 0,1 ponto percentual para 2,1% 
e das empresas, 0,2 ponto percentual para 2,2%. 

O saldo de todas as operações de crédito concedido pelos bancos ficou 
em R$ 3,071 trilhões, com queda de 0,2%, no mês. Em 12 meses, houve 
retração de 2,2%. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-05/taxa-de-juros-do-
rotativo-do-cartao-de-credito-cai-para-4225-ao-ano 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

6. Serviços - Telecomunicações 

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/ 

 
Voltar ao índice 
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7.  Serviços – Turismo 

Regra internacional prevalece sobre Código do Consumidor em voo para 
exterior, diz STF 

 
25 de Maio de 2017 

Fonte: G1 
  
Convenções limitam indenizações para extravio ou danos em bagagens e 
atraso na chegada ao destino; para advogado, decisão levará a ações mais 
rápidas na Justiça. 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (25) que 
regras internacionais prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) quando for feita a reparação ao passageiro em casos de atrasos de 
voos, extravio ou dano das bagagens. A decisão vale somente para voos para 
o exterior. 

Por ter a chamada repercussão geral, a decisão deverá ser seguida a 
partir de agora por todos os tribunais do país onde tramitam ações 
semelhantes. 

Os ministros do Supremo analisaram recursos da Air France e Air 
Canada contra decisões de instâncias inferiores da Justiça brasileira que 
mandaram as companhias ressarcirem passageiros por atrasos e extravio de 
bagagem com base no CDC. 

Em geral, o Código de Defesa do Consumidor tem punições mais duras 
contra as companhias e benéficas para os passageiros (entenda melhor 
abaixo). Como a decisão do STF vale só para voos internacionais, o transporte 
aéreo dentro do país continua submetido às leis brasileiras. 

No julgamento, concluído nesta quinta, 9 dos 11 ministros da Corte 
consideraram que devem ser aplicadas regras internacionais – previstas nas 
convenções de Varsóvia, de 1929; e de Montreal, de 1999 – , pois foram 
aceitas e incorporadas pelo Brasil, e porque são normas especiais, específicas 
para os voos, diferentemente do CDC, de caráter geral. 

Indenizações 
A diferença mais importante entre as normas está relacionada às 

indenizações pelo prejuízo causado. 
A lei brasileira não limita o valor a ser reparado. Basta ao passageiro 

comprovar o que perdeu para receber de volta, seja por perda ou danos de 
suas malas ou por atraso no embarque ou desembarque. 

As convenções internacionais, por outro lado, preveem, em valores 
aproximados, até 1,2 mil euros (cerca de R$ 4,4 mil na cotação atual) por perda 
ou extravio de bagagem; e no máximo 5 mil euros (R$ 18,4 mil na cotação 
atual) por atraso no voo. 

Prazo para entrar com ação 
Outra diferença relevante se refere ao prazo para entrar com uma ação 

na Justiça para questionar a indenização. 
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O CDC diz que o passageiro pode apresentar a ação em até 5 anos, 
contados da data do conhecimento do prejuízo e quem o causou. 

As regras internacionais diz que são 2 anos, a partir do dia em que o voo 
chegou ao local de destino ou deveria chegar. 

Agilidade e preço 
Especialista em relações de consumo, João Augusto Sousa Muniz, sócio 

do PLKC Advogados, diz que, apesar de o STF ter optado por regras menos 
vantajosas para o consumidor, a decisão deverá trazer mais rapidez para as 
ações judiciais, já que agora os juízes deverão obrigatoriamente seguir as 
convenções. 

"A tendência é que as ações sejam mais objetivas. Não vai mais discutir 
valor, provas de quanto custava as roupas, objetos e a mala. E tende a diminuir 
o número de ações, porque não o consumidor não tem mais dúvidas do que 
deve ser indenizado", diz o advogado. 

Ele também prevê que, como as companhias aéreas terão uma noção 
mais precisa do risco de indenizações por passageiro, poderão diminuir o preço 
dos bilhetes no médio e longo prazo. “Tem como mensurar qual o máximo que 
vai pagar”, ressalta Muniz. 

