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1. Serviços - Alimentação 

Preço médio de comidas típicas das festas juninas sobe menos que a 
inflação, diz FGV 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Batata inglesa (-45,63%), couve (-7,52%), mandioca (-5,9%) e farinha de trigo 
(-4,47%) ajudaram a puxar a inflação para baixo. 
 

O preço médio das comidas típicas das festas juninas subiu 2,7%, 
abaixo da inflação dos últimos 12 meses (4,05%), de acordo com o Índice de 
Preços ao Consumidor, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV 
(IBRE). 

A batata inglesa (-45,63%), a couve (-7,52%), a mandioca (-5,9%) e a 
farinha de trigo (-4,47%) ajudaram a puxar a inflação para baixo. Outras 
iguarias, também usadas para preparar os pratos típicos da época, registraram 
elevação em seus preços, como o fubá de milho, que subiu 17,83%, da farinha 
de mandioca, que ficou 16,81% mais alta, do bolo pronto, 14,13% mais caro, e 
do milho de pipoca, que saltou 13,14%, pelos cálculos do economista André 
Braz, coordenador do IPC do FGV IBRE. 

“O consumidor pode dar preferência a marcas menos conhecidas, mas 
que mantenham uma certa qualidade. Vale a pena também pesquisar os 
preços ou reunir um grupo maior de pessoas e comprar em ‘atacarejos’, para 
conseguir descontos maiores”, indica Braz. 

O economista ressalta que alguns itens, apesar de terem registrado alta, 
não têm substituto, como o leite de coco, que subiu 9,75%. Há outros que 
possuem valor baixo e, mesmo com aumento, não impactam tanto no custo 
total. “Nesse caso, é bom estar atento às promoções dos supermercados para 
economizar ainda mais”, diz. 

Variação acumulada de junho de 2016 a maio de 2017: 
Arroz: 5,16% 
Aipim /mandioca: -5,9% 
Batata-inglesa: -45,63% 
Couve: -7,52% 
Farinha de mandioca: 16,81% 
Farinha de trigo: -4,47% 
Farinha e flocos de cereais: 13,31% 
Macarrão: 2,13% 
Macarrão instantâneo: 6,58% 
Fubá de milho : 17,83% 
Bolo pronto: 14,13% 
Açúcar refinado: 1,26% 
Açúcar cristal: 1,26% 
Queijo minas: 13,34% 
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Queijo coalho: 11,9% 
Carnes bovinas: 1,93% 
Linguiça: 6,2% 
Salsicha e salsichão: 8,35% 
Margarina: 3,16% 
Óleo de soja: -1,83% 
Leite de coco: 9,75% 
Sucos de fruta: 9,62% 
Bebidas destiladas: 4,45% 
Milho de pipoca: 13,43% 
Doces e salgados: 7,68% 
Cerveja e chopp: 6,14% 

 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/preco-medio-de-comidas-
tipicas-das-festas-juninas-sobe-menos-que-a-inflacao-diz-fgv.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Gastos com publicidade vão desacelerar em 2017, diz estudo 

 
18 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Dentsu Aegis cita 'cenário político turbulento' e 'incerteza econômica' para 
justificar movimento; anúncios em digital devem superar os de TV em 2018. 
 

Diante do "cenário político turbulento e da incerteza econômica", o 
investimento global em publicidade deve desacelerar em 2017, segundo estudo 
da Dentsu Aegis. 

Conforme previsões da agência, os gastos com propaganda devem 
aumentar 3,8% neste ano. No ano passado, foi registrado crescimento de 4,8% 
ante 2015. 

Em 2018, porém, é esperado um aquecimento do setor, graças à Copa 
do Mundo de futebol na Rússia, aos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do 
Sul e às eleições do Congresso dos Estados Unidos. A projeção da Dentsu é 
de um avanço de 4,3% nos gastos no ano. 

