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1. Crédito e Financiamento 

Crédito escasso preocupa pequenos lojistas 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
  
A dificuldade de acesso a empréstimos para capital de giro, aliada a um 
cenário de vendas ainda fracas, tem preocupado empresários, e pode fazer 
com os fechamentos de lojas sigam este ano 
 

A dificuldade de acesso à linhas de crédito para capital de giro - fator 
que contribuiu para o alto volume de fechamentos no comércio nos últimos 
anos - continua preocupando micro e pequenos lojistas. Caso o cenário não 
melhore e as vendas também continuem fracas, a perspectiva do setor é que 
mais pontos de venda sejam encerrados neste ano. 

"A situação continua muito complicada para o pequeno lojista. Nesse 
momento de instabilidade os bancos pedem muitas exigências para conceder 
crédito para capital de giro e está cada vez mais difícil para o comerciante de 
menor porte ter acesso a esse recurso", afirma o presidente do Sindicato dos 
Lojistas do Comércio de São Paulo (Sindilojas-SP), Ruy Nazarian. 

Com a oferta escassa dos bancos privados e o custo alto do dinheiro, a 
entidade, que representa mais de 100 mil empresários do setor, enviou no 
início deste mês um ofício ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) solicitando linhas de crédito com menos exigências e taxas 
de juros inferiores. Até o fechamento da matéria, o Sindilojas não tinha 
recebido retorno do banco. "As garantias pedidas pelas instituições financeiras 
são, em geral, muitos grandes, e tornam praticamente impossível para os 
micros e pequenos lojistas conseguirem empréstimo para investir no estoque e 
manter o seu negócio funcionando. Por isso vimos a necessidade de fazer a 
solicitação ao BNDES." 

Fechamentos 
O cenário descrito pelo empresário foi um dos fatores que contribuiu, de 

acordo com ele, para que muitos varejistas de menor porte fechassem as 
portas nos últimos dois anos de recessão. Retrato dessa realidade, estudo da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Turismo e Serviços (CNC) 
mostra que só no ano passado 108,9 mil lojas foram encerradas no comércio 
nacional. Do total, aproximadamente 66,7% eram micro e pequenas empresas 
(72,3 mil) - ou com até 49 funcionários. 

"E muitas ainda devem fechar, porque a situação está insustentável: o 
movimento continua fraco e o crédito escasso. Para o pequeno nem é uma 
quantia alta, às vezes ele precisa só de R$ 50 mil, R$ 60 mil, mas mesmo 
assim é difícil conseguir", afirma Nazarian. 

O presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado 
de Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni, também ressalta que o cenário é 
extremamente prejudicial para a manutenção dos negócios. "As empresas 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

dependem de crédito para girar seu negócio, então, obviamente, se as taxas 
estão altas e a oferta escassa - no momento que os varejistas mais precisam 
desses recursos - a operação fica muito comprometida", afirma Felisoni. 

Apesar de concordar que as micro e pequenas continuem sendo 
impactadas pelo cenário de crédito escasso e vendas fracas, o economista 
sênior da CNC, Fabio Bentes, acredita que o quadro tenha melhorado um 
pouco neste ano e que os fechamentos percam força no setor. A perspectiva 
da entidade é que no primeiro semestre o ramo ainda feche com saldo negativo 
- de 20 mil unidades encerradas. Mas, no segundo semestre, deve haver uma 
reversão do cenário, terminando o ano com estabilidade. 

Maior cautela 
Para o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 

(SBVC), Eduardo Terra, o quadro descrito pelos entrevistados é natural em 
momentos de recessão. "Sempre existiu essa dificuldade do pequeno lojista de 
ter acesso ao crédito, mas na crise o risco aumenta e o banco fica mais 
cauteloso para conceder empréstimos." 

Ele acrescenta que, do ponto de vista do setor financeiro, é natural que 
as grandes empresas tenham maior facilidade de acesso ao crédito, já que o 
risco da dívida não ser paga é consideravelmente menor. 

O quadro só deve modificar, na visão do especialista, com a 
recuperação da economia e a diminuição dos riscos. Mesmo assim, ele 
ressalta que o poder público poderia ter um papel mais atuante, diminuindo as 
dificuldades do setor. "O BNDES e outros bancos públicos poderiam estar mais 
próximos do pequeno lojista e conceder linhas mais acessíveis", afirma. 