Muniz lembra ainda que, apesar da decisão do STF, ainda será possível 
aos passageiros de voos internacionais pedirem à Justiça indenizações morais, 
pelos constrangimentos ou transtornos causados pela falta da bagagem ou 
atraso na chegada ao destino. 

 
 
 
http://g1.globo.com/politica/noticia/regra-internacional-prevalece-sobre-codigo-
do-consumidor-em-voos-para-exterior-diz-stf.ghtml 
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8. Franquias 

Presença de multifranqueados sobe e mostra amadurecimento do 
mercado 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: DCI 
 
Apesar do crescimento, o percentual de franqueados com mais de uma loja de 
uma mesma rede ainda é baixo no Brasil (23%); a tendência é que ele cresça e 
se aproxime de níveis internacionais 
 

O número de multifranqueados no mercado brasileiro de franquias vem 
crescendo nos últimos anos, sinalizando para um processo de amadurecimento 
do setor. A tendência é que a fatia de empresários com mais de uma unidade 
dentro da mesma rede, que hoje é de 23%, evolua, podendo chegar próximo 
dos níveis internacionais. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, onde praticamente 100% das redes 
de franquias possuem multifranqueados em seu quadro, o percentual de 
investidores com mais de uma unidade gira em torno de 55% (veja mais no 
gráfico)."A fatia é maior até por um estímulo das próprias redes, que preferem 
expandir com esse perfil de investidor", diz o diretor institucional da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), Juarez Leão. 

A presença dos chamados 'franqueados profissionais' traz uma série de 
benefícios para a franqueadora, o que justifica a preferência. Um deles, 
segundo Leão, diz respeito ao tempo de maturação das unidades. "Um 
investidor que já opera na rede possui uma expertise do negócio, o que faz 
com que o tempo de maturação ao abrir a segunda operação seja inferior." 

O executivo estima que o tempo de maturação (período para chegar a 
um faturamento considerado satisfatório) de uma unidade aberta por um 
franqueado que já opera no grupo possa ser 30% menor, em comparação com 
um investidor que está abrindo sua primeira unidade. 

Há também, para a rede, uma redução do risco do negócio. Ao lidar com 
um investidor conhecido, cujo histórico de pagamentos já seja conhecido pela 
franqueadora, a probabilidade inadimplência é menor, aponta o diretor da ABF. 

As vantagens citadas por Leão têm sido percebidas por algumas redes 
de franquias no Brasil, que têm estimulado seus franqueados a investir na 
abertura de mais unidades, diz o sócio-diretor da consultoria ba}STOCKLER, 
Guilherme Siriani. "É um movimento recente no País, mas as franqueadoras 
estão vendo os benefícios, e o investidor aprendendo que isso é viável. É um 
caminho sem volta e que deve se acentuar daqui para frente", afirma. 

Uma dessas empresas é o Grupo Afeet, detentor de quatro marcas de 
franquias (Authentic Feet, Artwalk, Magicfeet e Tennis Express). O gerente de 
expansão da rede, Rodrigo Faria, conta que a participação dos franqueados 
com mais de uma loja vem crescendo nos últimos anos e já representa hoje 
73% do total. A média de lojas por franqueado é de 3,8. 
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"Temos planos de dobrar o número de lojas nos próximos anos, e 
estruturalmente não seria positivo para o grupo dobrar o número de 
franqueados. Por isso, trabalhamos muito para estimular os empresários que já 
trabalham conosco a investir em mais aberturas", diz. 

De acordo com ele, um dos fatores que prejudicam o crescimento maior 
da participação dos multifranqueados no setor, é que boa parte das redes não 
estão preparadas para lidar com esse investidor. "O multifranqueado busca 
uma série de otimizações na operação, o que faz com que ele tenha uma 
complexidade de gestão financeira, operacional e de pessoas muito maior. 
Algumas redes não têm a capacidade para lidar com isso e para transmitir esse 
conhecimento", afirma. 

