
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 113 

22 de Junho de 2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 113 – Ano 11 – Brasília, 22 de Junho de 2017 

 
Sumário 

1. COMÉRCIO - VAREJO ......................................................................................... 3 

VAREJO VENDE ATÉ 63% DOS ITENS COM DESCONTOS ACIMA DO IDEAL ................... 3 

2. SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA ............................................... 5 

EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL TÊM QUEDA DE 16,5% ENTRE 2014 E 

2015 ............................................................................................................................. 5 

3. SERVIÇOS - INTERNET ....................................................................................... 7 

BRASIL É O 7º EM ACESSO À INTERNET ENTRE NAÇÕES DA AMÉRICA LATINA E CARIBE

 ...................................................................................................................................... 7 

4. SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO ..................................................................... 9 

COBRANÇA POR BAGAGENS AINDA PODE SER REVERTIDA .......................................... 9 

5. SERVIÇOS – TRANSPORTE ............................................................................... 10 

VEJA AS NOVIDADES EM TECNOLOGIA NO TRANSPORTE ............................................ 10 

6. BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR ......................................................................... 12 

BC MANTÉM EM 0,5% ESTIMATIVA DE ALTA DO PIB E VÊ INFLAÇÃO ABAIXO DE 4% EM 

2017 ........................................................................................................................... 12 

7. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................. 14 

COMPRA VIRTUAL É REALIDADE DE 89% DOS INTERNAUTAS .................................... 14 

8. EMPREGO ....................................................................................................... 15 

COM DESEMPREGO EM ALTA, 6 EM CADA 10 JOVENS BUSCAM PROFISSÕES 

TRADICIONAIS, DIZ PESQUISA ..................................................................................... 15 

9. LOGÍSTICA ...................................................................................................... 17 

MAIS DE UM QUARTO DOS CLIENTES TIVERAM PROBLEMAS NA ENTREGA ................. 17 

10. CURTAS .......................................................................................................... 18 

PROCURA POR CRÉDITO SOBE 7,2% EM MAIO, DIZ SERASA ..................................... 18 

PREÇOS DO E-COMMERCE REGISTRAM MAIOR QUEDA DESDE 2013 ......................... 18 

11. FEIRAS ............................................................................................................ 19 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

 

1. Comércio - Varejo 

Varejo vende até 63% dos itens com descontos acima do ideal 

 
21 de Junho de 2017 

Fonte: NOVAREJO 
 
Estudo divulgado pela Kantar traçou o perfil das promoções no Brasil. E há 
uma má notícia: varejistas estão exagerando nos descontos 
 

A política de descontos praticados no Brasil está resultando em um 
prejuízo invisível para o varejo brasileiro (especialmente os supermercados). 

É que o volume de itens vendidos com descontos acima do ideal pode 
chegar a 63% em algumas categorias de produtos. Essa é uma das conclusões 
de um estudo da Kantar Worldpanel chamado PROMO – e que será um dos 
novos braços de pesquisas da empresa. 

Segundo o estudo, o Brasil (é mesmo) o País com o maior volume de 
produtos promocionados à disposição do consumidor, segundo o levantamento. 

Para chegar a essa conclusão, a empresa definiu uma cesta de produtos 
adquiridos em supermercados ou negócios do gênero. A partir dessa lista de 
compras, eles anotaram quais deles tinham descontos para os consumidores. 

De acordo com o levantamento, o Brasil ocupa a primeira posição, com 
40,1% do total de produtos dessa cesta, seguido da Argentina 40% e, em 
terceiro, o Reino Unido. “O caso do Reino Unido é interessante. Hoje, existem 
quatro players que integram uma fatia de 75% do setor do mercado de 
supermercados. A promoção representa um meio de disputa na preferência do 
consumidor”, afirma Manuela Bastian, Expert Solution and Retail Services 
Director da Kantar e reponsável pela Promo. 

O desconto ideal 
Para o escuto, a Kantar desenvolveu um cálculo para chegar ao 

chamado desconto ideal. A análise considera diversos fatores, dentre eles o 
valor original do produto, a média de descontos, entre outros. 

Essa análise permite comparar com o percentual em prática no mercado 
e, consequentemente, o quanto o varejo está perdendo com vantagens 
excessivas concedidas ao consumidor. Hoje, a média do mercado, 
independentemente do tipo de produto, é de 25%. No entanto, esse valor varia 
por categoria. 

Os alimentos tem média de 28%. No entanto, a Kantar entende que o 
desconto ideal poderia ser até menor: entre 10% a 30%. Isso representa um 
percentual de volume vendido acima do desconto ideal de 45%. 

Já bebidas, a média é de desconto é de 26%, sendo que o ideal seria 
entre 20% a 30%. Nesse caso, o volume vendido com o desconto acima da 
média pode chegar a 38%. 

O perfil do desconto no Brasil 
A Kantar traçou ainda perfil do desconto no País e a relação do 

consumidor com a velha e boa plaquinha de “Sale” colocada na loja. No total, 
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80% dos consumidores afirmaram que compraram algum produto com 
desconto nos últimos três meses. 

Hoje, apenas 11% dos produtos adquiridos com descontos foram 
previamente anotados na famosa listinha do consumidor antes dele se dirigir ao 
mercado. Por outro lado, quase 90% dos produtos foram adquiridos de maneira 
acidental. “E isso representa uma oportunidade muito grande para os 
varejistas, que podem criar uma estratégia de descontos para o consumidor”, 
afirma Manuela. 