Felisoni concorda: "Essa poderia ser uma saída para a situação, mas 
óbvio que com critérios claros e não de forma indiscriminada", finaliza. 
 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/---credito-escasso--preocupa-pequenos-lojistas-
id631407.html 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Justiça decide que games devem ser tributados como software na 
importação 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

A Justiça Federal deferiu o pedido de uma empresa importadora e 
distribuidora de jogos para videogames e determinou que os games se 
enquadram, para fins de tributação, como softwares e não mídias de vídeo e 
áudio, como filmes. A decisão da juíza Cristiane Farias Rodrigues dos Santos, 
da 9ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP, é em caráter de tutela antecipada. 

O processo julgado foi aberto por uma importadora que teve seus 
produtos taxados a mais e pediu a revisão do cálculo à Justiça. A decisão 
ocorreu em maio, mas só foi divulgada nesta segunda-feira (12). 

De acordo com a empresa, em procedimento fiscal realizado em 2011, 
ela foi autuada indevidamente pela Receita Federal com base nas importações 
ocorridas entre 2007 e 2010, por suposta constatação de diferença entre o 
valor da mercadoria e o utilizado como base para o cálculo dos tributos. 

A companhia afirma ainda que, no entendimento da autoridade fiscal, os 
softwares de games gravados em mídia óptica não se enquadram na descrição 
do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro, Decreto 6759/2009, o qual determina 
que para fins de definição de valor aduaneiro, para a mídia que contém 
softwares, deve ser considerado como base de cálculo somente o valor de 
custo do suporte físico em si utilizado na gravação. 

A empresa destacou também que, ainda na esfera administrativa, 
conseguiu afastar a maior parte da autuação, excluindo a multa do controle 
aduaneiro, uma vez que foi entendido que não houve dolo e que as faturas 
comerciais declaravam corretamente os valores dos bens. Contudo, restou 
pendente o valor de cerca de R$ 72 milhões. 

Em sua análise, a juíza considerou o parecer técnico do Instituto 
Nacional de Tecnologia, unidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), que concluiu que os jogos de videogames são softwares, 
desenvolvidos a partir do emprego de linguagens de programação tanto quanto 
qualquer outro, e que as tecnologias empregadas no desenvolvimento destes 
aplicativos podem atingir um alto grau de complexidade, exigindo a 
participação de programadores bem qualificados. 

Cristiane Farias também destacou que a empresa já tem em seu favor 
julgados em que é destacado que os DVDs de games não são meras 
gravações de som, cinema e vídeo, conforme entendimento da RFB, mas sim 
softwares. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/justica-games-tributados-
software-importacao/ 
 

Voltar ao índice  
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3.  Comércio - Varejo 

Vendas do varejo subiram 1,0% em abril 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: IBGE 
 
Em abril de 2017, o comércio varejista nacional registrou taxas de 1,0% em 

volume de vendas e de 1,3% em receita nominal, frente ao mês imediatamente 
anterior, após ajuste de influências sazonais. O resultado para o volume de vendas 
compensou parte da queda de 1,6% acumulada nos dois meses anteriores. Com isso, 
a variação da média móvel trimestral ficou praticamente estável (-0,2%), tanto para o 
volume quanto para a receita nominal de vendas. 

Na série sem ajuste sazonal, o confronto com abril de 2016 mostrou 
crescimento de 1,9% para o total do comércio varejista, acumulando nos quatro 
primeiros meses do ano, em termos de volume de vendas, queda de 1,6%. O 
indicador acumulado nos últimos doze meses, com recuo de 4,6%, registrou a menor 
taxa desde janeiro de 2016 (-5,3%). Para a receita nominal de vendas, os mesmos 
indicadores prosseguem com variações positivas de: 3,4% frente a abril de 2016, 1,5% 
no acumulado no ano e de 3,4 % nos últimos doze meses. 