Custos maiores 
Outra barreira para a evolução mais consistente do modelo são os 

custos tributários. O diretor da ABF, Juarez Leão, explica que muitos 
franqueados deixam de abrir outra unidade para não ter que sair do regime 
tributário do Simples. "Quando abrem outra loja muitos empresários acabam 
saindo do Simples e entrando no Lucro Presumido ou Real. E há uma diferença 
de gastos com impostos que ultrapassa os 10%." 

Os custos maiores se dão também em outros aspectos da operação. É 
preciso, por exemplo, realizar novas contratações e investir em um escritório 
central. Todas essas despesas, exigem, de acordo com Leão, que os 
multifranquados tenham uma performance de vendas superior do que os que 
só tem uma loja. "A vantagem é que ele terá uma gestão mais profissional do 
negócio e uma série de ganhos de escala em diversas áreas de fornecimento, 
que podem acabar compensando os gastos." 

Um desses benefícios é em relação aos estoques, na visão de Faria, do 
Grupo Afeet. "Ele consegue acertar grades com mais facilidade e realocar de 
uma loja para a outra", afirma. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/-presenca-de-multifranqueados-sobe-e-mostra-
amadurecimento-do-mercado---id627729.html 

 

 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

9. Mercado Imobiliário 

Abecip: crédito imobiliário soma R$ 3,13 bi em abril, queda de 21,9% ante 
março 

 
25 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
  
Na comparação anual, houve recuo de 18,8%; no acumulado, retração chega a 
15,4% 
 

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas de 
poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 
totalizaram R$ 3,13 bilhões em abril, diminuição de 21,9% em relação a março 
deste ano e de 10,8% quando comparado a abril do ano passado. Os dados 
foram divulgados nesta quinta-feira, 25, pela Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).  

No primeiro quadrimestre de 2017, foram financiados R$ 13,2 bilhões, 
montante 8,5% menor do que o apurado em igual intervalo de 2016. No 
acumulado de 12 meses, entre maio de 2016 e abril de 2017, foram aplicados 
R$ 45,4 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos do SBPE, 
retração de 20%.    

No mês passado, 11,7 mil imóveis foram financiados nas modalidades 
de aquisição e construção. O resultado é inferior em 24,4% ao realizado em 
março. Na comparação anual, houve recuo de 18,8%. Nos primeiros quatro 
meses do ano, foram financiados 52,6 mil imóveis, queda de 15,4% em relação 
ao mesmo período de 2016, quando 62,19 mil unidades tiveram financiamento 
bancário. 

Segundo a Abecip, o financiamento imobiliário viabilizou a aquisição e a 
construção de 190,09 mil imóveis em 12 meses, até abril de 2017, queda de 
23,9% frente aos 12 meses precedentes. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,abecip-credito-imobiliario-soma-r-
3-13-bi-em-abril-queda-de-21-9-ante-marco,70001813848 
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10. Empreendedorismo 

49% dos pequenos empreendedores brasileiros têm ensino superior 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Se por um lado, a crise obrigou os profissionais a se reinventarem, por 
outro, mostra qualificação elevada entre os pequenos empreendedores no 
Brasil. Metade deles (49%) têm ensino superior completo. Destes, 18% 
possuem pós-graduação ou doutorado, conforme pesquisa da empresa sueca 
de pagamentos móveis iZettle. Além disso, 17% têm formação técnica. A 
maioria consultada pelo instituto Qualibest, que fez 831 entrevistas presenciais 
e online, é do sexo masculino (62%) e 59% possuem entre 25 e 44 anos. Com 
uma melhor formação, o potencial de sobrevivência dos negócios também 
aumenta. 

Pequenos e fortes 
Os Microempreendedores Individuais (MEI), que já são mais de 6,5 

milhões, têm sido o motor do empreendedorismo no Brasil atual: 50% dos 
entrevistados têm faturamento até R$ 60 mil por ano, teto da categoria MEI. 
Dentre eles, 21% faturam menos de R$ 15 mil e 12% entre R$ 15 e R$ 30 mil. 