O estudo considerou cinco tipos de desconto: desconto de preço, 
Promoção 2 por 1, Produto Grátis ou com Brinde, Multipacks (aqueles com 
vários desodorantes) e Leve Mais e Pague Menos. 

O desconto de preço representa a mecânica mais comum de vantagem 
para o consumidor em prática no mercado, com 58% do total. Em seguida, 
aparece o 2 por 1. 

O grande caçador de desconto no Brasil é a categoria Lares com 
Crianças. Trata-se de um grupo sem qualquer compromisso com marca e 
busca loja com a clara vantagem de desconto. Por conta disso, o seu alvo 
preferido é o atacarejo: Assai, Atacadão e outros. 
 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/06/21/varejo-vende-itens-acima-
descontos-ideal/ 
 

 
Voltar ao índice 

http://www.portalnovarejo.com.br/2017/06/21/varejo-vende-itens-acima-descontos-ideal/
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/06/21/varejo-vende-itens-acima-descontos-ideal/
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Empreendimentos da construção civil têm queda de 16,5% entre 2014 e 2015 

21 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Todos os setores de atividade ligados à construção civil do país fecharam com 

números negativos no valor adicionado entre 2014 e 2015. Houve recuo no número de 
empresas ativas, na receita operacional líquida, no número de incorporações e nas 
construções contratadas por entidades públicas, que perderam participação entre um 
ano e outro. 

A constatação é da Pesquisa Anual da Indústria da Construção – Paic 2015 - 
que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (21), no Rio 
de Janeiro. Os empreendimentos realizados pelo indústria da construção somaram R$ 
354,4 bilhões, queda de 16,5% em relação a 2014. 

O mesmo aconteceu com a receita operacional líquida, que, ao fechar com 
movimentação de R$ 323,9 bilhões, também registrou retração de 18,7% em termos 
reais. Já o gasto com pessoal ocupado correspondeu a 33,3% dos custos e despesas 
dessas empresas. Já o salário médio mensal recuou 1,4%, passando de R$ 1.970,05 
em 2014 para R$ 1.943,43 em 2015. 

A pesquisa é importante fonte de informações estatísticas sobre o segmento 
empresarial da construção, fornecendo aos órgãos governamentais e privados 
subsídios para o planejamento e aos usuários em geral, informações para estudos 
setoriais mais aprofundados. 

Variação negativa 
A avaliação do IBGE é clara: “todos os setores de atividade tiveram variação 

negativa do valor adicionado entre 2014 e 2015. Além das construções contratadas 
por entidades públicas terem perdido participação de 2014 para 2015, as obras de 
infraestrutura, grupo de maior peso na construção, reduziram o valor de R$ 138,9 
bilhões, em 2014, para R$ 106,9 bilhões, em 2015.” 

Na avaliação do gerente da Pesquisa Anual da Indústria da Construção, José 
Carlos Guabyraba, os resultados da construção civil relativos a 2015 foram 
influenciados pela retração da economia brasileira, traduzida nos números do Produto 
Interno Bruto (PIB) – a soma de todas as riquezas produzidas no país. 

“Deve-se observar que a variação do PIB trimestral em 2015, em relação a 
2014, foi de -3,8%, a maior retração da série histórica atual iniciada em 1996. A partir 
de 2014, o segmento da construção passou a refletir o ambiente de desaceleração da 
atividade econômica do país, evidenciado, no âmbito da demanda interna, pela perda 
de dinamismo do consumo das famílias, que apresentou queda de -3,9% em relação a 
2014”. 

Os números indicam, ainda, que havia 131,5 mil empresas ativas em 2015 que 
empregavam 2,4 milhões de pessoas. Este nível de ocupação do setor da construção, 
no entanto, foi meio milhão a menos do que em 2014. 

A construção de edifícios se manteve em 2015 como o setor que mais 
contribuiu para o valor corrente, com R$ 165,7 bilhões das incorporações, obras e/ou 
serviços, com participação de 46,7%. Já a participação do gasto com o pessoal 
ocupado atingiu 33,3% nos custos e despesas dessas empresas, resultado 32,8% 
superior ao de 2014. 

Desaceleração da atividade por setor 
Para o IBGE, ao analisar o comportamento da construção civil a partir de 2014, 

deve-se registrar que “o setor passou a refletir o ambiente de desaceleração da 
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atividade econômica do país como um todo. Não há como, ao avaliar os resultados da 
pesquisa em 2015, deixar de observar que a variação do PIB trimestral em relação a 
2014 foi de queda de 3,8%, a maior retração da série histórica atual iniciada em 1996”, 
ressaltou o IBGE. 

O instituto lembra que, a partir de 2014, o segmento da construção, ao refletir o 
ambiente de desaceleração da atividade econômica do país, evidenciou, no âmbito da 
demanda interna, “a perda de dinamismo do consumo das famílias, que apresentou 
queda de 3,9% em relação a 2014. Esse resultado também refletiu o aumento das 
taxas de juros e o menor volume de crédito ao setor”. 

