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1. Tributos 

Vendas podem aumentar no Dia dos Namorados — mesmo com a carga 
tributária de mais de 50% em alguns presentes 

09 de Junho de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
Ac hegada da terceira data mais relevante para o comércio, o Dia dos 

Namorados, vem acompanhada de duas notícias: uma boa (para os 
comerciantes) e uma ruim (para os namorados). 

A boa notícia é que, segundo a Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP), é possível haver uma ligeira alta nas vendas do varejo em relação ao 
ano passado. Destaca-se entre os fatores os quais podem contribuir para o 
alcance desse resultado a queda dos juros, o aumento da massa salarial e a 
diminuição das temperaturas. 

Para Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), o recente anúncio 
de corte na taxa básica de juros pode influenciar o comportamento dos 
consumidores, levando-os às compras parceladas de produtos de maior valor. 
“Já o aumento dos salários, propiciado pelo alívio inflacionário, deixa o 
orçamento dos trabalhadores com um pouco mais de espaço. Com isso, eles 
podem se animar para compras à vista de produtos de menor valor”, explica 
Burti. “Outro indicador positivo é a chegada das baixas temperaturas, que 
provavelmente beneficiarão as vendas da moda outono-inverno.” 

Contudo, o presidente da entidade pondera as projeções as quais estão 
dentro de um quadro de incertezas, em razão do agravamento da crise política, 
situação que pode minar ainda mais a confiança do consumidor. 

QUANTO VALE O AMOR (EM IMPOSTOS) 
A notícia ruim, a qual diz respeito aos consumidores é a de que alguns 

presentes comuns nesta data chegam a ter mais de 50% de tributos, como por 
exemplo, nos casos do champanhe (59,49%), do vinho (54,73%), da 
maquiagem (51,41%) e das joias (50,44%). 

O alerta é da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que 
encomendou levantamento para o Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT). “Se não tivesse toda essa carga, o consumidor teria um 
alívio, ainda mais em período de crise, em que os produtos sofrem efeitos da 
inflação e do câmbio”, diz Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação 
das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). 

Para os “amantes à moda antiga”, as flores consomem 17,71% de 
impostos. Do preço final de um perfume importado, 79% são de tributos. Outras 
cargas tributárias que chamam a atenção são do telefone celular (38,9%) e dos 
óculos de sol (44,18%). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-podem-aumentar-no-dia-
dos-namorados/ 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Comércio estima crescimento de 2,5% nas vendas no Dia dos Namorados 

 
09 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Dia dos Namorados deve movimentar no comércio brasileiro cerca de 

R$ 1,65 bilhão, já descontada a inflação. A cifra representa uma alta de 2,5% 
em volume de vendas em relação a igual período do ano passado. A estimativa 
é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

O economista da CNC, Fabio Bentes, disse hoje (9) à Agência Brasil 
que, se for confirmada essa expectativa de alta no Dia dos Namorados, “a 
gente vai interromper uma sequência de dois anos de queda nas vendas na 
data comemorativa”. No ano passado, as vendas para o Dia dos Namorados 
caíram 4,9% e, em 2015, recuaram 1,1%. 

Bentes avaliou que, embora o aumento projetado de 2,5% este ano seja 
um dado positivo, “ele sequer repõe a perda do ano passado”. Mesmo assim, 
entende que, se confirmado, o resultado deve ser comemorado, porque 
significa que o varejo está tentando se levantar da crise e isso começa a 
ocorrer com taxas modestas. 

Segundo Fabio Bentes, o sinal que as datas comemorativas estão dando 
para o varejo este ano – incluídas a Páscoa e o Dia das Mães – é de uma leve 
alta, devido à redução de preços em função da inflação baixa e, também, por 
conta de uma melhoria nas condições de crédito. “Os juros ao consumidor têm 
caído e isso tem propiciado um certo desafogo das prestações”. 

O economista da CNC disse que a prestação média de compra a prazo 
hoje está 5% menor do que há um ano. “E se a gente jogar a inflação em cima, 
esse recuo da prestação média acaba passando dos 9%”. Argumentou que 
grande parte do consumidor brasileiro não sabe bem o que é a taxa básica de 
juros Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central, mas “sabe direitinho” o que é o tamanho de uma prestação. “A 
prestação hoje está cabendo mais no bolso do que cabia um ano atrás”. 

