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1. Comércio - Varejo 

CNC projeta alta de 1,4% nas vendas do varejo este ano 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
 
Recuperação no segmento supermercadista será fundamental para 
manutenção de expectativa da entidade 

 
A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada hoje (13) pelo IBGE, 

mostra que, em abril, o faturamento do comércio varejista no conceito ampliado 
cresceu 1,5%, na comparação com março, já descontados os efeitos sazonais. 
Essa foi a quinta alta registrada nos últimos seis meses e o segundo melhor 
resultado do varejo desde abril de 2016 – em janeiro deste ano, o varejo no 
conceito ampliado apurou variação de +3,0%. Nessa base comparativa, 
destacaram-se positivamente os ramos de vestuário e acessórios (+3,5%) e de 
equipamentos de informática e comunicação, cuja variação mensal observada 
em abril (+10,2%) foi a maior desde novembro de 2015 (+16,0%).  

Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), o setor vem se aproximando da recuperação após três anos de 
quedas, mesmo que lentamente. A entidade revisou suas expectativas para o 
varejo ampliado em 2017 de +1,2% para +1,4%. Para o conceito restrito, 
projeta alta de 1,0%.  

De acordo com os economistas da CNC, será fundamental a 
recuperação no segmento supermercadista, o mais relevante economicamente 
do varejo brasileiro, respondendo por mais de 30% do faturamento, dos 
empregos e dos estabelecimentos comerciais do País. À percepção de que 
fundamentos importantes para o varejo (como a inflação, os juros e a confiança 
do consumidor) têm contribuído para a reação das vendas no curto prazo, 
deve-se somar a fundamental recuperação do mercado de trabalho a partir da 
segunda metade do ano, uma variável-chave para a reativação da capacidade 
de consumo da população. 
 
http://cnc.org.br/noticias/economia/cnc-projeta-alta-de-14-nas-vendas-do-
varejo-este-ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cnc.org.br/noticias/economia/cnc-projeta-alta-de-14-nas-vendas-do-varejo-este-ano
http://cnc.org.br/noticias/economia/cnc-projeta-alta-de-14-nas-vendas-do-varejo-este-ano
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Como o Chatbot traz melhores resultados no varejo? 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: Portal NOVAREJO 
 
Atualmente, 55% da população do planeta utiliza aplicativo de mensagem, caso 
do WhatsApp. Esse dado aumenta a importância do chatbot 
 

Quem não se lembra de HAL 9000, personagem de ficção da série 
Odisseia Espacial, de 1968, que popularizou o conceito de robôs capazes de 
executar tarefas até então reservadas aos seres humanos? Essa tecnologia 
abordada há quase 50 anos no filme de Arthur Clarke ainda está um pouco 
distante da maneira como foi retratada. O que já é realidade é o chatbot, que 
permite acelerar processos e facilitar a vida dos atendentes e consumidores. 

Através dos chatbots, que aqui na Take preferimos chamar de Contatos 
Inteligentes, o varejo certamente nunca mais será o mesmo. Eles irão permitir 
(e já estão permitindo) aos lojistas virtuais a implementação de uma nova forma 
não só de atender os consumidores, mas também de engajar, persuadir e, 
assim, o que é ainda melhor, aumentar a geração de leads e as taxas de 
conversão. 

Apesar de se tratar de uma tecnologia recente – principalmente no Brasil 
-, o chatbot oferece benefícios tanto às empresas quanto aos clientes. Segundo 
pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, 73% dos 
consumidores preferem entrar em contato com uma empresa por meio de um 
contato inteligente a ficar horas pendurados no telefone esperando na fila a boa 
vontade de um atendente enquanto escuta uma musiquinha irritante. 

Os aplicativos de mensagens tornaram-se tão indispensáveis nas 
nossas vidas que 55% da população do planeta os usam todos os dias, o que 
vem colocando ainda mais combustível na propagação dos chatbots. 

Afinal, Facebook Messenger, Skype, Telegram e Twitter são plataformas 
amplamente disseminadas e que a cada dia se tornam mais eficientes e 
oferecem mais recursos, viabilizando assim uma maior aproximação e 
interação com os consumidores e, ao mesmo tempo, reduzindo o número de 
ligações não respondidas nos call centers e a perda de vendas por conta de 
um atendimento inadequado ou mesmo a total falta de atenção. 

Pense na seguinte cena: um consumidor entra na loja do shopping, 
passa horas em busca de um produto e não é abordado em momento algum 
por um vendedor, que, além de ajudá-lo a encontrar o produto que quer 
comprar, ainda perde a oportunidade de aumentar o ticket com outras ofertas 
que não estavam nos planos quando o cliente saiu de casa. 

Pois bem, é isto que acontece em boa parte dos varejistas ainda 
desestruturados para dar conta de atender os milhares de clientes que 
acessam o canal e-commerce, principalmente em horários de pico. 