Quando analisado de forma segmentada, o setor mostra que a construção de 
edifícios se manteve como o item que mais contribuiu para o valor corrente (R$ 165,7 
bilhões) das incorporações, obras e/ou serviços, com participação de 46,7% do total 
em 2015. 

Embora registrando queda de 38,3% na participação da construção civil entre 
2014/15, o segmento de obras de infraestrutura foi o segundo em termos de 
participação, com R$ 119,9 bilhões – o equivalente a 33,9% do total da contribuição do 
valor corrente em 2015. 

Já o setor de serviços especializados para construção apresentou ganho de 
participação, passando de 17,9%, em 2014, para 19,4%, em 2015 – o equivalente a 
(R$ 68,7 bilhões). 

Os números por regiões 
Quando a Pesquisa Anual da Indústria da Construção se refere à atuação das 

empresas nas grandes regiões do país, as informações indicam que o Sudeste, a 
região mais populosa, urbanizada e industrializada, continuou apresentando a maior 
participação relativa, tanto no pessoal ocupado como no valor das incorporações, 
obras e/ou serviços da construção. 

Ainda assim, a região perdeu participação no valor das incorporações, obras 
e/ou serviços da construção, na passagem de 2014 para 2015, caindo de 52,3% para 
50,9%. 

Já as Regiões Norte e Nordeste registraram queda no pessoal ocupado (de 
7,7% para 7,1% e de 22,9% para 22,1%, respectivamente). 

Enquanto na Região Norte houve uma leve queda no valor das incorporações, 
obras e/ou serviços da construção, que passou de 6,9% para 6,8% entre 2014 e 2015, 
na Região Nordeste houve ligeiro crescimento de 18,7% para 18,9%. 

A Região Sul ampliou sua participação na passagem de 2014 para 2015, tanto 
no pessoal ocupado (de 13,9% para 15,1%), quanto no valor das incorporações, obras 
e/ou serviços da construção (de 12,8% para 14,5%). 

A Região Centro-Oeste fechou 2015 com queda em ambas as comparações 
entre um período e outro. Perdeu 0,1 ponto percentual de participação no número de 
pessoal ocupado, que caiu de 7,9% para 7,8% e 0,4 ponto percentual no valor das 
incorporações, obras e/ou serviços da construção: de 9,3% para 8,9%. 

Os produtos da construção, retratados pela pesquisa desde 2002, são os 
diversos tipos de obras e/ou serviços executados pelas empresas dessa atividade no 
ano de referência da pesquisa. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/empreendimentos-da-
construcao-civil-tem-queda-de-165-entre-2014-e-2015 

 
Voltar ao índice  
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3. Serviços - Internet 

Brasil é o 7º em acesso à internet entre nações da América Latina e 
Caribe 

21 de Junho de 2017 
Fonte: O Globo 

 
Colômbia e México são os países com melhores políticas e regulamentos no 
setor, segundo estudo da Alliance For Affordable Internet 
 

No mundo globalizado, a internet assume um papel cada vez mais 
importante para pessoas e empresas. Mas, infelizmente, nem todos usufruem 
das facilidades que a web proporciona. Análise feita pela Alliance For 
Affordable Internet (A4AI) sobre as políticas e regulamentos desenvolvidos para 
tornar a internet mais acessível para a população mostra que o Brasil ainda 
tem muito a fazer pela frente. De acordo com o relatório de acessibilidade 
referente à América Latina e Caribe, o país ocupa a sétima posição, atrás de 
Colômbia, México, Peru, Costa Rica, Equador e Argentina. Na região, 49% da 
população tem acesso à internet e apenas 35% à banda larga móvel. No 
ranking global, que reúne 58 países, o Brasil aparece em 10º lugar. 

Por aqui, o cenário não é muito animador. De acordo com Rafael 
Zanatta, pesquisador de telecomunicações do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), o Brasil passa por um momento delicado, onde as políticas 
de banda larga foram praticamente paralisadas. 

— Há profundas desigualdades regionais no Brasil e mesmo dentro de 
estados ricos como São Paulo, onde há milhões de famílias desconectadas. Os 
fundos de universalização como o FUST nunca foram utilizados. Nos últimos 
vinte anos, o FUST arrecadou R$ 20 bilhões. Só 0,5% foram utilizados para 
universalização das telecomunicações, de acordo com o Tribunal de Contas da 
União. É preciso rever isso urgentemente, garantindo utilização de políticas 
para zonas carentes, zonas rurais e locais de baixo investimento em 
infraestrutura - aponta Zanatta, que coordenou o livro "Escassez artificial - 
Contestando a implementaçao da franquia de dados na internet fixa" (para 
baixar a publicação, clique aqui). 

O especialista explica que o estudo da A4AI analisa um conjunto de 
políticas públicas para garantia do acesso à internet. O Brasil, apesar de ter o 
Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
atuando em diferentes áreas — conexão à internet e telecomunicações —, 
falha em utilizar corretamente os fundos de universalização e falha em 
promover a competição para pequenos provedores: 

— Hoje, infelizmente, 85% do acesso é provido por grandes operadoras 
como Net, Telefônica e Oi. O Brasil precisa estruturar seriamente uma política 
de promoção aos pequenos provedores. São mais de 2.000 hoje no país, mas 
eles precisam de competitividade em grandes centros urbanos. 