Em relação ao comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as 
atividades de Veículos, motos, partes e peças e Material de construção, o avanço em 
relação a março de 2017 foi de 1,5% para o volume de vendas e de 2,3% para a 
receita nominal, ambas na série com ajuste sazonal. Em relação a abril de 2016, o 
varejo ampliado variou -0,4% para o volume de vendas e 0,7% na receita nominal. No 
que tange às taxas acumuladas, as variações foram de -1,8% no ano e de -6,3% nos 
últimos 12 meses para o volume de vendas, já para receita nominal as taxas foram de 
0,3% e -0,4%, respectivamente. 

Comercio varejista apresenta avanço em três atividades 
Na passagem de março para abril de 2017, o avanço de 1,0% no comércio 

varejista foi acompanhado por três das oito atividades pesquisadas. A principal 
influência positiva foi a do setor de Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo, que apresentou aumento de 0,9% nas vendas, após 
6,0% de queda acumulada nos dois meses anteriores. 

Em seguida, vieram as atividades Tecidos, vestuário e calçados (3,5%) e 
Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (10,2%), que 
também registraram taxas positivas frente a março de 2017. 

A pressão negativa veio dos segmentos Livros, jornais, revistas e papelaria (-
4,1%); Móveis e eletrodomésticos (-2,8%), Combustíveis e lubrificantes (-0,8%); e 
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-0,4%). Já 
as vendas do setor de Outros artigos de uso pessoal e doméstico (0,1%) ficaram 
estáveis em relação ao mês anterior. 

O comércio varejista ampliado mostrou avanço de 1,5%, frente a março de 
2017, também influenciado pelo desempenho de Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo, na medida em que as vendas de Veículos e 
motos, partes e peças (-0,3%) e Material de construção (-1,9%) mostraram 
decréscimos. 

Na comparação com igual abril de 2016, o volume de vendas no comércio 
varejista registrou avanço de 1,9%, interrompendo 24 meses de taxas negativas 
consecutivas. 
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O resultado do mês de abril foi impulsionado principalmente pelo desempenho 
em Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (3,5%), 
que exerceu a maior contribuição para taxa global do varejo. Tecidos, vestuário e 
calçados (10,8%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,4%); e Equipamentos 
e materiais para escritório, informática e comunicação (4,5%) também se destacaram 
em relação a abril de 2016. 

A pressão negativamente veio dos segmentos Combustíveis e lubrificantes (-
4,2%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-3,2%); e Livros, 
jornais, revistas e papelaria (-3,2%). Já as vendas de Móveis e eletrodomésticos (-
0,1%)ficaram estáveis em relação a abril de 2016. 

O setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo, com variação de 3,5% no volume de vendas em abril frente a igual mês do ano 
anterior, exerceu o maior impacto positivo no total do varejo. Apesar do resultado 
positivo em abril, o setor acumulou nos quatro primeiros meses do ano uma perda de 
1,0% e, em doze meses, de 2,4%. 

Frente a abril de 2016, a segunda maior contribuição positiva na formação da 
taxa global do varejo foi a do segmento de Tecidos, vestuário e calçados, que 
apresentou crescimento de 10,8% no volume de vendas. O setor vem registrando 
desempenho positivo nessa comparação desde fevereiro de 2017, impactado pelo 
incentivo de frequentes campanhas promocionais, combinado à comparação com à 
base deprimida de 2016. Com isso, o indicador acumulado para os primeiros quatro 
meses do ano registrou avanço de 6,3%, enquanto que a variação acumulada nos 
últimos 12 meses ainda foi negativa (-5,9%). 

Dentre os destaques negativos, o segmento de Combustíveis e lubrificantes, 
apresentou recuo de 4,2% no volume de vendas em relação a abril de 2016, 
pressionando negativamente o resultado total do varejo. Em relação às taxas 
acumuladas, as variações foram de -5,2% para os quatro primeiros meses do ano e de 
-7,8%, acumulada em 12 meses. 

O setor de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria 
registrou recuo de 3,2% no volume de vendas em relação a abril de 2016. Embora a 
comercialização de medicamentos seja de uso contínuo, as taxas acumuladas 
permanecem no campo negativo: -3,0 % no ano e de -3,5% para os últimos 12 meses. 
O desempenho desse setor vem sendo influenciado pela evolução de preços do 
grupamento de produtos farmacêuticos medidos pelo IPCA1, que permanecem acima 
do índice geral de preços. 

A publicação completa da pesquisa pode ser acessada aqui. 
 