As projeções da CNC para a data comemorativa dos namorados foram 
feitas com base em dados oficiais da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de âmbito nacional. 

Inflação 
Bentes salientou ainda que a cesta de 25 produtos e serviços mais 

demandados nessa época do ano pelos namorados teve inflação nos últimos 
12 meses de 4,8%. “É a menor inflação para esse grupo específico de produtos 
em dez anos. Desde 2007, a gente não tem uma inflação tão baixa para esse 
grupo específico de produtos”. Esse fator explica também a previsão de 
aumento do volume de vendas na data comemorativa, acrescentou. 

Considerado carro-chefe das vendas associadas ao Dia dos Namorados, 
o segmento de vestuário e acessórios deverá movimentar R$ 564 milhões, alta 
de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O segmento 
representa 37% das vendas totais do varejo nessa data. 
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Joias 
No segmento de joias e bijuterias, a perspectiva é que o Dia dos 

Namorados impulsione as vendas em cerca de 10%, em comparação ao ano 
passado, desbancando, inclusive, os segmentos de chocolates e cosméticos. 
Essa é a expectativa da Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Rio de 
Janeiro (Ajorio). 

A diretora executiva da entidade, Ângela Andrade, aposta que as vendas 
deverão “disparar” neste final de semana. Lembrou que o Dia dos Namorados 
é a terceira data mais importante do ano para o setor, perdendo apenas para o 
Dia das Mães e o Natal. “Sempre há um movimento de turistas no Rio de 
Janeiro que deve impulsionar as vendas no fim de semana, principalmente nas 
lojas dos aeroportos e pontos turísticos”, externou. 

No setor de moda, a expectativa é de que os investimentos no comércio 
eletrônico e as promoções ajudem a aumentar as vendas das pequenas 
empresas. “Esperamos que também influencie positivamente nas vendas para 
o Dia dos Namorados”, disse a coordenadora de moda do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Sebrae-RJ), 
Fabiana Melo. 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/comercio-estima-
crescimento-de-25-nas-vendas-no-dia-dos-namorados 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Supermercados 

Assinatura de supermercado online tem preços baixos e entrega grátis 

 
11 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
O cliente faz a lista e recebe todo mês os produtos em casa. A compra pode 
ficar até 30% mais barata. 
 

Tem gente que até gosta de ir ao supermercado fazer compras e ver as 
novidades nas gôndolas e prateleiras, mas quando isso vira obrigação, é 
complicado à beça. Se você quer ter os produtos em casa, mas não gosta de 
ter ir às compras, preste atenção: essa reportagem do PEGN TEC foi feita sob 
medida para você. 

Supermercado online com entrega em casa não é uma novidade. Pelo 
contrário, a concorrência é grande. Mas a Bruna Vaz e o Fábio Rodas Blanco 
resolveram inovar. “A gente tem toda a parte de alimentos não perecíveis, 
bebidas, higiene pessoal e limpeza. Tudo o que a gente acaba consumindo 
todo mês, e que não precisa ir até a uma loja física escolher pessoalmente”, diz 
Bruna. 

Serviço funciona por assinatura 
O serviço que eles oferecem funciona como uma assinatura: o cliente 

faz a lista e recebe, todos os meses, os produtos em casa. O frete não é 
cobrado para compras acima de R$ 250.  Eles garantem que a compra pode 
ficar até 30% mais barata. “A gente monitora os principais supermercados 
online que tem hoje e aí a gente mostra o preço que está nesses 
supermercados e também o percentual de economia”, acrescente Bruna. 

Os empresários conseguem isso porque os pedidos para os 
fornecedores são feitos de acordo com a demanda do site. Assim, os 
empresários não têm o custo de manter o estoque e, além disso, não perdem 
produtos. Como a compra é recorrente, ou seja, repetida todo mês com 
pequenas alterações, os sócios conseguem negociar melhor com os 
fornecedores. 

 “A gente tem uma previsão muito boa do que vai ser vendido e 
comprado pelos consumidores e assim a gente consegue comprar com muita 
precisão. E aí não tem excesso de estoque, os produtos não vencem, não tem 
perdas por causa de vencimento e também não tem custo com 
armazenamento muito alto", explica Fábio. 