Com o contato inteligente, a Domino’s nos Estados Unidos já possibilita 
que o cliente mande uma mensagem no Facebook Messenger e faça seu 
pedido em poucos minutos. Outra empresa que está se destacando é a Taco 
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Bell. A companhia criou o TacoBot na plataforma de mensagem Slack e os 
clientes também encomendam sua comida com agilidade. São exemplos claros 
de automatização de serviços de relacionamento, trazendo mais agilidade e 
precisão no atendimento ao cliente, além de otimização dos processos e 
melhor aproveitamento do tempo de trabalho dos atendentes. 

Temos ainda exemplos de marcas como Sephora, Victoria’s Secret e 
Burger King, que introduziram recentemente chatbots para dar sugestões aos 
clientes e permitir que realizem suas compras através de uma plataforma de 
mensagens. Outro exemplo é o HDFC Bank, na Índia, que tem dois chatbots – 
um no Facebook Messenger e o outro em seu site, batizado de Ask Eva. 
Quando foi lançado, o serviço chegou a receber 750 contatos em tempo real, o 
que seria impossível apenas com o atendimento humano. 

E no Brasil? 
Aqui no Brasil também temos bons cases. A Casas Bahia utilizou um 

chatbot para promover ações de marketing durante Black Friday, Natal e Dia do 
Consumidor. Mais de 50 mil pessoas já conversaram com o personagem 
Bahianinho, o chatbot que ajuda os consumidores a encontrarem os melhores 
produtos e ofertas da rede varejista. 

Para quem duvida do seu potencial de apoiar as centrais de 
atendimento, apesar de ser um software os chatbots podes ser aprimorados 
para adotar a linguagem do consumidor o mais fielmente possível, uma vez 
que são altamente personalizáveis e dinâmicos. 

O leitor pode apostar que cada vez mais teremos contatos inteligentes 
para interagir com as empresas e marcas. Com isso, certamente resolver 
problemas, contratar serviços ou comprar produtos na Web será tão simples 
quanto conversar com um amigo pelo Messenger ou WhatsApp. 

Essa tendência, ou podemos já cravar como realidade, foi destacada em 
um estudo global do Mindbowser, realizado em parceria com o Chatbots 
Journal com representantes de 100 organizações de diferentes setores. A 
pesquisa mostrou que 75% das empresas planejam construir um chatbot para 
seu negócio ainda este ano. Além disso, 67% acreditam que o uso dos 
chatbots irão superar o uso de aplicativos móveis nos próximos cinco anos. 

Com um atendimento mais personalizado e muito mais cômodo, é 
normal que as pessoas acabem comprando mais. Então é bom não fechar os 
olhos: os chatbots são o futuro da interação empresa-consumidor, oferecendo 
atendimento ágil, durante 24 horas, sete dias por semana e, para melhorar, a 
um baixo custo. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/06/13/como-chatbot-melhores-
resultados-varejo/ 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio – Venda direta 

Vendas diretas crescerão 11,5% até 2021 
 

13 de Junho de 2017 
Fonte: e-Commerce Brasil 

 
A empresa global de pesquisa de mercado lançou um novo relatório 

estratégico, “Direct Selling and Communities in the Internet Age”, destacando o 
crescimento das vendas diretas mesmo com o boom do e-commerce. 

De acordo com o relatório, as vendas diretas crescerão 11,5% globalmente até 
2021, sendo impulsionada pelas regiões emergentes. Os novos dados da Euromonitor 
International indicam que os maiores crescimentos nos próximos cinco anos virão do 
Oriente Médio e África (7% crescimento média por ano), Ásia (3% crescimento média 
por ano) e América Latina (2,5% crescimento média por ano). 

 
Vendas diretas: 10 maiores países em 2016 
EUA: 25.703 
China: 20. 725 
Japão: 13.820 
Brasil: 10.233 
Coréia do Sul: 8.972 
México: 6.739 
Alemanha: 3.433 
Taiwan: 2.982 
França: 2.864 
Argentina: 2.700 
Nota: dados se referem ao valor das vendas diretas no varejo (excluindo 

impostos) em milhões de USD, taxa cambial fixa, preços correntes. 
 
Tim Barret, analista sênior de varejo na Euromonitor International, explica, “há 

uma correlação positiva entre os países emergentes e o tamanho e crescimento das 
vendas diretas. Vendas diretas são uma fonte de renda extra para os indivíduos 
nessas comunidades e também um canal para produtos básicos. ” 

De acordo com o relatório, as empresas que operam por venda direta precisão 
se adaptar à revolução da internet à medida que as novas gerações se tornam mais 
interessadas em realizar suas compras online e mais céticas em relação às marcas 
tradicionais. Embora o a relação entre as pessoas continue a ser a força centra desse 
modelo de vendas, manter uma presença online crescente será essencial para o futuro 
tanto em regiões emergentes quanto as desenvolvidas. 