O Brasil é um dos países onde os aportes em publicidade vão crescer 
menos em 2017, com salto de 2,1%. 

Em setembro do ano passado, o avanço esperado para o ano era de 
4,5% no país. Os números foram revisados em função do "longo caminho" que 
o Brasil ainda tem que percorrer para se recuperar da recessão econômica e 
da instabilidade política, diz a agência em relatório. 

Para o ano que vem, é estimado um aumento de 5,0% nos gastos locais, 
totalizando US$ 16,6 bilhões. 

Digital supera TV 
De acordo com o levantamento, os gastos com publicidade em meios 

digitais devem superar os com anúncios em televisão em 2018. 
A estimativa é de que as plataformas online recebam 37,6% dos 

investimentos globais em propaganda no ano que vem, enquanto os comerciais 
de TV devem ficar com uma fatia de 35,9%. Para 2017, a expectativa é de que 
34,8% do orçamento sejam destinados para digital e 37,1% para TV. 

Essa inversão deve ocorrer em 21 dos 59 mercados analisados pela 
Dentsu. No Brasil, porém, a televisão deve continuar sendo o canal mais 
popular por mais algum tempo. Por aqui, uma fatia de 65% do orçamento do 
setor de publicidade é direcionada para as telinhas atualmente, enquanto 20% 
vão para digital. 

Mas os investimentos nas plataformas online devem ganhar força no 
país nos próximos anos, segundo o levantamento. 

Para 2017, é esperado um crescimento de 5,6% nos gastos com 
publicidade digital. Para 2018, o aumento estimado é de 8%, totalizando um 
mercado de US$ 3,3 bilhões. 

O estudo também indica que os gastos com publicidade de pesquisa 
paga na internet (como o Google AdWords) devem se tornar maiores do que 
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aqueles feitos em mídia tradicional (como jornais e revistas, que já estão em 
queda) no próximo ano. 

A previsão é de que, em 2017, os investimentos em anúncios na mídia 
tradicional correspondam a 15,1% do total. Mas em 2018, a parcela deve cair 
para 13,8%. Por outro lado, os gastos com publicidade de pesquisa paga 
devem saltar de 13,6% para 14,6% na mesma comparação. 

O levantamento da Dentsu considera 59 mercados, que movimentam 
cerca de US$563,4 billhões. Para possibilitar a comparação entre países, todos 
os gastos são convertidos em dólar. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/gastos-com-
publicidade-vao-desacelerar-em-2017-diz-estudo.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Telecomunicações 

Rede de dados melhora, mas 66% dos clientes querem mudar de 
operadora 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
 
Vivo segue como líder em força de marca, seguida por TIM, Nextel e Claro no 
pré-pago e TIM, Claro e Nextel no pós-pago/controle, diz estudo; Oi fica na 
última posição em ambos indicadores 
 
 

Apesar de leve melhora na percepção de qualidade das redes de dados, 
os serviços de telecom ainda figuram entre os setores pior avaliados pelo 
consumidor. No pré-pago, 66,1% dos clientes gostariam de mudar de 
operadora; no caso do pós-pago, 61,2% tem o mesmo desejo. 

As informações são de estudo da CVA Solutions antecipado pelo DCI. 
Segundo a consultoria, de 46 setores da economia, apenas a satisfação de 
funcionários do setor privado com a própria empresa é pior que a avaliação das 
operadoras de telefonia móvel. TV por assinatura (39ª), internet banda larga 
(43ª) e telefonia fixa (44ª) não obtiveram resultados muito melhores. Por outro 
lado, 63,9% dos clientes pré-pagos e 69,8% no pós/controle se declararam 
satisfeitos quanto às redes de dados móveis - frente 56,3% e 63,3% no ano 
passado, respectivamente. 