Para que o Brasil reverta este quadro e avance em relação a outros 
países da região em maior acessibilidade da população à internet e aos 
serviços oferecidos, inclusive em termos financeiros, há muito o que melhorar. 
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Primeiro, diz ele, é necessário estruturar políticas públicas que dialoguem e ter 
mecanismos de coordenação institucional dessas políticas (Brasil Inteligente, 
Banda Larga nas Escolas, Plano Nacional de Banda Larga, entre outros). Em 
segundo, priorizar apoio aos pequenos provedores, apoiando uso de 
infraestrutura existente, como, por exemplo, postes em rodovias estaduais e 
federais, por exemplo. 

— Outras medidas são necessárias, tais como redesenhar as regras do 
FUST e proibir o desvio de finalidade desses recursos; estimular que os 
grandes provedores tenham preços variáveis e sensíveis às desigualdades 
regionais dentro do país; desenhar a política de utilização de espectro de modo 
a expandir os provedores comunitários, além de estimular a correta utilização 
do Satélite Geoestacionário para levar a internet para regiões mais distantes, 
beneficiando um percentual significativo da população — completa Zanatta. 
 
 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/brasil-o-7-em-
acesso-internet-entre-nacoes-da-america-latina-caribe-
21504304?loginPiano=true 
 

Voltar ao índice 



 

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.” 

 

4. Serviços – Transporte Aéreo 

Cobrança por bagagens ainda pode ser revertida 

 
21 de Junho de 2017 

Fonte: O Globo 
  
Secretário de Defesa do Consumidor diz que ainda não viu vantagem na mudança de 
regras das empresas aéreas e lembra que Congresso discute proibição 
 

Venda casa e sem benefícios para o consumidor, é como o titular da Secretaria 
Nacional do Consumidor (Senacon), Arthur Rollo, define a cobrança por bagagens que 
já estão sendo praticadas por praticamente todas as companhias aéreas brasileiras. A 
nova regra da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no entanto, que já foi alvo de 
briga judicial, pode ser derrubada no Congresso, destaca Rollo. O secretário lembra 
que um projeto de lei coibrindo a cobrança por mala acaba de ser aprovado na 
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara federal. 

O projeto pode reverter o cenário, se aprovado na Câmara e no Senado. O 
Ministério Público também já recorreu da sentença dada pelo juiz do Ceará que 
autorizou a cobrança. Na minha opinião essa cobrança pode ser caterizada como 
venda casada, já que o consumidor não pode embarcar por uma companhia e 
despachar as malas em outro. Além disso, tem o chamamos de direito costumeiro, que 
é o hábito do brasileiro de viajar com bagagem que deveria ser respeito. Fora o fato 
que não há nada que indique que o consumidor terá algum benefício com essa 
cobrança - ressalta Rollo. 

Na semana passada, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 
aprovou o fim de franquia de bagagem em voos domésticos e internacionais. O projeto 
ainda vai ter que passar pela Comissão de Aviação e Transporte e Constituição e 
Justiça. Na avaliação do deputado Rodrigo Martins, a Anac extrapolou seus limites e 
também faltam justificativas que garantam que o procedimento irá melhorar a vida do 
consumidor. Ele diz que a comissão identificou uma sobrecobrança e convoca os 
consumidores a se mobilizem, lembrando que só foi vencida a primeira etapa. "É 
importante que haja uma pressão em plenário para que esse projeto seja votado o 
quanto antes", afirmou Martins à Agência Câmara. 

O secretário ainda chama atenção do fato que todas as empresas estão 
cobrando o mesmo valor para o despacho das malas: 

- Não vejo isso com bons olhos, pois não estimula a competição entre as 
empresas. Essa cobrança, aliás, é prejudicial principalmente aos consumidores de 
menor poder aquisitivo, já que algumas empresas avisaram que viajantes frequentes, 
com cartão de fidelidade não serão cobrados pela bagagem. Consumidores como os 
do Norte do Brasil, por exemplo, devem ser bastante afetados, até pela dificuldade de 
voos diretos na região, além do hábito da viagem com malas. 
 
 
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/cobranca-por-bagagens-
ainda-pode-ser-revertida-21500177 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Transporte 

Veja as novidades em tecnologia no transporte 

 
21 de Junho de 2017 

Fonte: CNT 
 
Aviões, navios elétricos e até combustível de gelo estão entre as novidades 
 

Aviões elétricos  
Um avião híbrido-elétrico: esse é o projeto que está sendo executado 

pela Zunum Aero, startup que conta com aportes da Boeing e da JetBlue 
Airways. A expectativa é que a aeronave tenha custos operacionais de 40% a 
80% mais baixos do que os atuais aviões regionais, por causa do uso de 
eletricidade em vez de combustível de aviação. O projeto prevê aviões de 10 a 
50 assentos, com capacidade para 19 passageiros e alcance de 700 milhas 
náuticas, aumentando para além de 1.000 milhas náuticas até 2030, com o 
avanço da tecnologia de propulsão elétrica. O avião elétrico tem previsão para 
operar no início de 2020.  