“As empresas têm o poder de mudar vidas e a venda direta procura explorar 
esse potencial através de um modelo de negócios centrado na rede de contatos. 
Melhorar a vida das pessoas e apoiar amigos e familiares nunca sairá de moda. 
Porém, a maneira na qual as comunidades estão se organizando está mudando; a 
internet não será a destruidora das vendas diretas, mas será um fator-chave para as 
empresas se diferenciarem”, conclui Barret 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-diretas-crescerao-ate-
2021/ 
 

Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-diretas-crescerao-ate-2021/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/vendas-diretas-crescerao-ate-2021/


 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

3.  Serviços - Alimentação 

Ministro da Saúde quer proibir refil de refrigerante em fast foods 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Intenção é fazer valer medida a partir de acordos com estabelecimentos 
comerciais. Proposta ainda está em fase de análise, afirmou Ricardo Barros. 
 

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que quer proibir a venda 
de refil para refrigerantes em redes fast food do país. O anúncio foi feito nesta 
terça-feira (13) durante a assinatura de um acordo com as indústrias de 
alimentos para reduzir a quantidade de sódio e açúcar nos produtos. 

"Vamos tentar um acordo. Mas se não der certo, tentamos pela 
legislação." 

Segundo ele, este modelo de venda aumenta em 30% o consumo de 
refrigerantes. Uma lata de 350ml do líquido tem, em média, 25mg de sódio. As 
versões light e diet costumam conter quantidades ainda maiores. 

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares divulgada pelo 
ministério, o brasileiro consome 2,4 vezes mais sódio que o recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde, que é 5g por dia. 

A meta do governo federal é retirar um total de 28,5 mil toneladas da 
substância dos alimentos industrializados até 2020. Por enquanto, o foco é 
reduzir o sódio em pães, bisnaguinhas e massas instantâneas. 

Para reduzir o consumo, Barros apontou outras medidas consideradas 
inéditas no Brasil. Entre elas, a inclusão de dosadores em sachês de sal, com 
indicação das porções recomendadas para certos alimentos, e até a futura 
retirada dos saleiros das mesas de restaurantes e lanchonetes do país. 

"O saleiro já é proibido em alguns países e é um caminho em que 
pretendemos avançar." 

No entanto, o ministro não apresentou prazos para a aplicação efetiva 
das medidas. Segundo ele, as propostas ainda estão sendo avaliadas pela 
pasta. 

Sódio 
Mineral com função de equilibrar os líquidos corporais, o sódio também 

age na contração muscular, no fornecimento de energia ao organismo e até no 
ritmo cardíaco. 

Quando consumido em excesso, no entanto, o sódio pode causar o 
aumento da pressão arterial, provocando hipertensão, doenças renais e ainda 
pode levar ao acidente vascular cerebral (AVC). 
 
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/ministro-da-saude-quer-proibir-refil-
de-refrigerante-para-reduzir-consumo-de-sodio.ghtml 

 
Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Planos de Saúde 

Regras para cancelamento de planos de saúde estão valendo 

 
14 de Junho de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Não pode haver multa se fornecedor não está cumprindo com o que foi 
acordado ou se há falha na prestação do serviço 
 

As novas regras para a solicitação de cancelamento de um plano de 
saúde estão valendo desde maio, mas os usuários ainda têm dúvidas a 
respeito. Segundo norma definida pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em novembro passado, a partir de agora, as operadoras 
são obrigadas a encerrar contratos logo após o pedido realizado pelo cliente. A 
nova regra, que entrou em vigor 180 dias após sua publicação, define como 
deve ser realizado o processo de rescisão de contrato de clientes de plano 
individual, familiar, e a exclusão de beneficiários nas modalidades coletivo 
empresarial e por adesão. A novidade vale apenas para os chamados “planos 
novos”, ou seja, celebrados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 
9.656, de 3 de junho de 1998. Antes dessa norma, não havia regras 
específicas sobre o tema. 

De acordo com a resolução da agência reguladora, assim que o cliente 
solicitar a rescisão do contrato, a empresa prestadora de serviços de saúde 
deverá fornecer de imediado esclarecimentos sobre as possíveis 
consequências da solicitação e um comprovante de recebimento do pedido. A 
partir desse momento, o plano de saúde já estará cancelado e a empresa tem 
um prazo de dez dias para enviar ao cliente o comprovante de cancelamento. 