“A gente não tem a lógica do supermercado que compra para ter em 
estoque para depois vender. A gente faz o contrário: o que o consumidor 
comprou a gente compra dos fornecedores e aí depois a gente entrega para o 
consumidor. Então a gente não tem esse custo de loja e de estoque e a gente 
repassa essa eficiência para o consumidor final em forma de preço baixo, além 
de praticidade”, diz Fábio. 

Os motoristas que fazem as entregas são contratados diretamente pelos 
empresários. Por enquanto, o serviço só está disponível para alguns bairros de 
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São Paulo, mas toda semana eles incluem áreas novas.“Eles têm o seu 
caminhão, enfim. Eles são treinados e a gente faz as rotas de forma eficiente 
para que o custo da entrega seja muito baixo.” 
 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2017/06/assinatura-de-supermercado-online-tem-precos-
baixos-e-entrega-gratis.html 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Cartão de Crédito 

Novas regras para rotativo diminuem juros do cartão de crédito, mostra 
pesquisa 

 
11 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
As novas regras para o rotativo do cartão, que começaram a valer no 

início de abril, estão causando um efeito de queda dos juros da modalidade de 
crédito, que têm as taxas mais caras do mercado. É o que aponta pesquisa 
divulgada pela Associação Nacional de Executivos de Finanças (Anefac). Os 
juros do cartão recuaram de 14,31% em abril para 13,25% em maio, segundo o 
estudo. 

A Anefac realiza todo mês a pesquisa com a variação dos juros para 
pessoas físicas e jurídicas. Em maio, o estudo mostrou queda de taxas de juros 
em todas as modalidades para pessoa física. 

Além do cartão de crédito, que registrou a queda mais expressiva, houve 
recuo de 0,08 ponto percentual nos juros empréstimo pessoal em financeiras, 
que caíram de 8,15% para 8,07%. As taxas do empréstimo pessoal em bancos 
caíram 0,04 ponto percentual, de 4,45% para 4,41%. 

No comércio a queda também foi de 0,04 ponto percentual, de 5,76% 
para 5,72%. Os juros do crédito pessoal automático caíram 0,03 ponto 
percentual, de 2,23% para 2,2%, e os do cheque especial, 0,02 ponto 
percentual, de 12,3% para 12,28%. 

No crédito para pessoas jurídicas, a pesquisa também mostrou recuo 
generalizado. A taxa mensal do desconto de duplicatas barateou 0,05 ponto 
percentual, recuando de 2,98% para 2,92%. O crédito para capital de giro 
barateou 0,05 ponto percentual, caindo de 2,49% para 2,44%. Por fim, o custo 
do crédito via conta garantida/cheque especial caiu 0,04 ponto percentual, de 
8,27% para 8,23%. 

“As taxas vêm caindo em todas as categorias, mas onde caiu mais foi no 
[crédito] rotativo. Essa mudança [nas regras] é que provocou uma queda um 
pouco maior. As demais taxas de juros caíram dentro do intervalo da Selic [taxa 
básica de juros da economia definida pelo BC, atualmente em trajetória de 
queda]”, explica o economista Miguel de Oliveira, diretor-executivo da Anefac. 

Novas regras 
Desde o início de abril, os consumidores que não conseguem pagar 

integralmente a tarifa do cartão de crédito só podem ficar no crédito rotativo por 
30 dias. A medida consta de reforma microeconômica anunciada pelo governo 
no fim do ano passado. Ultrapassado o limite, os bancos são obrigados a 
transferir os débitos no rotativo para o crédito parcelado, que cobra taxas 
menores. 

O diretor da Anefac destaca que mesmo com a queda nos juros do 
cartão de crédito, que tende a continuar, as taxas cobradas “ainda são muito 
altas”. Segundo a Anefac, de junho de 2016 a março de 2017, os juros 
acumulados do cartão de crédito somam 436,51%. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-04/novas-regras-para-rotativo-do-cartao-de-credito-valem-partir-de-amanha
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A entidade aponta, na pesquisa, uma tendência a que as taxas de juros 
em geral sigam caindo, em razão das reduções da taxa Selic pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom) do Banco Central. 