Nave gigante poderá ficar até cinco dias em voo  
Um misto de dirigível, avião e helicóptero. Esse é o Airlander 10, que 

com seus 92 metros de comprimento acaba de completar uma série de testes 
em voo e se aproxima da etapa de utilização comercial.  Mesmo parecendo um 
dirigível, a nave combina as tecnologias também de aviões e helicópteros, daí 
a denominação “hybrid”. O Airlander 10 poderá atingir altitudes de até 6.100 m 
por até cinco dias (quando tripulado). No início de maio, a nave híbrida voou 
um total de 180 minutos em seu terceiro ensaio.   

Revolução elétrica e autônoma chega ao mar 
A revolução no transporte elétrico ganha os mares. Uma empresa de 

navegação norueguesa busca a capacidade de entregar carregamentos pelo 
mar por meio de navios não tripulados a partir de 2020. O YARA Birkeland, 
totalmente elétrico e com emissão de gases poluentes zero, fará sua primeira 
viagem no ano que vem, na Europa. A embarcação será capaz de operar por 
meio de controle remoto e, no início da próxima década, funcionará de forma 
totalmente automatizada. O navio porta-contêineres, que está sendo construído 
pela Kongsberg Gruppen, transportará fertilizante.  

Check-in facial  
A Gol tornou disponível para os seus clientes o recurso que usa 

reconhecimento facial para a realização do check-in (selfie check-in) de voos 
por celular. A Gol diz ser a primeira empresa aérea do mundo a oferecer o 
serviço aos passageiros em voos domésticos e internacionais. O usuário 
precisa baixar o aplicativo Gol no smartphone ou tablet e fazer o cadastro da 
biometria facial. O sistema foi implantado em parceria com a FullFace Biometric 
Solutions. 

Gelo combustível é aposta de energia dos chineses 
Os chineses anunciaram a extração de hidrato de metano. Também 

conhecido como gelo combustível, é tido como o futuro do abastecimento de 
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energia. Retirado do fundo do mar da China Meridional, o composto é uma 
mistura gelada de água e gás. Com aparência de cristais de gelo, se formam a 
temperaturas muito baixas, em condições de pressão elevada. O gás 
encapsulado dentro do gelo torna os hidratos inflamáveis, mesmo a 
baixíssimas temperaturas. Essa combinação rendeu-lhe o apelido de "gelo de 
fogo". Pesquisadores acreditam que os hidratos de metano têm o potencial de 
se tornarem uma fonte de energia revolucionária que poderia ser fundamental 
para suprir necessidades energéticas no futuro. Estima-se que sejam 
encontradas dez vezes mais gás nos hidratos de metano do que no xisto, do 
qual pode ser extraído gás natural e óleo. 

 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/veja-novidades-tecnologia-transporte 
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6. Bem-Estar do Consumidor 

BC mantém em 0,5% estimativa de alta do PIB e vê inflação abaixo de 4% 
em 2017 

21 de Junho de 2017 
Fonte: G1 

  
Manutenção da estimativa de crescimento do PIB ocorre em momento de 
incerteza e instabilidade provocadas pela nova crise política envolvendo o 
presidente Michel Temer. 
 

O Banco Central informou, em relatório divulgado nesta quinta-feira (22), 
que mantém a previsão de que o Produto Interno Bruto (PIB) terá um 
crescimento de 0,5% em 2017. Além disso, estima no documento que a 
inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), ficará abaixo de 4% neste ano. 

A manutenção da estimativa de alta do PIB para este ano acontece 
apesar da instabilidade provocada pelas delações de executivos da J&F, que 
controla o frigorífico JBS, de que o presidente Michel Temer teria dado aval 
para a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. 

Mais recentemente, o empresário declarou, em entrevista à revista 
"Época", que o presidente da República é o chefe "da maior e mais perigosa 
organização criminosa" do Brasil. 

"Essa manutenção do percentual [para alta do PIB de 2017] refletiu, por 
um lado, resultados favoráveis de indicadores de atividade relativos aos 
primeiros cinco meses do ano que, se mantidos ao longo do ano, levariam a 
uma revisão de alta na projeção do PIB anual", informou o BC. 

"Por outro lado", diz o documento, "a elevação do ambiente de 
incertezas", inclusive sobre "a evolução do processo de reformas e ajustes na 
economia" pode "produzir efeitos negativos sobre a atividade, e recomendam 
manter a projeção anterior." 

O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, 
independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o 
comportamento da economia brasileira. 

Em 2016, o PIB brasileiro caiu pelo segundo ano seguido e confirmou a 
pior recessão da história do país, segundo dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na última semana, o mercado 
financeiro previu uma alta de 0,4% para o PIB de 2017. 

Inflação 
O Banco Central reduziu a previsão para a inflação oficial, o IPCA, para 

3,8% ao final de 2017. No relatório anterior, divulgado em março, a previsão 
era de que a inflação oscilaria entre 3,9% e 4% neste ano. 

Para 2018, a estimativa da autoridade monetária é de que a inflação 
oficial do Brasil ficará entre 3,9% e 4,5% - patamar um pouco abaixo da última 
estimativa do BC, feita em março, de que o IPCA ficaria entre 4% e 4,5% no 
ano que vem. 
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"O comportamento da inflação permanece favorável, com desinflação 

difundida inclusive nos componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à 
política monetária. Índices de inflação divulgados recentemente situaram-se 
abaixo das expectativas e o amplo conjunto de medidas de núcleo de inflação 
acompanhadas pelo Copom indica nível baixo de inflação corrente", avaliou a 
instituição. 