Na regra antiga, por exemplo, algumas operadoras não permitiam o 
cancelamento do plano sem o pagamento de todas as taxas, o que acabava 
levando o consumidor a acumular dívidas com a operadora. Agora, quando o 
usuário decide solicitar o cancelamento do plano de saúde porque o fornecedor 
não está cumprindo com o que foi acordado ou quando existe uma falha na 
prestação do serviço, nenhuma multa deve ser cobrada. A ANS esclarece, no 
entanto, que a empresa do plano de saúde está autorizada a cobrar multa 
rescisória de quem solicitar o cancelamento antes da vigência mínima de 12 
meses do plano. No entanto, este pagamento não deverá ser condição para o 
fim do vínculo com a operadora. 

O objetivo da ANS ao editar a norma é extinguir possíveis ruídos na 
comunicação entre beneficiário e operadora no momento em que o primeiro 
manifesta sua vontade de cancelar o contrato de plano de saúde para si ou 
para seus dependentes e assegurar os direitos dos consumidores. Diretora de 
Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Karla Santa Cruz Coelho enfatiza 
que a medida é um avanço importante, pois deixa claro como o beneficiário 
deve fazer para obter o cancelamento do plano e estabelece o fluxo dessa 
solicitação, garantindo, assim, mais segurança nesse tipo de operação, 
protegendo o beneficiário. 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

Nos planos das modalidades coletivo empresarial e por adesão, o 
beneficiário pode solicitar na empresa onde trabalha, ou instituição trabalhista, 
a própria exclusão ou de dependentes do contrato. A empresa informa à 
operadora, que tem até 30 dias para tomar as medidas de cancelamento. A 
rescisão de contrato só terá efeito quando o segurado for comunicado. A norma 
define também que apesar da saída do titular do plano, os dependentes 
poderão continuar usando os serviços, mantendo as obrigações. 

De acordo com a ANS, as operadoras que deixarem de cumprir as 
normas determinadas na resolução estarão sujeitas ao pagamento de multa no 
valor de R$ 30 mil. 

Caso o beneficiário encontre alguma dificuldade para cancelar o plano 
ou foi multado indevidamente, pode entrar em contato com a própria ANS em 
seus canais de atendimento, formalizar uma reclamação junto à Proteste-
Associação de Consumidores pelo site ou pelo Serviço de Defesa do 
Consumidor, no número 0800 282 2204, ou recorrer ao Procon de sua cidade. 
 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/regras-para-
cancelamento-de-planos-de-saude-estao-valendo-saiba-mais-21474252 
 

 
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.” 

 

5.  Serviços – Turismo 

Incentivos ao turismo são debatidos em Brasília 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Entrada de capital estrangeiro na aviação e modernização da Embratur estiveram 
entre os assuntos debatidos por ministros do Turismo, Transportes e Planejamento 
 

Preocupados em propor ações focadas na melhoria do setor aéreo brasileiro, 
os  ministros do Turismo, Marx Beltrão, dos Transportes, Maurício Quintella, e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Dyogo Oliveira, se reuniram na manhã desta 
terça-feira (13) com representante da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do 
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), além de líderes partidários da Câmara 
Federal. Na pauta do encontro, realizado no Ministério dos Transportes estavam a 
modernização da Embratur e a abertura do capital estrangeiro no setor. 

As propostas fazem parte do Projeto de Lei 7425/17 em tramitação na Câmara 
dos Deputados. O texto modifica o Código Brasileiro de Aeronáutica que atualmente 
limita em 20% a participação do capital estrangeiro e permite que esse valor chegue a 
100%. Para que isso aconteça, as companhias aéreas que desejarem investir no país 
terão que registrar uma filial em território brasileiro. 

As propostas integram o Brasil + Turismo, pacote de medidas, lançado em 
abril, para fortalecer o setor no Brasil. As ações têm como finalidade trazer soluções 
técnicas para gargalos históricos, aumentar o número de turistas nacionais e 
estrangeiros, contribuir para melhorar destinos nacionais, proporcionar o 
desenvolvimento regional e gerar emprego e renda. 

Dados do Ministério do Turismo mostram que, dos 1,2 bilhões de turistas 
internacionais, 6,5 milhões procuram o Brasil como destino, o que representa menos 
de meio por cento dos turistas que viajam pelo mundo. A ampliação do capital 
permitirá maior competitividade entre as companhias aéreas, possibilitando um 
aumento no fluxo de passageiros no mercado doméstico e ampliando a quantidade de 
cidades que estarão nas rotas atendidas pelos voos. 

“Um dos principais impasses para o crescimento do turismo é a questão da 
conectividade e da saída e entrada dos voos nas cidades brasileiras. Com a abertura 
do capital, a competitividade entre as empresas aumentará e isso gerará mais 
destinos, mais voos e uma passagem mais barata, beneficiando o turista”, ressaltou o 
ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

O PL também prevê a modernização da Embratur, que será conhecida como 
Agência Brasileira de Promoção do Turismo. A nomenclatura permanece a mesma, 
mas a autarquia passaria a ser um serviço social autônomo, executando ações de 
promoção do Brasil no exterior. 