De acordo com o sócio-diretor da CVA Solutions, Sandro Cimatti, o 
levantamento (que ouviu mais de 7 mil consumidores) evidencia a situação 
delicada enfrentada pelas operadoras. "O consumidor de hoje consome muito 
mais dados que há seis anos, mas pagando menos", aponta ele, lembrando 
que o brasileiro possui, em média, 1,4 chips . "Era mais de 2 há alguns anos." 

Em 2017, o gasto médio mensal do cliente pós ou controle ficou em R$ 
81 (contra R$ 96 há dois anos); o do pré ficou em R$ 37 frente R$ 41 em 
2015.A Nextel registrou o maior gasto por cliente nas duas categorias (R$ 95 
no pré e R$ 128 no pós); já a TIM teve os menores valores (R$ 34 e R$ 62). 

A Vivo lidera tanto no pré quanto no pós quando o assunto é força de 
marca, enquanto a Nextel fica em primeira no pós em termos de valor 
percebido. A Oi, por sua vez, performa mal em ambos os indicadores. Segundo 
Cimatti, a operação da empresa em recuperação judicial é especialmente 
preocupante no pós-pago, onde a incidência de problemas supera a média das 
rivais em todos os indicadores. "Teoricamente é esse o cliente 'filé mignon', que 
é exigente e espera ser tratado melhor." 

Reclamações 
Segundo a CVA, ausência de sinal e atendimento ruim são os problemas 

mais recorrentes no pré-pago e no pós/controle: nos últimos doze meses 59% 
dos clientes pós tiveram que entrar em contato com centrais de atendimento. 
No pré foram 46,9%; mais de metade deles (51,8%) tiveram que ligar em média 
quatro vezes para conseguirem uma solução. 
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"O call center não deveria ser terceirizado, pois é uma forma de 
aproximação do cliente", alerta Cimatti, indo na contramão do realizado pelas 
teles. O cenário favorece uma eventual ascensão das operadoras virtuais (ou 
MVNOs). "No pré-pago 4,5% afirmaram que iriam para os Correios [que lançou 
uma MVNO recentemente]". Bancos também teriam boa aceitação caso se 
aventurassem na vertical. 

Se em 2012 65,7% dos brasileiros consideravam voz o serviço mais 
relevante das teles, hoje eles são 18,5% . O fenômeno, segundo Cimatti, criou 
novos perfis de consumo, como o premium (ou rede de dados alta) que utiliza 
muita voz e dados e corresponde à 15% do mercado, contra 28,6% que usam 
voz, mas principalmente dados. Os que utilizam apenas dados são 7,1% e os 
que usam sobretudo wi-fi, 14,4%. 

No pré-pago, 41% ainda privilegiam redes wi-fi frente o consumo da 
franquia pessoal, enquanto 74% consideram muito relevante o acesso 
patrocinado à redes sociais como Whatapp e Facebook. A consultoria também 
analisou a presença de apps no celular do brasileiro: ferramentas de 
mensageria já estão em 94% dos aparelhos e as redes sociais, em 88%; 61% 
abraçaram os apps bancários, enquanto 37% já possuem ferramentas de 
transporte como o Uber. 
 
 
http://www.dci.com.br/servicos/rede-de-dados-melhora,-mas-66--dos-clientes-
querem-mudar-de-operadora-id632591.html 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

Big Data pode impulsionar turismo esportivo 

 
19 de Junho de 2017 

Fonte: CNC 
 

Em um mundo conectado, compreender os dados que estão disponíveis 
para melhorar o desempenho de um segmento é fundamental. O mesmo não é 
diferente para o turismo. Esse foi o tema do segundo painel do seminário 
Caminhos para o Turismo Esportivo, realizado pela CNC, em 19 de junho.  

O professor Fabio Porto, do Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC), falou sobre a importância do big data e a sua interpretação 
para o planejamento de eventos e atividades. “Os dados permitem que se veja 
com clareza algumas previsões que podem basear atitudes que podem ser 
tomadas. Com a interligação de todos esses dados é que se pode provar 
determinada hipótese”, afirmou Fabio.  