Para 2017, o Banco Central tem como meta central perseguir uma 
inflação de 4,5%. O sistema, porém, prevê uma "margem", para mais ou para 
menos, o que permite que BC cumpra a meta mesmo que o IPCA fique em até 
6% neste ano. 

Deste modo, o BC estima que a inflação em 2017 ficará abaixo do centro 
da meta (4,5%). 

Em 2015, o IPCA somou 10,67% e estourou o teto de 6,5% vigente para 
o período. Já no ano passado, a inflação oficial retornou para o limite do 
sistema de metas, ao somar 6,29% - abaixo do teto de 6,5% fixado para 2016. 

O mercado financeiro estimou, na semana passada, que o IPCA, a 
inflação oficial do país, ficará em 3,64% neste ano e em 4,33% em 2018. 

Taxa de juros 
A queda nas previsões de inflação do Banco Central, com um valor 

abaixo meta central de 4,5% para este ano, e em linha com o objetivo central 
em 2018, é um indicativo de que o BC tende a manter o processo de corte dos 
juros básicos da economia, atualmente em 10,25% ao ano. 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC já efetuou seis reduções 
seguidas na taxa Selic, sendo as últimas de 1 ponto percentual. Para o fim de 
2017 e de 2018, o mercado projeta que a taxa básica de juros da economia 
recue para 8,5% ao ano. 

As decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) da instituição, 
colegiado formado por diretores e presidente do BC, são "prospectivas", ou 
seja, são tomadas olhando para as expectativas de inflação para os próximos 
meses e anos. 

Neste momento, o BC já olha o cenário do final de 2017 e de 2018 para 
tomar as próximas decisões sobre a taxa de juros. 

O BC informou no documento divulgado nesta quinta que o "aumento 
recente da incerteza associada à evolução do processo de reformas e ajustes 
necessários na economia brasileira dificulta a queda mais célere das 
estimativas da taxa de juros estrutural e as torna mais incertas". 

O mercado estima que, na sua próxima reunião, prevista para o fim de 
julho, o BC faça um novo corte na Selic, desta vez de 0,75 ponto percentual, o 
que levaria a taxa para 9,5% ao ano. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/bc-mantem-em-05-estimativa-de-alta-do-
pib-e-ve-inflacao-abaixo-de-4-em-2017.ghtml 
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7. Comércio Eletrônico 

Compra virtual é realidade de 89% dos internautas 

22 de Junho de 2017 
Fonte: DCI 

 
Mesmo em tempos de crise, 43% dos entrevistados pela CNDL disseram ter elevado o 
número de aquisições 
 

A decisão de comprar pela internet foi tomada por 89% dos internautas no 
último ano, segundo levantamento Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

O perfil inclui homens (93%), pessoas de 35 a 49 anos (95%) e pertences às 
classes A e B (99%). Apenas 4% das pessoas que têm acesso à internet admitiram 
nunca ter feito qualquer compra online. 

Segundo a pesquisa, mesmo em um cenário de crise, a maior parte (43%) dos 
consumidores online aumentou a quantidade de produtos adquiridos pela internet na 
comparação com 2016. Para 38%, o volume se manteve estável, enquanto 18% 
diminuíram o número de compras feitas por esse meio. "A internet trouxe ao 
consumidor a liberdade de comprar quando e onde quiser. Se antes as pessoas 
tinham de ir até as lojas e demais centros de consumo, agora são os varejistas quem 
precisam encontrar seus clientes, oferecendo plataformas amigáveis, ofertas 
convidativas e informações relevantes para reter por mais tempo a atenção de 
potenciais compradores", ressalta presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior. 

A percepção de que os produtos vendidos pela internet são mais baratos do 
que nas lojas físicas é a vantagem que o internauta brasileiro mais identifica, razão 
mencionada por 58% desses consumidores. Outros motivos também destacados são 
a comodidade por não ter de sair de casa (45%), o fato de poder fazer as compras no 
horário que quiser (31%) e a economia de tempo (29%). Há ainda 28% de 
entrevistados que citam a facilidade que a internet proporciona na comparação de 
preços. 

Compra por impulso 
A facilidade e a comodidade proporcionada pela compra online também podem 

estimular as compras impulsivas. De acordo com a pesquisa, 46% dos compradores 
admitiram não ter planejado a sua última compra pela internet, seja porque se 
sentiram atraídos por promoções e funcionalidades do produto (38%) ou porque 
estavam movidos por aspectos emocionais naquele momento (10%), como ansiedade, 
baixa autoestima e necessidade de agradar a si próprio. Há, ainda, 5% de 
entrevistados que compraram online por não terem encontrado o produto nas lojas 
físicas. 

Em média, o internauta brasileiro gastou R$ 292 na sua última compra online e, 
na hora de pagar, o parcelamento no cartão de crédito foi o meio mais utilizado: 
instrumento ao qual 65% dos compradores. 

 
 

http://www.dci.com.br/comercio/compra-virtual-e-realidade-de-89--dos-internautas-
id633157.html 
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8. Emprego 

Com desemprego em alta, 6 em cada 10 jovens buscam profissões 
tradicionais, diz pesquisa 

22 de Junho de 2017 
Fonte: G1 

 
Com a chegada da recessão, estudo mostra que jovens se mostram mais 
interessados em plano de carreira e tempo na empresa. 
 