Desde outubro de 2016, o BC faz sucessivos cortes na Selic, devido à 
melhora nas expectativas quanto à queda da inflação. A Anefac ressaltou, no 
entanto, que ainda há risco elevado de inadimplência, o que favorece novas 
elevações das taxas de juros. 
 
 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/novas-regras-para-
rotativo-diminuem-juros-do-cartao-de-credito-mostra 
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Tecnologia pioneira permitirá transferir recursos e pagar contas por rede 
social 

 
11 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
  
Tecnologia pioneira permitirá transferir recursos e pagar contas por rede social 
 

Uma tecnologia pioneira desenvolvida no Brasil pretende dar agilidade e 
segurança a quem precisar transferir recursos para a conta bancária de 
terceiros. Dentro de uma semana, o Banco do Brasil (BB) lançará uma 
ferramenta de envio de dados bancários por meio de códigos QR (desenhos 
com informações que podem ser lidas por câmeras fotográficas) e de redes 
sociais, facilitando a divisão de contas em bares e restaurantes. 

Batizada de “Pagar ou Receber”, a novidade foi apresentada pelo banco 
no Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições 
Financeiras, organizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 
Inicialmente disponível em versão beta (de teste), a ferramenta será liberada a 
todos os correntistas do banco em até 30 dias. 

Por meio da solução tecnológica, o cliente que pretende receber os 
recursos entra no aplicativo do banco e informa o valor e a data da transação. 
O sistema gerará um código QR que pode ser fotografado por quem vai fazer o 
pagamento. Basta o destinatário digitar a senha da conta-corrente e confirmar 
a transferência. 

Caso as duas pessoas estejam longe, o recebedor do dinheiro fará o 
mesmo procedimento. No entanto, em vez de o aplicativo gerar um código QR, 
gerará um link criptografado (protegido de invasões), que pode ser enviado ao 
pagante por SMS, aplicativo de mensagens ou redes sociais. Ao abrir o link, a 
pessoa que fará a transferência novamente digitará a senha e confirmar a 
operação. 

A solução elimina a necessidade de o recebedor dos recursos escrever 
os dados bancários em pedaços de papel ou, na pressa, passar informações 
erradas sobre a própria conta. Por enquanto, a ferramenta só poderá ser usada 
em transferências entre contas do Banco do Brasil. 

“Numa mesa de bar, o cliente poderá entrar no aplicativo e gerar um 
código QR em vez de passar o número da conta num guardanapo. Quem tiver 
conta no mesmo banco, basta abrir o aplicativo e fotografar a tela do celular do 
amigo para fazer a transferência”, detalha o diretor de Negócios Digitais do 
Banco do Brasil, Marco Mastroeni. 

No caso do envio de links, o diretor do BB garante que a ferramenta é 
totalmente segura e impede o acesso aos dados bancários, mesmo que 
terceiros acessem o endereço eletrônico. “Mesmo se o link for parar em mãos 
erradas, somente o cliente conseguirá abri-lo. Tudo é feito com toda a 
segurança. A emissão e a recepção das informações são feitas em ambientes 
do banco e não passam por redes externas”, explica. 
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Algumas redes sociais, como o Facebook, permitem transferências de 

valores por meio da ferramenta de mensagens. No entanto, nos moldes 
desenvolvidos pelo Banco do Brasil, Mastroeni assegura que a tecnologia é 
pioneira no mundo. 

“Lá, a operação parte de quem faz a transferência e só pode ser feita 
numa única rede social, que é o Facebook. Na nossa ferramenta, quem vai 
receber os recursos envia os dados criptografados para quem vai pagar por 
meio de qualquer rede social”, esclareceu o diretor. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/tecnologia-pioneira-permitira-
transferir-recursos-e-pagar-contas-por-rede-social-11062017 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços - Seguros 

CNseg: mercado segurador está ciente da importância de práticas 
sustentáveis 

 
09 de Junho de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
O setor de seguros tem indiscutível vocação para tornar-se um dos 

protagonistas do emergente mercado da sustentabilidade, cujos modelos 
regulatórios, em todo o mundo, ainda são adaptados para uma realidade 
marcada pela evolução de profundas e tortuosas transformações climáticas. 
Esse cenário foi uma das pautas debatidas durante o II Encontro de 
Sustentabilidade e Inovação do Setor de Seguros, realizado nesta quinta-feira, 
pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). 