Com a mudança, a Embratur passa a ter maior autonomia para negociações. 
“Atualmente, a verba de divulgação do Brasil no exterior é pequena se comparada a 
outros países da América do Sul. A modernização amplia as funções e faz com que a 
Embratur consiga recursos financeiros de outras áreas”, explicou Beltrão. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7883-incentivos-ao-
turismo-s%C3%A3o-debatidos-durante-reuni%C3%A3o-em-bras%C3%ADlia.html 
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Comissão de Meio Ambiente aprova incentivo à atração de turistas 
estrangeiros 

 
13 de Junho de 2017 

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

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou, nesta terça-feira (13/06), 
o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 129/2016, do senador Roberto Rocha 
(PSB-MA), que autoriza o governo federal a criar Áreas Especiais para 
Desenvolvimento Turístico (AET). 

A intenção é aumentar a competitividade do Brasil como destino de 
turistas estrangeiros. A proposta recebeu parecer favorável, com emendas, do 
senador Benedito de Lira (PP-AL) e segue para votação na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE). 

O projeto estabelece um regime jurídico próprio para essas áreas, que 
irão dispor de benefícios tributários e administrativos e serão criadas por 
decreto federal após proposta de estados ou municípios. Essas áreas especiais 
deverão atender a uma série de requisitos, como potencialidade turística e 
facilidade de acesso a portos e aeroportos internacionais, além de contar com 
um plano de exploração da área, acompanhado de estudos de viabilidade 
técnica e econômico-financeira. 

Os prestadores de serviços autorizados a operar nessas áreas poderão 
comprar, dentro ou fora do Brasil, bens e serviços com isenção de vários 
impostos e contribuições: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Cofins 
e Cofins Importação; contribuição para PIS/Pasep e PIS/Pasep-Importação; e 
Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante. As isenções terão a 
duração de 20 anos. 

Turistas estrangeiros 
Somente poderá se instalar em uma dessas áreas, segundo o projeto, o 

prestador de serviço turístico que assumir o compromisso de obter e manter, a 
partir do terceiro ano de funcionamento, 10% (dez por cento) de sua receita 
bruta decorrente de comercialização de produto ou prestação de serviço para 
turistas estrangeiros. Os produtos e os serviços para turistas nacionais estarão 
sujeitos ao pagamento dos impostos. 

Caso a implantação da área não seja iniciada em quatro anos ou as 
obras de implantação não forem concluídas, sem motivo justificado, dois anos 
após a data prevista para a conclusão, o ato de criação perderá a validade e o 
responsável terá de recolher os impostos com juros e multa. 

O projeto cria também o Conselho Nacional das Áreas Especiais para 
Desenvolvimento Turístico, responsável por analisar as propostas de criação 
das áreas e aprovar os projetos. O conselho também vai traçar a orientação 
superior da política das AETs, entre outras competências. As propostas de 
criação de AETs em área geográfica privilegiada para a recepção de turistas 
estrangeiros terão prioridade, de acordo com o texto. 

Licenciamento ambiental 
O relator promoveu uma mudança no texto original. Ele suprimiu a 

previsão de licenciamento ambiental simplificado, com redução de 
procedimentos. Na sua avaliação, essa simplificação colocaria em risco a 
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competitividade do setor, pois boa parte da atração exercida sobre o turista 
estrangeiro decorre da presença de um meio ambiente equilibrado. 

Além disso, argumentou, haveria risco à segurança do transporte 
marítimo, motivo pelo qual incluiu os controles de interesse da salvaguarda da 
vida humana e da segurança da navegação entre as exceções previstas no 
texto para a dispensa de licença ou de autorização de órgãos federais. No rol 
dessas exceções também estão controles de ordem sanitária e de interesse da 
segurança nacional. 
 
http://cnc.org.br/noticias/diario-legislativo/comissao-de-meio-ambiente-aprova-
incentivo-atracao-de-turistas-estrangei 
 

 
Voltar ao índice  

 



 

Informativo SCS  

 

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

  13 

“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. Bem-Estar do Consumidor 

IGP-10 registra terceira deflação 

 
14 de Junho de 2017 

Fonte: Portal IBRE FGV 
 

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) variou -0,62%, em junho. A taxa 
apurada em maio foi de -1,10%. Em junho de 2016, a variação foi de 1,42%. A 
taxa acumulada em 2017, até junho, é de -1,43%. Em 12 meses, o IGP-10 
registrou alta de 0,08%. O IGP-10 é calculado com base nos preços coletados 
entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. 