Comodidade 
A maioria dos entrevistados pela iZettle (53%) aceita pagamentos com 

cartão. O que motiva o uso do meio de pagamento, conforme a pesquisa, 
levando em conta a metodologia de múltipla escolha, é a importância de 
oferecer mais opções para os clientes, apontada por 61% deles, seguida por 
praticidade (53%) e segurança (43%). O volume de vendas perdidas foi 
mencionado por 31% dos entrevistados. 
 
 
 
http://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/49-dos-pequenos-
empreendedores-brasileiros-tem-ensino-superior/ 
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11. Curtas 

Cobertura 4G já chega a 77% dos municípios 

26 de Maio de 2017 
Fonte: DCI 

 
Conexão 4G atingiu 77% dos brasileiros em abril. Com isso, o número cidades 

já superou em seis vezes a meta de expansão definida nos editais, de 288 municípios 
para o período. 

Segundo os dados da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), 
divulgados ontem (25), nos últimos 12 meses, 39 milhões de novas conexões 4G 
foram ativadas. A rede por sua vez também aumentou a cobertura e atingiu 1.925 
municípios brasileiros. 

Na conexão 3G, o número de municípios chegam a 5.016 municípios. A 
obrigação contratual para a data era de 3.668 municípios. Desde abril de 2016, 372 
novos municípios receberam a rede, o que representa um crescimento de 8% no 
período. 

Ao todo, já existem 227 milhões de acessos de internet em alta velocidade, 
sendo 199,8 milhões móveis e 27,2 milhões fixos. 

Índice Nacional de Custo da Construção avança em maio 

 
26 de Maio de 2017 

Fonte: FGV IBRE 
 

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou, em maio, 
taxa de variação de 0,13%, acima do resultado do mês anterior, de -0,08%. O índice 
relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de -0,04%. No mês 
anterior, a taxa havia sido de -0,18%. O índice referente à Mão de Obra registrou 
variação de 0,27%. No mês anterior, a taxa de variação foi de 0,00%. O INCC-M é 
calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do 
mês de referência. 

Materiais, Equipamentos e Serviços 
No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, o índice correspondente a 

Materiais e Equipamentos registrou variação de -0,04%. No mês anterior, a taxa havia 
sido de -0,21%. Dos quatro subgrupos componentes, apenas um apresentou 
acréscimo em suas taxas de variação, materiais para estrutura, cuja taxa passou de -
0,67% para -0,10%. 

A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de -0,07%, em abril, para -
0,05%, em maio. Neste grupo, vale destacar a aceleração de carreto para retirada de 
entulho, cuja taxa passou de 0,66% para 1,84%. 

Mão de obra 
O índice referente à Mão de Obra registrou variação de 0,27% em maio, ante 

0,00% no mês anterior. Esta variação ocorreu devido aos reajustes salariais de 
Salvador e Brasília. 

Capitais 
Quatro capitais apresentaram aceleração em suas taxas de variação: Salvador, 

Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Em contrapartida, Belo Horizonte, Recife e Porto 
Alegre registraram desaceleração. 
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12. Feiras 

 
19/05/2017 até 28/05/2017 – SGPA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Agropecuário Dr. pedro Ludovico Teixeira 
Cidade: Goiânia – GO 
 
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 
 
25/05/2017 até 28/05/2017 – FEIRA FENAHABIT 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Parque Vila Germanica 
Cidade: Blumenau – SC 
 
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 
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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 28/05/2017 – SUPER TEENS ESTUDANTES 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Bazuah São Carlos 
Cidade: São Carlos - SP 
 
26/05/2017 até 04/06/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Renault Barigui 
Cidade: Curitiba – PR 
 
26/05/2017 até 27/05/2017 – BNT MERCOSUL 
Setor: Turismo 
Local: Centreventos Itajaí 
Cidade: ITAJAÍ - SC 
 
30/05/2017 até 03/06/2017 – BAHIA FARM SHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
Cidade: Luis Eduardo Magalhães - BA 
 
 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