O professor apresentou o SAHA (Sistema de Apoio Holístico ao Atleta), 
que funciona no laboratório do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e aplica os 
dados coletados para melhorar o desempenho de atletas de alto nível. “Esse 
sistema poderia também, por exemplo, tentar ver qual a relação entre o 
desempenho de alunos das escolas públicas em atividades físicas e o seu 
rendimento escolar”, disse. Fabio ainda deu o exemplo de um aplicativo que 
cruza dados do Flickr, a partir de fotos de turistas, gerando roteiros turísticos 
específicos.  

Fabio Porto completou sua apresentação ressaltando que o uso de 
grandes volumes de dados para tomadas de decisão aumenta a precisão e 
permite avaliar cenários. “Hoje, conhecimento é chave para o sucesso, e o 
conhecimento está nos dados. O que é preciso é saber extrair esse 
conhecimento dos dados”, completou.  

Em seguida, Michael Nagy, presidente do Rio Convention & Visitors 
Bureaux, explicou o trabalho da entidade na captação de eventos para o Rio de 
Janeiro. Michael afirmou que o planejamento estratégico é a principal 
ferramenta e que coordenar um calendário de eventos é fundamental para o 
funcionamento do turismo. “A iniciativa privada se sentiu alheia ao 
planejamento estratégico do governo para as Olimpíadas e precisou se 
organizar de forma independente. Estamos trabalhando um projeto chamado 
Rio 2020. Nossa preocupação é que o Rio chegue onde cidades como Sidney 
e Barcelona chegaram. Temos a obrigação de olhar o futuro”, esclareceu.  

Encerrando o painel, Mirko Lalli, CEO da empresa italiana Travel Appeal, 
mostrou, via videoconferência, como os dados podem impactar a escolha de 
um destino turístico e como eles funcionaram em cidades como Florença e 
Veneza.  

Mirko apresentou a experiência da empresa, que trabalha com camadas 
de dados e analisa aspectos como restaurantes, museus, hotéis, entre outros 
players, dividindo-os em dois grupos: como os destinos são percebidos pelos 
viajantes e como eles se comunicam. A partir daí, é possível fazer as 
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adaptações necessárias para satisfazer a experiência do viajante. “Todos os 
dados podem ser lidos e mudar a percepção do destino”, disse Mirko.  

Ele falou também de cidades como Vancouver, Barcelona e Sidney, que 
conseguiram aproveitar eventos olímpicos realizados para se projetar como 
destinos turísticos. Mirko analisou ainda o perfil do novo turista, que está 
inteiramente conectado, procura as informações sobre os destinos e planeja as 
atividades antes mesmo de chegar ao local. “A prioridade desses superturistas 
é a conectividade, a disponibilidade do wi-fi, por exemplo. Isso já podemos 
prever nos dados e implementar a experiência do viajante”, afirmou Mirko. 
 
 
http://cnc.org.br/noticias/turismo/big-data-pode-impulsionar-turismo-esportivo 
 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Brasil pode ter em junho a primeira deflação em 11 anos 

 
19 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
  
Economistas consultados pelo BC preveem que IPCA deve ter queda de 0,07% 
este mês; último registro negativo foi em junho de 2006 
 

Especialistas consultados na pesquisa Focus do Banco Central 
passaram a ver deflação em junho que, se confirmada será a primeira em 11 
anos, em um ambiente de queda das perspectivas de crescimento e de inflação 
na economia brasileira. 

A expectativa para os preços neste mês agora é de queda de 0,07%, 
contra estabilidade na semana anterior. Se confirmada, será a primeira 
deflação mensal desde junho de 2006, quando houve queda de 0,21%, 
segundo dados do IBGE. 

Esse resultado confirma a consolidação da desinflação vista pelo BC, 
em meio ao cenário de economia fraca e incertezas políticas. No entanto, o 
presidente da autoridade monetária, Ilan Goldfajn, já afirmou que o provável 
resultado favorável da inflação em junho deverá representar oscilações 
pontuais devido ao reajuste dos preços administrados. Ele destacou que isso 
"não têm implicação relevante para a condução da política monetária". 