 
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3452&bu
sca=1&t=vendas-varejo-subiram-1-0-abril 

 

 
Voltar ao índice 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3452&busca=1&t=vendas-varejo-subiram-1-0-abril
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4. Serviços - Bancos 

Banco do Brasil lança plataforma de Open Banking 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 

AO BB é o primeiro banco da América Latina a fazer uma operação estruturada 
de Open Banking, com o lançamento hoje do Portal do Desenvolvedor. Com a 
crescente necessidade por aplicativos que facilitem o cotidiano das pessoas, o BB 
busca parcerias com empresas e desenvolvedores, com objetivo de melhorar a 
experiência para clientes pessoas física e jurídica. O Portal do Desenvolvedor 
concentra as informações das API’s (Application Programming Interface) que o Banco 
do Brasil oferecerá aos desenvolvedores de aplicativos, que, por sua vez, vão 
colaborar com a criação de produtos financeiros ainda melhores, mais competitivos e 
personalizados. 

As API's são interfaces de programação que permitem que empresas e 
desenvolvedores conectem os seus sistemas aos do BB, compartilhando dados e 
realizando transações de forma automatizada. O Open Banking faz parte do programa 
BB Beta - grupo de soluções que ainda estão em desenvolvimento, como aplicativos, 
processos, integrações. Neste primeiro momento, serão selecionadas propostas com 
maior afinidade com a etapa de desenvolvimento das API's do BB. 

Inicialmente, o Banco do Brasil disponibilizará duas APIs: . Financial Reports: 
permite consultar extratos de conta corrente, fundos de investimento e cartão de 
crédito. Esses dados são utilizados normalmente em aplicativos de gestão financeira, 
mas a expectativa do BB é de que os desenvolvedores tragam novas ideias para a 
utilização das informações. 

Payments (débito online): permite realizar pagamento via débito online em sites 
e aplicativos de compras de passagens áreas e outras empresas de varejo, por 
exemplo. Esses dados podem ser utilizados para criar novas formas de meio de 
pagamento que deem mais agilidade, de forma prática e segura. 

Para Marco Mastroeni, diretor de Negócios Digitais, o BB quer estar a cada dia 
mais próximo dos clientes. "Com o Open Banking, o BB passará a oferecer uma 
experiência integrada, totalmente segura e de acordo com o que o cliente deseja. A 
união com parceiros tecnológicos, e que também entendem de mercado financeiro, vai 
agregar ainda mais na experiência dos nossos usuários". 

Open Banking —O Conceito de Open Banking compreende a criação de novos 
negócios e ecossistemas digitais, disponibilizados por instituições bancárias, por meio 
da integração de seus sistemas. Isso permite que outras empresas e desenvolvedores 
criem novas soluções, aplicativos e serviços que melhoram a interação entre banco e 
cliente. 
 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=343868 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Mais um jeito de pagar pelo seu Uber: vales-presente de R$ 25 e de R$ 50   

 
12 de Junho de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Em parceria com os maiores varejistas do país, a Uber lança hoje os 
seus vales-presente. Os modelos, nos valores de R$ 25 e R$ 50, vão estar 
disponíveis em todas as regiões em que a plataforma opera. Mais de 13 
milhões de brasileiros usam a Uber para se deslocarem de forma eficiente e 
mais segura pelas suas cidades. Outros mais de 50 mil aproveitam a chance 
de gerar renda ao toque de um botão. 

"Com os vales-presente, mesmo os usuários que preferem não pagar 
com cartão de crédito ou de débito podem ter a experiência descomplicada 
pela qual a plataforma ficou famosa. Ou seja, podem chamar um carro ao 
toque de um botão, embarcar em poucos minutos, ter uma viagem tranquila e 
descer sem se preocupar com o pagamento", explica Guilherme Telles, diretor-
geral da Uber no Brasil. 

O mecanismo poupa os usuários de, por exemplo, ter de realizar saques 
frequentes ou de carregar cédulas e moedas. Ele também permite que os 
usuários comprem créditos da Uber até mesmo em parcelas, ao lado das 
compras do mês, por exemplo. 