 O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou -1,17%, em junho. 
Em maio, a variação foi de -1,74%. Os Bens Finais registraram taxa de 
variação de 0,16%, em junho, ante 0,18%, em maio. O principal responsável 
por este movimento foi o subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa 
passou de 0,41% para -2,03%. O índice relativo a Bens Finais (ex), calculado 
sem os subgrupos alimentos in natura e combustíveis para o consumo, 
registrou variação de 0,21%. No mês anterior, a taxa de variação foi de 0,15%. 

 O índice do grupo Bens Intermediários registrou variação de 0,16%. No 
mês anterior, a taxa havia sido de -0,38%. A principal responsável por este 
avanço partiu do subgrupo materiais e componentes para a manufatura, cuja 
taxa de variação passou de -0,48% para 0,04%. O índice de Bens 
Intermediários (ex),obtido após a exclusão do subgrupo combustíveis e 
lubrificantes para a produção, registrou variação de        -0,04%. No mês 
anterior, este índice registrou variação de -0,42%. 

 O índice do grupo Matérias-Primas Brutas registrou variação de -4,34%. 
Em maio, a taxa foi de -5,46%. Contribuíram para a aceleração do grupo os 
itens: soja (em grão) (-1,80% para 3,31%), milho (em grão) (-9,62% para -
4,62%) e mandioca (aipim) (-10,14% para -6,78%).Em sentido inverso, 
destacaram-se os itens: minério de ferro (-13,57% para -16,54%), bovinos (-
0,92% para -2,19%) e cana-de-açúcar (-2,66% para  -3,18%). 

 O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,21%, 
em junho, a mesma registrada no mês anterior. A principal contribuição em 
sentido ascendente partiu do grupo Habitação (0,03% para 0,83%). Nesta 
classe de despesa, vale destacar o comportamento do item tarifa de 
eletricidade residencial, cuja taxa passou de -1,13% para 4,76%. 

 Também foram computados acréscimos nas taxas de variação em 
outras três classes de despesa: Educação, Leitura e Recreação (-0,61% para 
0,20%), Vestuário (0,00% para 0,48%) e Despesas Diversas (0,17% para 
0,48%). Nestas classes de despesa, vale citar o comportamento dos itens: 
passagem aérea (-16,73% para 4,65%), roupas femininas (0,34% para 0,52%) 
e tarifa postal (0,57% para 7,90%), respectivamente. 

 Já em sentido descendente, a principal influência partiu do grupo 
Alimentação (0,23% para -0,44%). Nesta classe de despesa, a maior 
contribuição para a desaceleração veio do item hortaliças e legumes, cuja taxa 
passou de 7,15% para -4,55%. 



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

Os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (1,14% para 0,69%), 
Comunicação (1,12% para 0,01%) e Transportes (0,00% para -0,11%) também 
apresentaram decréscimos em suas taxas de variação. Para cada uma dessas 
classes de despesa, vale citar o comportamento dos itens: medicamentos em 
geral (2,85% para 0,49%), pacotes de telefonia fixa e internet (2,37% para -
0,49%) e tarifa de ônibus urbano (0,82% para 0,05%), respectivamente. 

 O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em junho, 
taxa de variação de 0,92%, ante -0,02%, no mês anterior. O índice relativo a 
Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de  -0,09%. No mês 
anterior, a taxa havia sido de -0,06%. O índice que representa o custo da Mão 
de Obra registrou variação de 1,76%. No mês anterior, este índice variou 
0,02%. 
 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&lumItemId=8A7C82C5593FD36B015CA631A90D6581 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Comércio Eletrônico 

Mandaê lança serviço focado nos médios e-commerces 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

A Mandaê, empresa especializada em logística para pequenos e médios e-
commerces, acaba de lançar o Freedom, serviço voltado para lojas virtuais que 
buscam mais tranquilidade nos seus envios. A novidade chega para facilitar os 
processos logísticos dos varejistas que fazem remessas diárias de produtos e já 
contam com uma equipe de empacotamento próprio, mas precisam ter uma operação 
mais eficiente com redução efetiva de custos operacionais. 

“Ao longo dos últimos três anos, ampliamos a nossa área de atuação e 
diversificamos bastante a nossa base de clientes, o que gera uma demanda de 
inovação permanente, pois cada e-commerce possui as suas particularidades”, explica 
o CEO e cofundador da empresa, Marcelo Fujimoto. “Assim como na maioria dos 
segmentos, percebemos que quando o assunto é entrega, os grandes e-commerces 
possuem opções muito atrativas. Para os pequenos e médios lojistas, as alternativas 
diminuem. Com o Freedom, as lojas online que despacham produtos diariamente 
encontram agilidade e excelência na entrega e ainda podem ter uma economia de 7% 
até 50% nos custos, se compararmos a outros serviços disponíveis no mercado”, 
reitera. 