Para a inflação no fim deste ano, os economistas consultados passaram 
a ver alta de 3,64% do IPCA, contra estimativa anterior de 3,71%. Para 2018, a 
projeção agora é de 4,33%, de 4,37% antes. Em ambos os casos, os 
indicadores se distanciaram ainda mais do centro da meta oficial de inflação, 
de 4,5%, com margem de 1,5 ponto porcentual para mais ou menos. 

O cenário para a política monetária, por sua vez, não sofreu alterações, 
com a perspectiva de corte de 0,75 ponto porcentual da Selic, atualmente em 
10,25% ao ano, na reunião de julho do BC. Permaneceram também as 
projeções de que a taxa básica de juros terminará este ano e o próximo a 
8,5%. 

Por sua vez, o Top-5, que reúne economistas que mais acertam as 
projeções, elevou a perspectiva para a Selic este ano a 8,50%, sobre 8,38% na 
mediana das projeções da semana anterior. Para o ano que vem, permaneceu 
a expectativa de que a taxa básica de juros termine a 8%. 
 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-pode-ter-em-junho-
primeira-deflacao-em-11-anos,70001849324 
 
 

Voltar ao índice 
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6. Emprego 

Mercado de trabalho registra em maio segundo mês seguido de geração 
de vagas formais 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: O Globo 
 
Em maio de 2016, houve redução de 72.615 postos de trabalho formais 
 
 

O país voltou a gerar empregos com carteira assinada em maio, pelo 
segundo mês consecutivo. No mesmo período de 2016, foi registrado saldo 
líquido (admissões menos demissões) negativo de 72.615 postos. Segundo 
integrantes do Palácio do Planalto, que está monitorando a comportamento do 
mercado formal de trabalho, os setores que contribuíram para a criação de 
vagas no mês passado foram agropecuária, serviços e indústria. Os dados 
consolidados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregos (Caged) 
serão divulgados na tarde desta terça feira pelo ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira. 

Com o desempenho das contratações em maio, o mercado formal de 
trabalho completa três meses de resultado positivo em 2017: foram abertas 
35.612 vagas em fevereiro e 59.856 em abril. Na avaliação do governo, os 
números mostram uma retomada da geração de empregos depois de meses 
sucessivos de queda nos anos anteriores. 
 
 
https://oglobo.globo.com/economia/mercado-de-trabalho-registra-em-maio-
segundo-mes-seguido-de-geracao-de-vagas-formais-21496716 
 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Franquias 

Mercado de franquia ganha 76 marcas em 1 ano e meio; veja as novidades 

 
20 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo a ABF, 62 marcas iniciaram no franchising em 2016 e 14 em 2017; 
principal feira do setor acontece de 21 a 24 de junho no Expo Center Norte, em 
SP. 
 

O mercado de franquias brasileiro ganhou mais de 70 novas marcas em 
1 ano e meio. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 62 rede 
iniciaram no franchising em 2016 e ao menos 14 em 2017. Parte delas estarão 
em exposição na maior feira do setor, a ABF Franchising Expo, cuja 26ª edição 
acontece de 21 a 24 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. 

Entre as estreantes no setor está a marca de sorvetes do litoral norte 
paulista Rochinha, o fast food Rei do Picadinho, a rede de colchões Probel, a 
marca de móveis modulados Todeschini, a franquia de camisas de esportes 
Retrômania e a de festas infantis da dupla de palhaços Patati Patatá. 

Das 76 novas marcas que chegaram ao mercado, 20 são do ramo de 
alimentação, 18 da área de saúde, beleza e bem-estar e 11 de serviços para 
casa, construção e limpeza. 