Os vales-presente da Uber vêm com um código no verso, que precisa 
ser validado no caixa do varejista. Feito isso, o usuário entra no app da Uber, 
clica na aba Pagamentos e insere o código. O crédito correspondente ficará 
disponível para as suas próximas viagens. 

Os vales-presente da Uber vão estar disponíveis para venda em todas 
as cidades em que a Uber opera, nas redes: Lojas Americanas, Pão de Açúcar, 
Pão Minuto, Extra (Hiper, Super e Mini), Wal-Mart, Sam's Club, Bompreço, 
Colombo, Pague Menos, Livraria Cultura, Saraiva, Fnac, Brazil Game Retailers 
e UZ Games. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13245/mais-um-jeito-de-pagar-pelo-seu-
uber-vales-presente-de-r-25-e-de-r-50 

 
Voltar ao índice 
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6.  Serviços – Planos de Saúde 

Plano de saúde é o maior gasto do pacote de benefícios 

 
12 de Junho de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Depois do salário, o plano de saúde representa o maior gasto que as 

empresas têm com os funcionários. Por conta do encarecimento dos serviços 
de saúde, esse gasto vem aumentado ano após ano. De acordo com estudo 
divulgado recentemente pela consultoria de benefícios e capital humano Aon, 
para 36% das empresas a assistência médica representa de 5% a 10% da 
folha de pagamento. 

Para 32% das companhias que participaram do levantamento, o custo 
de saúde é menos impactante e equivale a até 5% da folha. Só que para 25%, 
os custos de assistência médica são de 10,1% a 20% do total gasto com os 
colaboradores. As 7% restantes têm custos superiores a 20%. 

De acordo com Rafaella Matioli, diretora técnica de Saúde e Benefícios 
da Aon Brasil, o principal fator do elevado gasto com planos de saúde dentro 
das empresas brasileiras é a inflação médica. "Nos últimos cinco anos, a 
inflação médica registrou um acumulado de 108%, contra 42% da inflação 
geral", explicou. 

A inflação médica, por sua vez, é principalmente impactada pelas novas 
e caras tecnologias, pelo alto índice de judicialização na saúde e pelos 
desperdícios na utilização dos planos. "No período de crise é notável o registro 
no aumento de frequência para todos os procedimentos. O gasto médio por 
usuário chegou a aproximadamente R$ 3.600, em 2016, ante R$ 2.890, em 
2014. Dessa diferença, R$ 324 correspondem apenas ao aumento de 
frequência, o que representa quase 10% de impacto neste custo crescente", 
disse Rafaella Matioli. 

Mesmo assim, a assistência médica é o benefício com maior prevalência 
nas empresas: 99,8% das companhias pesquisadas oferecem seguro saúde 
aos colaboradores. Na mesma proporção aceitam os cônjuges e estendem o 
benefício aos filhos. Mas o custo elevado faz com que o plano de saúde esteja 
sob constante análise dentro das empresas. A pesquisa da Aon revelou que, 
no último ano, 70% das companhias redesenharam o benefício saúde. Além 
disso, 40% consideram importante rever todos os anos as regras da 
assistência médica. 

"Diante desse cenário, precisamos tomar algumas ações de curto prazo, 
como mudanças nas regras de elegibilidade e nas formas de custeio. Mas 
também precisamos pensar em soluções de médio e longo prazo para que o 
benefício seja sustentável", diz Rafaella Matioli. 

Nesse cenário, é preciso tomar algumas ações de curto prazo, como 
mudanças nas regras de elegibilidade e nas formas de custeio. E também é 
necessário pensar em soluções de médio e longo prazo para que o benefício 
seja sempre sustentável. Para isso, é importante que as empresas realizem a 
implantação de programas de gestão de saúde. 
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Atualmente, as principais ações desse tipo são gestão de internação, 

gestão dos casos de alto custo, programas de ergonomia e ronda postural. 
Além dessas iniciativas, também é fundamental fazer a gestão de doentes 
crônicos e desenvolver programas de auxílio medicamentos. Essas iniciativas 
são complementares e podem garantir a melhor utilização dos planos. 
 
 
https://monitordigital.com.br/seg-not-cias-plano-de-sa-de-o-maior-gasto-do-
pacote-de-benef-cios 
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7. Serviços – Publicidade e Propaganda 

E-commerce: pesquisa indica os melhores dias e horários para anúncios 
online 

 
12 de Junho de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

Os usuários são mais propensos a clicar em banners e comprar um 
produto promovido durante a semana útil, sendo que as mais altas taxas de 
conversão ocorrem às terças e quartas-feiras. Esse foi o resultado de um 
estudo feito pela RTB House, empresa global de retargeting personalizado, 
obtido com exclusividade pelo E-Commerce Brasil. 