O encontro foi oficialmente aberto pelo presidente da CNseg, Marcio 
Serôa de Araujo Coriolano, para o qual o debate sobre sustentabilidade está 
além das questões ambientais mais sensíveis da atualidade. O setor de 
seguros está consciente desse contexto, e vem, como aponta a segunda 
edição do Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros, produzido pela 
CNseg, engendrando esforços para manter-se resiliente diante das questões 
ambientais, sociais e de governança corporativa (ASG). "O mercado segurador 
está consciente sobre a importância de práticas sustentáveis", ressalta o 
presidente da CNseg. 

Para Coriolano, a educação em seguros difundida pela CNseg tem como 
missão orientar a sociedade para a prevenção de riscos. O alinhamento da 
implantação dessa cultura com as questões mais prementes da 
sustentabilidade favorecerá a economia do país. Acompanhando essa 
premissa, a CNseg criou, em 2016, uma comissão, a de Sustentabilidade e 
Inovação, para tratar do tema e desenvolver relatórios anuais, nos quais mostra 
como o setor emprega soluções para sustentabilidade. Trinta seguradoras 
responderam ao relatório setorial divulgado durante o encontro. Juntas, as 
companhias correspondem a 84% em arrecadação das empresas associadas 
às Federações que integram a CNseg. 

O auditório da Confederação recebeu, aproximadamente, 100 pessoas e 
contou com as presenças do superintendente da Susep, Joaquim Mendanha 
de Ataídes, da presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, do 
presidente da Associação Nacional das Resseguradoras Locais, Paulo Botti, 
entre outras lideranças e dos mercados de seguros e de sustentabilidade. "O 
conceito da sustentabilidade em seguros se mostra relacionado às solvências 
das empresas e ao melhor tratamento dos consumidores. O intuito é direcionar 
o comportamento das supervisionadas para as boas práticas de gerenciamento 
e mitigação dos riscos e tornar cada vez mais transparente ao consumidor de 
seguros os esforços da indústria na busca pela sua rigidez, qualidade e 
estabilidade do mercado segurador brasileiro", destacou Mendanha de Ataídes. 
"Esse tema da sustentabilidade é, para nós, uma coisa também recente, muito 
nova, mas estamos empenhados em avançar cada vez mais nesse sentido 
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para um mercado sólido", completou o superintendente da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). 

Especialista em riscos climáticos para o mercado e em sustentabilidade, 
a diretora de serviços financeiros de ratings da Standard & Poor's, em Nova 
Iorque, a brasileira Laline Carvalho participou do encontro. Durante o evento, 
ela alertou que as seguradoras precisam buscar mais mecanismos que 
auxiliem empresas e governos a se prevenirem contra catástrofes climáticas. 

Laline sinaliza que a indústria de seguros poderá exercer um 
protagonismo nas políticas preventivas contidas nos conceitos de 
sustentabilidade. "Empresas e países não estão preparados e estão sem 
seguro suficiente para eventos naturais", alerta a especialista, para a qual um 
dos grandes desafios do mercado é o de despertar os investidores mundiais 
para intensificarem o apoio a projetos de sustentabilidade, sobretudo os 
concentrados na prevenção de riscos climáticos. 

A especialista destaca, porém, que há um risco durante a transição para 
a trilionária economia calcada em políticas de sustentabilidade. O desafio para 
os mercados, especialmente para o setor de seguros, é perceberem a 
velocidade dessa transição. Caso seja lenta, os prejuízos após catástrofes 
climáticas serão incalculáveis. 