Número de pontos de venda cresceu 3,1% em 2016 
Apesar do crescimento do índice de mortalidade de pontos de venda nos 

últimos anos, o mercado de franquia segue em trajetória de crescimento no 
Brasil e continua sendo uma das principais opções de quem busca empreender 
ou abrir um negócio próprio. 

O país fechou o ano passado com 142.593 unidades de franquias, uma 
expansão de 3,1% frente a 2015, segundo a ABF. A taxa de mortalidade no ano 
foi de 5,1%. Existem atualmente em operação no Brasil 142.673 unidades. Já o 
número de marcasm já passa de 3,2 mil, segundo a consultoria Rizzo 
Franchise. 

Em 2016, o franchising alcançou, ainda segundo a ABF, 42%, ou 2.321 
dos 5.570 municípios do país, e o faturamento do setor alcançou R$ 151 
bilhões, alta de 8,3% ante o ano anterior. 

Cuidados na hora de escolher uma franquia 
Apesar das muitas marcas que estreiam a cada ano no franchising, os 

consultores alertam que o mais importante na hora de escolher ser um 
franqueado é pesquisa, planejamento, capacidade de gestão e, sobretudo, 
pleno conhecimento do formato e estruturação do negócio. 

Ou seja, além do potencial do negócio e do produto ou serviço, devem 
ser considerados também o histórico da marca e avaliação dos atuais 
franquiados da rede. 

Por lei, toda Circular de Oferta de Franquia (COF) – principal documento 
na abertura de uma franquia – deve listar todos os franqueados que atuam na 

http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2016/04/crise-prejuizos-e-conflitos-provocam-quebra-e-fechamento-de-franquias.html
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2016/04/crise-prejuizos-e-conflitos-provocam-quebra-e-fechamento-de-franquias.html
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operação bem como a relação dos que deixaram o negócio nos últimos 12 
meses e os casos em litígio. 

Das 400 marcas que estarão em busca de novos franqueados na ABF 
Franchising Expo, 84 são estreantes no evento. Segundo os organizadores, as 
opções de investimento para empreendedores experientes e iniciantes vão 
desde menos de R$ 10 mil até mais de R$ 1 milhão. 

Clique aqui para acessar a publicação completa. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/mercado-de-franquia-ganha-76-
marcas-em-1-ano-e-meio-veja-as-novidades.ghtml 
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8. Mercado Imobiliário 

Caixa suspende contratações da linha mais barata de crédito imobiliário 

 
19 de Junho de 2017 

Fonte: R7 
  
Banco estatal afirma que interrupção dos financiamentos acontece devido à 
falta de recursos 
 

A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira (19) que 
suspendeu novas contratações do programa Pró-Cotista, linha de crédito mais 
barata do mercado, porque os recursos acabaram. 

Em nota, o banco, maior financiador imobiliário do País, explicou que a 
medida se deu "em razão do comprometimento total do orçamento 
disponibilizado pelo Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço) para o exercício de 2017. 

O anúncio vem após a Caixa já ter suspendido novas contratações da 
Pró-Cotista em maio, pela mesma razão. A linha financia a compra de imóveis 
de até R$ 950 mil nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e 
de até 800 mil nos outros Estados. 

A linha foi reabastecida após a Caixa ter recebido R$ 2,54 bilhões de 
recursos que inicialmente haviam sido direcionados para o programa de 
moradia popular Minha Casa, Minha Vida. 

A taxa de juro da Pró-Cotista da Caixa para não correntistas do banco é 
de cerca de 8,61% ao ano. Já pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo), com recursos da caderneta de poupança, a taxa é de 10,5% ao 
ano. 