De acordo com dados de dezenas de mercados na Europa, América 
Latina, Ásia e Pacífico, Oriente Médio e África, o número de cliques e 
conversões aumentou especialmente às terças-feiras, quando foram 
monitorados 37% mais cliques e 43% de conversões. Os maiores picos de 
vendas foram vistos entre 14h e 16h e 20h e 23h. Já o pior dia foi o sábado, 
quando as decisões de compra (baseadas em cliques nos anúncios) 
declinaram significativamente para apenas 11% dos resultados totais da 
semana. 

A análise baseia-se em dados coletados a partir de mais de mil 
campanhas realizadas no modelo RTB (real-time bidding), uma tecnologia de 
anúncios online que permite a compra e a venda de visualizações em tempo 
real. Os dados foram gerados a partir de ferramentas personalizadas de 
retargeting desenvolvidas pela própria RTB House. 

Brasil 
No Brasil, os usuários seguiram a tendência mundial e clicaram nos 

anúncios mais vezes às terças-feiras, quando o número foi 62% maior. Os 
brasileiros também ficaram mais propensos a comprar a partir de anúncios em 
banners às quintas-feiras, quando o índice de conversões foi 117% maior em 
relação ao domingo, considerado o pior dia para compra no e-commerce no 
país. A maior atividade foi registrada entre 14h e 16h, com 19% de todas as 
conversões, e entre 20h e 22h, também com 19% de todas as conversões. 

“Hoje, vemos uma saturação de conectividade. As pessoas estão 
constantemente online, seja no seu computador, seja nos smartphones ou 
tablets, tanto em casa como no trabalho. Por isso, elas não esperam mais o fim 
de semana chegar para irem às compras, uma vez que podem finalizar um 
pedido a qualquer hora e em qualquer lugar. Com base nisso vemos esse pico 
elevado de conversões durante a semana, mesmo em horário comercial”, 
avaliou Rodrigo Lobato, country manager da RTB House no Brasil. 

O executivo reforça que, à medida que a tecnologia muda, é natural que 
os comportamentos de compra também mudem. “Hoje os profissionais de 
marketing precisam saber cada vez mais sobre o seu público-alvo, que está em 
constante evolução. Quanto melhores forem os dados à disposição, e quanto 
mais cedo os comerciantes puderem reagir às tendências, para entregar 
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mensagens mais precisas e personalizadas durante os horários de pico, 
maiores as chances de conversão”, finalizou Lobato. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-melhores-dias-
anuncios/ 
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8. Serviços – Transporte Aéreo 

Brasil tem passagens aéreas mais baratas do mundo para voos 
domésticos 

 
 12 de Junho de 2017 

Fonte: CNT 
 

O valor médio das passagens para voos domésticos no Brasil é o menor 
do mundo, segundo a pesquisa Flight Price Index 2017, levantamento 
elaborado pela agência online de viagens Kiwi.com. Conforme a pesquisa, os 
passageiros pagam cerca de US$ 3,98 para cada 100 km percorridos. Esse 
ranking considera o modelo full service, que é o tradicional, no qual estão 
embutidos valores de serviços que são oferecidos aos passageiros. 

Em seguida, aparecem Índia (US$ 4,25), Moldávia (US$ 4,40), Indonésia 
(US$ 4,47), Irã (US$ 4,85), Malásia (US$ 5,42), Vietnã (5,77), Mongólia (US$ 
6,39), Estados Unidos (US$ 6,48) e França (US$ 6,58). O maior valor foi 
registrado no Chile (US$ 152,01). 

No ranking dos voos low cost, quando as companhias conseguem 
eliminar custos de serviços adicionais, oferecendo tarifas mais baixas, o Brasil 
aparece na 9ª colocação como os menores preços. O menor valor, nesse caso, 
é praticado na Romênia (US$ 3,04 para cada 100 km). 