Levantamento sobre primeiro emprego realizado pela Vagas.com mostra 
que 59% dos jovens pesquisados imaginam-se daqui a cinco anos trabalhando 
em profissões tradicionais, como advogado, médico ou dentista. Outros 29%, 
se veem nas chamadas profissões do futuro, como desenvolvedor mobile ou 
brand digital, e 12% não sabem ou apontam outros tipos de carreira, como 
militar e turismo. 

O estudo foi realizado de 3 a 10 de abril deste ano, por e-mail, para uma 
amostra da base de currículos cadastrados no portal de carreira Vagas.com.br, 
contemplando homens e mulheres, de 14 a 30 anos que nunca trabalharam e 
buscam oportunidades ou que estão em seu primeiro emprego. Os 682 
respondentes são, em sua maioria, mulheres (64%), possuem idade média de 
20 anos, solteiros (97%), cursam faculdade (52%) e moram com os pais/ 
parentes (89%). 

“A crise e a falta de emprego estão impactando uma geração que não 
tinha lidado ainda com essas dificuldades. Essa geração que nasceu após 
1980 passou por um período de grandes conquistas no mercado de trabalho 
aqui no Brasil, marcada especialmente por ampla oferta de vagas e salários em 
alta. Com a chegada da recessão, esses jovens tiveram de lidar com algo novo 
e repensar alguns conceitos. Os resultados dessa pesquisa mostram pela 
primeira vez um millennial mais conservador e menos propenso a constantes 
mudanças”, diz Rafael Urbano, coordenador da pesquisa na Vagas.com. 

Plano de carreira e tempo na empresa 
O levantamento identificou dos jovens o que eles e seus pais mais 

valorizam na carreira. A pesquisa mostra que os millennials dão mais valor que 
seus pais ao diálogo com todas as hierarquias da empresa (45% x 19%), plano 
de carreira (68% x 51%), valores da empresa (50% x 33%), promoção de 
cargos (45% x 29%), bônus (23% x 13%), benefícios (60% x 52%) e tempo de 
permanência na mesma empresa (45% x 39%). Houve “empate técnico” em 
outros assuntos, como estabilidade financeira (69%), salário (61% x 58%) e 
ambiente de trabalho tradicional (17% x 15%). 

“Essa geração sempre foi marcada pelo baixo tempo de permanência 
em uma empresa e sem muita preocupação com a carreira. Esses dados 
apontam uma nova marca que até agora não havia sido revelada. Demostra 
que essa turma está preocupada com o desemprego e mais interessada em 
assuntos que tradicionalmente eram ligados aos pais, como plano de carreira e 
tempo na empresa. A crise está revelando novos valores dessa geração”, 
analisa Urbano. 
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Maioria quer trabalhar em bancos e multinacionais 
De acordo com a pesquisa, os setores que mais seduzem os jovens são 

bancos (54%), roupas, calçados e acessórios (32%), lazer e eventos (28%), 
telecomunicações (28%), TI (27%), saúde (25%), serviços financeiros (25%), 
indústria de alimentos (19%), hotelaria e restaurantes (19%) e setor de 
educação (18%). 

Pelo porte da empresa, a atração foi destacada pelas multinacionais 
(75%), seguido por médias empresas (67%), pequenas empresas (41%), 
microempresas (23%) e startups e fintechs (15%). 

Qualificação é o maior desafio 
Quando questionados sobre os principais desafios na busca pelo 

primeiro emprego, 61% informaram que é ter a qualificação esperada pelas 
empresas. Para 45%, é concorrer com outros candidatos mais qualificados. Em 
40% das respostas, estar preparado para entrevistas é o principal desafio. O 
desafio de preparar o currículo foi apontado por 23%, seguido por ter clareza 
no que está buscando e fazer contato com profissionais para sondagens (19%). 
Estar animado, motivado e confiante representa 18% e outras menções, 2%. 

Três em cada quatro jovens (76%) disseram que não receberam 
proposta de emprego nos últimos três meses. Entre as dificuldades apontadas 
para conseguir um trabalho, 67% disseram que não possuem a experiência 
profissional exigida. Para 30%, a existência de muitos candidatos por vaga é 
grande dificuldade. Em 21% das situações, não há vagas com o perfil 
solicitado. As empresas estão exigindo qualificações que eu não possuo foi 
mencionado por 18% dos respondentes e 4% não enfrentam dificuldades na 
busca. 

Para aumentar as chances de colocação no mercado de trabalho, 88% 
dos respondentes disseram que estão fazendo algo. Desse total, 60% 
responderam que estão cadastrando currículos em sites de emprego, 51% 
fazendo matrícula ou estão matriculados em um curso, 36% estudando por 
conta própria, 8% networking e 1% fez outras menções (não sabem o que fazer 
ainda, estão pensativos, etc) 

Principais objetivos 
O estudo mostra que 53% dos respondentes apontam que pretendem 

começar a se sustentar ao conseguir um emprego. Aprender e melhorar os 
conhecimentos foi apontado por 32%. Pagar a faculdade e ajudar os pais foram 
apontados por 6%. Em 4% das respostas, para se sentir útil. Meus 
pais/responsáveis não me sustentam representa 2% das respostas e exigência 
da faculdade é o principal motivo para 2%, seguido de minha família faz 
pressão para procurar trabalho (1%). 