O orçamento da Caixa prevê conceder R$ 84 bilhões em novos 
financiamentos para habitação neste ano, ante R$ 81,5 bilhões no ano 
passado, considerando todas as linhas. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/caixa-suspende-contratacoes-da-linha-mais-
barata-de-credito-imobiliario-19062017 
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9.  Logística  

Caso e-Sedex: Correios divulgam extinção oficial do serviço 

 
15 de Junho de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

O impasse do encerramento oficial do e-Sedex está prestes a acabar. 
Na tarde desta quarta-feira (14), os Correios divulgaram um memorando 
endereçado aos chefes dos departamentos da empresa anunciando a 
descontinuidade do serviço a partir do dia 19 de junho de 2017. A informação 
foi divulgada inicialmente pela Mandaê. 

O comunicado informa que foram tomadas as providências judiciais 
cabíveis em relação à ação movida pela Associação Brasileira de Franquias 
Postais (Abrapost), que solicitou à Justiça Federal a revogação do fim do e-
Sedex, anunciado em novembro de 2016. Também orienta os funcionários da 
estatal a realizarem a comunicação imediata aos clientes sobre a exclusão dos 
códigos do serviço com o texto abaixo: 

“Prezado cliente, 
 Em virtude da aprovação da nova Política Comercial pelo Conselho de 

Administração dos Correios, informamos que o serviço e-SEDEX será 
descontinuado a partir de 19/06/2017. Portanto, todas as postagens deverão 
ser realizadas nos códigos de SEDEX ou PAC ativos no contrato. 

Acrescentamos que as pré-listas de postagem (PLP) e e-tickets 
(autorizações de postagem para logística reversa) geradas e não utilizadas até 
o dia 18/06/2017 terão os códigos de e-SEDEX substituídos pelo código 
SEDEX. Caso não seja do seu interesse a postagem com SEDEX, será 
necessário gerar nova PLP ou autorização de postagem com código de serviço 
PAC. 

Para mais informações, entre em contato com seu representante 
comercial.” 

Clique aqui para ler o comunicado na íntegra. 
Em nota ao E-Commerce Brasil, os Correios informaram que a fim de 

manter o compromisso e a transparência da instituição, todos os clientes que 
utilizavam o e-SEDEX serão comunicados sobre a descontinuidade do serviço. 
“Reforçamos o nosso compromisso de parceria com o comércio eletrônico. Os 
Correios vão continuar sendo a empresa mais acessível ao e-commerce em 
todo o Brasil. A Política Comercial dos Correios, para melhor atender ao 
comércio eletrônico, destina pacotes de encomendas específicos para os 
clientes desse setor, com os serviços SEDEX, PAC e Logística Reversa que 
atendem às diversas necessidades de preços e prazos dos lojistas e dos 
consumidores finais. Além disso, os Correios possuem parcerias com os 
maiores marketplaces do país e prosseguem a implantação do novo serviço 
Correios Log – Comércio Eletrônico, também conhecido como e-Fulfillment, 
que possibilita à loja virtual ter toda a sua operação de armazenamento, 
preparação de pedido, postagem e logística completamente realizada pelos 

https://www.mandae.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/06/Descontinuidade_do_e-SEDEX.pdf
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Correios, com otimizações operacionais e de custos para os clientes”, informa 
a nota. 

Extinção do e-Sedex provoca mudanças para lojistas 
A partir de 19 de junho de 2017, não haverá renovação ou celebração de 

contratos dos Correios com a inclusão do e-Sedex, independentemente do 
estágio de negociação, e a postagem das encomendas deverá considerar os 
códigos dos serviços Sedex e PAC conforme pacotes de encomendas, 
incluídos recentemente nos contratos comerciais firmados pelos Correios. 

Além disso, o serviço e seus respectivos códigos não estarão 
disponíveis nos sistemas corporativos da empresa, nem habilitados para 
postagem nas unidades, mesmo os que tiverem incluídos anteriormente em 
Pré-Lista de Postagem (PLP) e autorização de postagem (e-ticket). 

Nesses casos, será providenciada a substituição automática na PLP e 
autorização de postagem [logística reversa] do código de serviço expresso 
vigente no contrato, podendo o cliente gerar nova PLP com código de serviço 
PAC. 