Na relação geral, ou seja, na média dos preços de viagens domésticas 
(realizados pelas aéreas brasileiras) e internacionais (realizadas por aéreas 
brasileiras e estrangeiras), o Brasil ocupa a 48ª colocação (US$ 16,32/100 km), 
situado entre Egito, Vietnã, Estônia e Alemanha. No mesmo recorte, a Malásia 
possui os bilhetes mais baratos do mundo, enquanto a Bélgica aparece na 
ponta oposta. 

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) destaca que, em 
qualquer dos enfoques utilizados, o Brasil, com dimensões continentais, custos 
operacionais acima da média internacional e infraestrutura em 
desenvolvimento, figura entre os maiores mercados globais de aviação. 
 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/brasil-passagens-aereas-mais-baratas-
mundo-voos-domesticos 
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9.  Emprego 

Desemprego deve começar a cair a partir de agosto, diz Meirelles 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
  
Pelo Twitter, o ministro disse que os efeitos de uma recessão como a 
enfrentada pelo Brasil não desaparecem do dia para a noite. 
 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira 
(13), que a taxa de desemprego deve começar a cair a partir de agosto. Pelo 
Twitter, o ministro afirmou que em abril, pela primeira vez em três anos, o 
desempregou parou de subir. 

"Pela primeira vez em três anos, em abril o desemprego parou de subir. 
E a partir de agosto esta taxa deve começar a cair", escreveu Meirelles. 

Na rede social, o ministro afirmou que os efeitos de uma recessão tão 
forte como a enfrentada pelo Brasil nos últimos anos não desaparecem do dia 
para a noite. “Temos que levar em conta que estamos saindo da maior 
recessão da nossa história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem 
emprego”, escreveu. 

No final de maio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou que a taxa de desemprego de abril ficou em 13,6% e atingiu um 
contingente de 14 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, a taxa de abril foi 
menor do que a registrada no trimestre encerrado em março, quando ficou em 
13,7%. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-deve-comecar-a-cair-a-
partir-de-agosto-diz-meirelles.ghtml 
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10. Curtas 

Recuperação de crédito no país avança 1,6% em maio ante abril 

 
12 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
 

A quantidade de pessoas que pagou dívidas em atraso e saiu dos 
registros de inadimplência cresceu 1,6% em maio na comparação ao registrado 
no mês anterior sem efeitos sazonais, informou a Boa Vista SCPC. Na 
comparação com maio de 2016, o indicador recuou 7,2%. 

Já a variação acumulada em 12 meses (de junho de 2016 a maio de 
2017) apresentou queda de 1,1%, enquanto no acumulado do ano (janeiro a 
maio) foi verificada queda de 0,6% em relação ao período equivalente em 
2016. 

Na análise por regiões, apenas o Sudeste (1,5%) apresentou alta na 
recuperação de crédito na comparação em 12 meses. No Norte, houve queda 
de -8,5%; Centro-Oeste teve retração de -6,0%; Sul, -1,0%; e Nordeste, -3,6%. 

Diante dos dados de recuperação de crédito, avaliados como estáveis 
pela Boa Vista SCPC, o quadro de inadimplência da economia permanece 
"inalterado", "uma vez que o crescimento do fluxo de registros de consumidores 
inadimplentes nos últimos meses também permanece em níveis próximos da 
estabilidade". 
 

Movimento nos shopping centers cresce 3% entre abril e maio 

 
12 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
  
Aumento foi impulsionado pelo Dia das Mães, segundo associação que 
representa o setor; na comparação com 2016, houve queda de 1,85%. 
 

O fluxo de visitantes em shopping centers no país em maio subiu 3,06% 
ante abril, impulsionado pelo movimento de Dia das Mães, segundo pesquisa 
da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em parceria com a FX 
Retail Analytics. 

Em relação a maio de 2016, o indicador apontou recuo de 1,85%. A 
região Sul foi destaque positivo, com alta de 0,88%, seguido pelo Nordeste, 
com alta de 0,35%. Por outro lado, o Sudeste registrou baixa de 3,73%. 

No acumulado de janeiro a maio, o fluxo de visitantes se manteve 
inalterado frente ao mesmo intervalo um ano atrás. 
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11. 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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