Outro aspecto abordado no levantamento foi entender o que esse 
millennial busca no trabalho: 54% estão abertos a qualquer emprego, 38% 
querem trabalhar com algo que gostem e 28% buscam atuar com algo 
específico. 
 
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/com-desemprego-
em-alta-6-em-cada-10-jovens-buscam-profissoes-tradicionais-diz-
pesquisa.ghtml 
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9. Logística  

Mais de um quarto dos clientes tiveram problemas na entrega 

 
22 de Junho de 2017 

Fonte: DCI 
 

Apesar do grande apelo das vendas on-line na decisão de compra dos 
brasileiro, mais de um quarto deles (26%) reportaram algum problema ao 
realizar uma aquisição. 

O dado faz parte da pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e aponta que os mais comuns foram a entrega fora do prazo 
(11%), não receber o produto (6%) e receber algo diferente do que havia 
comprado (6%). 4% receberam o produto danificado. 

Entre os que tiveram problemas, 37% não conseguiram resolver e 
arcaram sozinhos com o prejuízo. Outros 60% garantiram ter conseguido 
solucionar o problema, geralmente com a devolução do dinheiro investido 
(26%) ou com a troca do produto (11%). 

Segurança 
Outro problema que aflige os internautas é a questão da segurança. 

Nesse caso, os consumidores on-line dão nota 7,9 para o grau de segurança 
nas compras. Embora a nota seja elevada, apenas 20% dos entrevistados 
garantem sentir-se totalmente seguros para fazer compras na internet. " O 
mercado de e-commerce já amadureceu o suficiente no Brasil para oferecer 
compras seguras, desde que o consumidor aja de maneira consciente. Em 
geral ofertas muito generosas devem ser encaradas com extremo cuidado, pois 
podem ser sinal de fraude", alerta o educador financeiro do portal 'Meu Bolso 
Feliz', José Vignoli, por meio de nota. 
 
 
http://www.dci.com.br/comercio/mais-de-um-quarto-dos-clientes-tiveram-
problemas-na-entrega-id633158.html 
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10. Curtas 

Procura por crédito sobe 7,2% em maio, diz Serasa 

21 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

A busca por crédito no país aumentou 7,2%, no último mês de maio, sobre 
igual período do ano passado e18,6% em comparação ao último mês de abril, 
segundo o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito. No 
acumulado dos cinco primeiros meses do ano, houve elevação de 1% comparado ao 
mesmo período de 2016. 

Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, o crescimento se deve à 
queda da inflação e das taxas de juros. Para eles, os recuos “estão, aos poucos, 
devolvendo o estímulo ao consumidor a retornar, ainda que muito, gradualmente, ao 
mercado de crédito”. 

A maior alta na demanda por crédito em maio, sobre o mesmo mês do ano 
passado, ocorreu na faixa de renda dos consumidores que ganham até R$ 500 (9,3%). 
Entre R$ 500 e R$ 1 mil por mês houve aumento de 8,2%; entre R$ 1 mil e R$ 2 mil 
(6,4%); entre R$ 2 mil e R$ 5 mil (5,7%) ; entre R$ 5 mil e R$ 10 mil (5,2%) e acima de 
R$ 10 mil (5,8%). 

Houve crescimento em todas as regiões do país com destaque para o Norte 
(12,3%). A segunda maior alta foi constatada no Nordeste (8,6%), seguida pelo Sul 
(8,1%); Sudeste (6,7%) e Centro-Oeste (2,2%). 

Preços do e-commerce registram maior queda desde 2013 

21 de Junho de 2017 
Fonte: NOVAREJO 

Índice FIPE Buscapé, que avalia os preços de produtos vendidos por e-commerce, 
registra queda histórica na maioria dos produtos 

Os preços do e-commerce recuaram 4,48% em maio deste ano em 
comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo índice FIPE Buscapé esta 
é a maior queda registrada desde agosto de 2013. 

A queda foi impulsionada principalmente pela categoria telefonia cujos preços 
reduziram 15,58% em maio em relação ao mesmo mês no ano passado. 

“Além das promoções do Dia das Mães, uma das datas mais importantes do 
calendário do varejo, também contribuíram para essa queda expressiva nos preços a 
queda acentuada nos preços gerais, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) e o dólar sob controle”, explica Sandoval Martins, CEO do Buscapé, por 
meio de nota. 

Em maio, cinco dos 10 grupos monitorados pelo índice e que totalizam 148 
categorias de produtos, tiveram preços retraídos em comparação ao mesmo período 
do ano anterior. 

Em ordem, os grupos que mais caíram foram: telefonia (-15,58%), fotografia (-
6,22%), eletrônicos (-4,13%), moda e acessórios (-3,34%) e informática (-3,20%). 

Já os produtos de cosméticos e perfumaria, brinquedos e games e casa e 
decoração registraram aumento de preço em relação a maio de 2016. 

Variação 
Em comparação com os preços gerais da economia, os preços do comércio 

eletrônico tiveram variação de 7,8%. A relação leva em consideração a inflação dos 
preços gerais, medida pelo IPCA, que registrou 3,60% nos últimos 12 meses até maio. 
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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 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 
 
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 
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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 
 
05/07/2017 até 08/07/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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