Mas as dúvidas sobre como promover essa transição persistem, e 
tornam-se mais incômodas por conta do aumento de catástrofes nas últimas 
quatro décadas. Investidores de longo prazo, como os fundos de pensão e as 
seguradoras, que movimentam grandes ativos, representam a parcela mais 
questionadora do mercado. "Há, por exemplo, fundos de mais de US$ 20 
trilhões para investir em sustentabilidade, mas ainda represados devido às 
incertezas sobre o que as empresas podem, ou não, apresentar sobre 
sustentabilidade. Os investidores dizem querer investir, mas não sabem em 
que investir. Não há, no momento, fornecimento suficiente de projetos verdes 
para estes investidores. Há um gap enorme entre demanda e oferta. Parte do 
problema é essa. É preciso melhorar a qualidade da informação a respeito. As 
empresas precisam se preparar, com projetos de sustentabilidade, para atrair 
os investidores", analisa Laline. 

Para acessar a notícia completa clique aqui. 
 
 
https://monitordigital.com.br/seg-not-cias-cnseg-mercado-segurador-est-ciente-
da-import-ncia-de-pr-ticas-sustent-veis 
 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Focus: IPCA para 2017 cai de 3,90% para 3,71% 

 
12 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
 

Sob influência dos dados mais recentes da inflação brasileira, divulgados 
na sexta-feira, 9, os economistas do mercado financeiro reduziram suas 
projeções para o IPCA neste e no próximo ano. O Relatório de Mercado Focus, 
divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Banco Central (BC), mostra que a 
mediana para o IPCA - o índice oficial de inflação - em 2017 foi de 3,90% para 
3,71%. Há um mês, estava em 3,93%. Já a projeção para o IPCA de 2018 foi 
de 4,40% para 4,37% ante 4,36% de quatro semanas atrás. 

Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta segunda no 
Focus indicam que a expectativa é de que a inflação fique abaixo do centro da 
meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 
1,5 ponto porcentual (inflação entre 3,0% e 6,0%). 

Na sexta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
informou que o IPCA de maio subiu 0,31%, bem menos do que apontava o 
próprio boletim Focus, cuja mediana projetada era de 0,44%. No ano, o IPCA 
acumula taxa de 1,42% e, em 12 meses, índice de 3,60%. 

Estes resultados do IPCA - bastante favoráveis - fizeram alguns 
analistas citarem a possibilidade de o Banco Central, em seu próximo encontro 
de política monetária, em julho, ainda manter o ritmo de corte de 1 ponto 
porcentual da Selic (a taxa básica de juros da economia). Há duas semanas, 
quando reduziu a Selic de 11,25% para 10,25% ao ano, o BC sinalizou a 
intenção de reduzir o ritmo em seu próximo encontro, em função das incertezas 
quanto ao futuro das reformas econômicas. 

No Focus, entre as instituições que mais se aproximam do resultado 
efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções 
para 2017 passou de 3,64% para 3,51%. Para 2018, a estimativa foi de 4,20% 
para 4,19%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,89% e 4,30%, 
respectivamente. 

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,55% para 
4,49% de uma semana para outra - há um mês, estava em 4,70%. 

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para junho de 
2017 passou de 0,20% para 0,00% (estabilidade). Um mês antes, estava em 
0,23%. No caso de julho, a previsão de inflação do Focus seguiu em 0,25%, 
ante 0,22% de quatro semanas atrás. 

Preços administrados 
O Relatório de Mercado Focus mostrou manutenção na projeção para os 

preços administrados neste e no próximo ano. A mediana das previsões do 
mercado financeiro para o indicador em 2017 seguiu em alta de 5,50%. Para 
2018, a mediana permaneceu em 4,70%. Há um mês, o mercado projetava 
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aumento de 5,45% para os preços administrados em 2017 e elevação de 
4,70% em 2018. 

Em suas projeções mais recentes, o BC espera alta de 6,1% para os 
preços administrados em 2017 e avanço de 5,5% em 2018. Essas estimativas 
foram atualizadas na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária 
(Copom). 

Outros índices 
O Relatório de Mercado Focus mostrou que a mediana das projeções do 

IGP-DI de 2017 passou de 1,52% para 1,06% da última semana para esta. Há 
um mês, estava em 1,89%. Para 2018, a projeção seguiu em 4,50%, mesmo 
valor de quatro semanas atrás. 

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de 
Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos 
produtos de atacado, em especial os agrícolas. 

Outro índice, o IGP-M, que é referência para o reajuste dos contratos de 
aluguel, foi de 1,50% para 1,25% nas projeções dos analistas para 2017. 
Quatro levantamentos antes, estava em 2,20%. No caso de 2018, o índice 
seguiu em 4,50%, mesmo patamar de um mês atrás. 

Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2017 foi de 3,68% para 
3,63% no Focus. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o 
IPC era de 4,04%. Para 2018, a projeção do IPC-Fipe permaneceu em 4,50%, 
mesmo valor de um mês antes. 

 
 

 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/focus-ipca-para-2017-cai-de-
390-para-371-12062017 
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8. Comércio Eletrônico 

Grandes papelarias se reinventam no virtual 

 
12 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
  
Enquanto redes tradicionais, como a Kalunga, apostam no comércio eletrônico 
para crescer no decorrer da crise; o cenário para as pequenas é mais 
complicado, com muitas fechando as portas 
 

Diante da crise econômica, empresas tradicionais do setor de papelarias 
estão reagindo e conseguindo se reinventar através do e-commerce. Na outra 
ponta, porém, os pequenos lojistas lutam para manter a rentabilidade ante o 
aumento no índice de mortalidade. 

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material de 
Escritório e Papelaria de São Paulo e Região (Simpa), Antonio Nogueira, não 
existe um órgão que dimensione esse mercado a nível nacional. Contudo, é 
inegável, para ele, que a crise política é a principal responsável pela 
devastação no número de pequenos lojistas. 

Dentre as 6 mil papelarias cadastradas no Simpa, 97% pertencem a 
micro e pequenos empreendedores. Para Nogueira, nunca houve uma 
temporada tão difícil para o setor quanto 2017 está sendo até o momento. Nos 
últimos dois anos, segundo ele, o sindicato reduziu em quase 20% a carteira de 
associados - isso indica que 1,5 mil pequenos varejistas do segmento 
encerram suas operações. 

Proprietário da Papelaria São Miguel, localizada em São Paulo, 
Nogueira orienta os pequenos lojistas a se ajudarem diante da recessão: "O 
comerciante varejista de papelarias tem que ver o lojista mais próximo a ele 
não como concorrente, mas um companheiro. [Além disso] ele precisa sempre 
se unir aos sindicatos para negociar melhores condições de pagamentos", 
conjectura o presidente do Simpa. 

Longe da crise 
Enquanto a crise atrapalha os pequenos varejistas do setor, a Kalunga 

pretende inaugurar 30 operações neste ano, além de alcançar um faturamento 
de R$ 2,3 bilhões, que representa uma alta de 13% em relação aos números 
do ano anterior. Para atingir tais objetivos, a rede quer aprimorar sua 
integração entre os canais e aumentar a participação do e-commerce em seus 
ganhos. 

Segundo a Kalunga, as vendas virtuais já representam 12% de seu 
faturamento. "Somos uma plataforma omnichannel. Hoje, os nossos clientes 
podem comprar na web e receber os produtos nas lojas. Existia uma tendência 
no mercado que o canal virtual mataria a loja física, mas para nós eles se 
completam", afirma o diretor comercial da Kalunga, Hoslei Pimenta. 

O intuito de abrir 30 operações em 2017 faz parte do plano de expansão 
agressivo traçado pela empresa nos últimos anos. Seguindo essa linha, a rede 
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admite que a crise até ajuda o seu crescimento físico. "Nós temos muita 
disponibilidade de pontos, com preços mais acessíveis também. Isso está 
permitindo com que a gente prossiga o nosso plano de expansão", diz Pimenta. 

Com vasta presença no mercado mundial, a Staples desembarcou no 
Brasil em 2004. Após mais de uma década atuando no varejo on-line nacional, 
a empresa resolveu abrir sua primeira loja física, com objetivo de conhecer seu 
público e aprimorar seu serviço de multicanalidade. A aposta, no entanto, não 
deu certo. O ponto de venda fixo da empresa, aberto em São Paulo em 2015, 
encerrou sua operação em janeiro deste ano. 

"Fizemos um primeiro teste de pop-up store. Ele foi bastante positivo 
para o nosso objetivo de testar como nós poderíamos aprimorar a estratégia de 
omnichannel e principalmente entender como a presença física poderia ser um 
amplificador da nossa marca", explica o CEO da Staples no Brasil, João Paulo 
Amadio. 