Segundo Fujimoto, a falta de opções de transporte para os PMEs impacta 
diretamente na qualidade do serviço prestado, ocasionando mais tempo e dinheiro 
gasto com a logística, menor crescimento e, inclusive, redução do NPS (Net Promoter 
Score), metodologia utilizada para medir a satisfação e lealdade dos clientes. “Por 
mais que os lojistas tenham um volume diário de vendas, ainda assim não têm acesso 
às melhores opções de frete e costumam enfrentar diversos problemas logísticos. O 
Freedom chegou para resolver essa questão”, completa. 

Com a novidade, os clientes da Mandaê têm acesso a uma solução realmente 
completa, que ainda contempla coleta sob medida e atendimento dedicado, com um 
executivo de conta responsável por dar suporte à empresa, além de um dashboard 
para monitorar os envios dos seus produtos e as informações de rastreamento. “O 
objetivo da Mandaê com o Freedom é disponibilizar um serviço que estimule maior 
conversão e crescimento do negócio e, ainda, garanta a satisfação e fidelização do 
cliente final”, explica Fujimoto. 

Além do Freedom, a Mandaê tem em seu portfólio outros dois serviços: o Flex 
e o Soft. O Flex foi desenvolvido para pequenos e médios e-commerces que têm 
apresentado crescimento no volume de vendas e precisam, além da entrega, 
terceirizar  o  empacotamento. Já o Soft é indicado para os lojistas que  precisam fazer 
envios pontuais, além de também terceirizar o empacotamento. 

“Estamos continuamente empenhados em conhecer a fundo as necessidades 
dos nossos parceiros e melhorar nossos serviços para garantir uma experiência 
logística tranquila, acessível e assertiva. Os pequenos e médios e-commerces do País 
merecem isso”, finaliza Fujimoto. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mandae-lanca-servico-focado-nos-
medios-e-commerces/ 

 
Voltar ao índice  
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8. Emprego 

Setor de construção fecha 874 vagas no Brasil em abril, diz SindusCon-
SP 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Este é 31°mês consecutivo de queda no nível de emprego no setor; pesquisa 
mostrou que a indústria empregava 2,47 milhões de pessoas em abril, 12,94% 
menor que o mesmo mês em 2016 
 

O setor de construção fechou 874 vagas em todo o Brasil no mês de 
abril, marcando o 31º mês consecutivo de queda no nível de emprego, 
informou o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP). 

A pesquisa, desenvolvida em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) com base em informações do Ministério do Trabalho, mostrou que a 
indústria empregava 2,47 milhões de pessoas em abril, um número 12,94 por 
cento menor em relação ao mesmo mês de 2016. 

"Sem novos investimentos e com a confiança dos investidores e das 
famílias novamente retraída em função da crise política, a perspectiva é de 
continuação do declínio do nível de emprego no setor", disse o presidente do 
sindicato, José Romeu Ferraz Neto, em nota. 

Conforme Ferraz Neto, a aprovação das reformas trabalhista e 
previdenciária é primordial para melhorar o ambiente de negócios e reverter 
esse quadro. 

Entre todas as regiões do Brasil, apenas o Sul e o Centro-Oeste 
registraram aumento no número de vagas (0,26 e 1,61 por cento, 
respectivamente). Houve queda de 1,05 por cento no Norte, 0,53 por cento no 
Nordeste e 0,08 por cento no Sudeste. 

No Sudeste, o Rio de Janeiro foi o Estado que apresentou maior recuo 
no nível de emprego (-0,65 por cento), seguido por São Paulo (-0,05 por cento). 
Na outra ponta, Espírito Santo teve alta de 0,79 por cento e Minas Gerais de 
0,17 por cento.A indústria paulista de construção empregava 684,4 mil 
trabalhadores em abril, queda de 0,05 por cento ante março. Somente na 
capital, que responde por 43,2 por cento do total de vagas, foram fechadas 680 
postos de trabalho. 

 
http://www.dci.com.br/servicos/setor-de-construcao-fecha-874-vagas-no-brasil-
em-abril,-diz-sinduscon-sp-id631555.html 
 

 
Voltar ao índice  
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9.  Logística – Transporte Ferroviário 

Governo espera arrecadar R$ 1,5 bilhão com concessão da ferrovia Norte-
Sul 

 
13 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Leilão da ferrovia deve ser realizado em fevereiro de 2018. Escolha do 
vencedor será feita pelo maior valor da outorga, que é um bônus pago por 
concessionários ao governo. 
 

O governo espera arrecadar R$ 1,5 bilhão com o leilão de um trecho da 
ferrovia Norte-Sul, previsto para acontecer em 15 de fevereiro de 2018, 
informou nesta terça-feira (13) o diretor-geral da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos. 