Lojistas virtuais já contam com alternativas econômicas para o e-Sedex 
Apesar do encerramento oficial do e-Sedex não ser surpresa para o 

mercado, e inclusive ter sido antecipado por especialistas da área, ainda assim 
causa impacto no setor de e-commerce, já que até então era considerado a 
principal alternativa para entrega rápida de encomendas no varejo online. 

No entanto, lojistas que buscam maneiras de oferecer fretes com preços 
competitivos e ao mesmo tempo melhorar a eficiência operacional do seu 
negócio já podem contar com soluções completas no mercado. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/caso-e-sedex-correios-divulgam-
extincao-oficial-do-servico/ 
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10. Curtas 

FGV: IPC-S da 2ª quadrissemana de junho cai em todas as 7 capitais 
analisadas 

20 de Junho de 2017 
Fonte: R7 

 
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela 

Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu em todas as sete capitais pesquisadas 
na segunda quadrissemana de junho em relação à leitura anterior, divulgou a 
instituição nesta terça-feira, 20. No geral, o IPC-S desacelerou de 0,39% para 
0,13% entre os dois períodos. 

A taxa de variação do IPC-S recuou em Salvador (0,63% para 0,39%), 
em Brasília (0,08% para -0,03%), em Belo Horizonte (0,04% para -0,30%), 
Recife (1,01% para 0,57%), Rio de Janeiro (0,20% para -0,06%), Porto Alegre 
(0,38% para 0,18%) e São Paulo (0,48% para 0,21%). 

Balança tem saldo 48% maior que no mesmo período em 2016 

 
20 de Junho de 2017 
Fonte: Monitor Digital 

 
Na terceira semana de junho, a balança comercial brasileira registrou 

superávit de US$ 1,363 bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 3,869 
bilhões e importações de US$ 2,506 bilhões. 

No mês, as exportações somam US$ 10,279 bilhões e as importações, 
US$ 6,693 bilhões, com saldo positivo de US$ 3,585 bilhões.  

No ano, as exportações totalizam US$ 98,205 bilhões e as importações, 
US$ 65,596 bilhões, com saldo positivo de US$ 32,609 bilhões. O valor é 48% 
maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando as 
exportações superaram as importações em US$ 22,03 bilhões. 

A média das exportações da terceira semana chegou a US$ 967,3 
milhões, 5,6% acima da média de US$ 915,6 milhões até a segunda semana, 
em razão do crescimento nas exportações de produtos básicos (17,3%). 

Do lado das importações, apontou-se crescimento de 4,8%, sobre igual 
período comparativo. 

Nas exportações, comparadas as médias do mês até a terceira semana 
de junho de 2017 (US$ 934,4 milhões) com o mesmo período de junho de 2016 
(US$ 760,8 milhões), houve crescimento de 22,8%.  

Nas importações, a média diária até a terceira semana de junho deste 
ano, de US$ 608,5 milhões, ficou 4,8% acima da média de igual período de 
2016 (US$ 580,4 milhões). 
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11. Feiras 

 
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 
 
22/06/2017 até 24/06/2017 – FFIC 
Setor:Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
25/06/2017 até 26/06/2017 – BELEZA DO BEM 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Anhembi - Pavilhão Oeste 
Cidade: São Paulo – SP 
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27/06/2017 até 29/06/2017– TRANSPOSUL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Pavilhão de Eventos FIERGS 
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
27/06/2017 até 30/06/2017 – FISPAL TECNOLOGIA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
28/06/2017 até 30/06/2017 – FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS 
Setor: Turismo 
Local: Hotel Rafain Palace 
Cidade: Foz do Iguaçu - PR 
 
30/06/2017 até 01/07/2017 – CRAFT BEER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
30/06/2017 até 09/07/2017 – EXPOTCHÊ 
Setor: Multisetores 
Local: Expobrasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
02/07/2017 até 05/07/2017 – FRANCAL 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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