Apesar de atuar com modelo de megastore nos Estados Unidos, a 
Staples foca suas atenções no on-line no Brasil. Neste ano, a empresa voltou a 
registrar avanço nas vendas: de 20% nos primeiros meses de 2017. "O nosso 
negócio é vender todo tipo de material que as empresas necessitem", diz. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/grandes-papelarias-se-reinventam-no-virtual-
id631132.html 
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9. Curtas 

Câmbio para fim de 2017 permanece em R$ 3,30, aponta Focus 

 
12 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
 

O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo 
Banco Central, mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no 
fim de 2017 seguiu em R$ 3,30. Há um mês, estava em R$ 3,25. O câmbio 
médio de 2017 permaneceu em R$ 3,22, ante R$ 3,18 de um mês antes. 

No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 
3,40. Quatro semanas antes, estava em R$ 3,36. Já a projeção para o câmbio 
médio no próximo ano foi de R$ 3,35 para R$ 3,36, ante R$ 3,33 de quatro 
semanas atrás. 
 

64% deve parcelar o presente 

 
12 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
 

A maioria dos brasileiros (64%) deve parcelar o presente do Dia dos 
Namorados, que será dividido, por 67% desse total, em mais de três vezes. 

Os dados fazem parte de pesquisa encomendada pelo Mercado Livre, e 
realizada pela Nicequest. Foram entrevistados 1.075 internautas entre os dias 
22 e 29 de maio. 

A segunda opção de parcelamento, segundo o estudo, é em até três 
vezes, que foi citada por 33% dos entrevistados. Em relação ao meio de 
pagamento, o cartão de crédito é o preferido do consumidor brasileiro, e cerca 
de 88% afirmaram que irão finalizar a compra dessa maneira. 

Quanto aos valores investidos: 60% têm a intenção de gastar até R$ 350 
para agradar a pessoa amada; 24%, entre R$ 350 a R$ 1.000, e apenas 6% 
pretende investir mais de R$ 1.000. Os outros 10% ainda não decidiram quanto 
irão gastar. 

Os artigos de moda são os preferidos entre os que irão presentear na 
data com 27% das citações. Os smartphones aparecem em seguida, com 26% 
das intenções de compra. Um café da manhã especial ou jantar e produtos de 
beleza serão as opções para 16% e 15%, respectivamente. 
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10. Feiras 

 
31/05/2017 até 18/06/2017 – FENADOCE 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Fenadoce 
Cidade: Pelotas – RS 
 
02/06/2017 até 18/06/2017 – FESTMALHAS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Palácio das Artes 
Cidade: Jacutinga – MG 
 
08/06/2017 até 18/06/2017– EXPOBENTO 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves - RS 
 
10/06/2017 até 18/06/2017 – EXPOLAR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Carapina 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
13/06/2017 até 15/06/2017 – SUPERBAHIA 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Itaipava Arena Fonte Nova 
Cidade: Salvador - BA 
 
14/06/2017 até 18/06/2017 – EXPONOP 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Acrinorte - Parque de Exposições 
Cidade: Sinop – MT 
 
14/06/2017 até 17/06/2017 – PIAUÍ EXPO SHOW 2017 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposição de Bom Jesus 
Cidade: Bom Jesus - PI 
 
14/06/2017 até 18/06/2017 – INDUMÓVEIS INTERNACIONAL 2017 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson 
Cidade: Santa Rosa - RS 
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16/06/2017 até 25/06/2017– FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
20/06/2017 até 21/06/2017 – ENCONTRO INTERNACIONAL COM 
MERCADO-AMÉRICA DO SUL 
Setor: Químico, Plástico e Petroquímica 
Local: Windsor Florida Hotel 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
20/06/2017 até 22/06/2017 – EXPOSUPER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expoville 
Cidade: Joinville - SC 
 
20/06/2017 até 23/06/2017 – BOS 2017 
Setor: Energia 
Local: Centro de Exposições Roberto Marinho 
Cidade: Macaé - RJ 
 
21/06/2017 até 23/06/2017 – HORTITEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Recinto da Expoflora 
Cidade: Holambra - SP 
 
21/06/2017 até 24/06/2017 – ABF FRANCHISING EXPO 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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