A ferrovia, que está em construção há décadas, prevê a ligação do Pará 
ao Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, investigações apontaram suspeita de 
superfaturamento e desvio de recursos da obra. 

O trecho que irá a leilão tem 1.537 km e vai de Porto Nacional, no 
Tocantins, a Estrela d'Oeste, em São Paulo. A ferrovia é tida como um dos 
principais projetos para escoamento da produção agrícola do país. 

O anúncio sobre o leilão foi feito em entrevista no Palácio do Planalto 
que, além do diretor-geral da ANTT, contou com a presença do ministro dos 
Transportes, Maurício Quintella, e do ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Moreira Franco. Ela ocorre em meio à crise política causada pela 
delação de executivos da J&F, que controla o frigorífico JBS. 

Concessão e investimentos 
Os ministros informaram que a concessão será por 30 anos, 

prorrogáveis por mais 30 anos. Será o vencedor o grupo que oferecer o maior 
valor de outorga, que é um bônus pago pelo concessionário ao governo pelo 
direito de explorar um bem público. 

A demanda prevista inicialmente para a ferrovia é de 1,2 milhão de 
toneladas, subindo para 8 milhões em 2020. 

A concessionária que assumir a ferrovia terá que fazer um investimento 
de cerca de R$ 3 bilhões, principalmente na manutenção e na aquisição de 
material rodante, que corresponderá a 86,3% dos investimentos previstos. 

Segundo técnicos da ANTT, o contrato vai prever gatilhos que podem 
exigir mais investimentos da concessionária dependendo da demanda. 

Trecho será concluído pelo governo 
Ainda de acordo com os ministros, deve ser publicado até sexta (16) o 

aviso de audiência pública que vai debater a proposta do governo para o edital 
do leilão da Norte-Sul. A publicação do edital está prevista para o dia 14 de 
novembro. 

Segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício 
Quintella, o trecho que irá a leilão está em construção e será totalmente 
concluído pelo governo federal até primeiro trimestre de 2018. 
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Quintella informou que, para este ano, estão previstos investimentos de 
R$ 505 milhões no trecho e, para 2018, R$ 360 milhões. 

"A conclusão da obra tem impacto no valor da outorga", afirmou 
Quintella. O governo conta com recursos das outorgas de concessões para 
aumentar a sua receita e melhorar suas contas, já que, devido à crise 
econômica, a arrecadação com impostos e tributos caiu. 

Interligação 
Na cidade de Estrela d’Oeste, a ferrovia vai ser interligada à rede da 

América Latina Logística Malha Paulista (ALLMP), que chega até o porto de 
Santos, no litoral paulista. Via ALLMP, a ferrovia também se interligará a outras 
malhas ferroviárias. 

As tarifas para interligação com as atuais ferrovias serão definidas nos 
aditivos contratuais de renovação das concessões e também serão colocadas 
em audiência pública junto com a proposta de edital da Ferrovia Norte-Sul. 

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou 
que alguns grupos internacionais já demonstraram interesse na concessão da 
ferrovia e que o assunto deve ser discutido na visita que o presidente Michel 
Temer fará à Rússia. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-espera-arrecadar-r-15-bilhao-
com-concessao-da-ferrovia-norte-sul.ghtml 
 

 
Voltar ao índice  
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http://g1.globo.com/economia/noticia/governo-espera-arrecadar-r-15-bilhao-com-concessao-da-ferrovia-norte-sul.ghtml
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10.  Curtas 

Setor de serviços do Brasil cresce 1,0% em abril, diz IBGE 

 
14 de Junho de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
O volume do setor de serviços do Brasil cresceu 1,0 por cento em 

relação a março e teve queda de 5,6 por cento na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) nesta quarta-feira. 
 

Vendas para o Dia dos Namorados caem 9,61%, mostra pesquisa do SPC 

 
13 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
As vendas para o Dia dos Namorados caíram 9,61% este ano em 

comparação com o resultado do comércio para a data em 2016, segundo 
balanço divulgado hoje (13) pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Segundo o SPC, as vendas para a data têm perdido forças nos últimos 
anos. Em 2016, a queda foi de 15,23%; em 2015, havia sido de 7,82%, e em 
2014, de 8,63%. O último resultado positivo foi em 2013, quando as vendas 
cresceram 7,72%. 

Segundo a economista-chefe do SPC, Marcela Kawauti, a queda mostra 
que o varejo ainda não se recuperou dos efeitos da crise. 

“Embora os juros estejam diminuindo e a inflação em patamar abaixo da 
meta, o comércio só deverá sentir os efeitos positivos do fim da recessão 
quando a recuperação econômica se refletir em aumento da renda e da 
empregabilidade, fato que ainda não aconteceu”, destacou. 

O levantamento foi feito a partir das consultas ao banco de dados do 
SPC entre os dias 5 e 11 de junho. 
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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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