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1. Comércio - Varejo 

Saques das contas inativas do FGTS injetaram R$ 7,2 bi no varejo, diz 
CNC 

 

23 de Junho de 2017 
Fonte: G1 

 
Do total de R$ 16,6 bilhões sacados das contas inativas entre março e abril, 
43% impactaram o varejo, segundo levantamento. Segmento de vestuário e 

calçados foi o mais beneficiado. 
 

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) em março e abril provocaram impacto positivo de R$ 7,2 
bilhões nas vendas do comércio varejista brasileiro. É o que aponta um 

levantamento divulgado nesta sexta-feira (23) pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

Segundo a entidade, o valor corresponde a 43% dos R$ 16,6 bilhões 
que, segundo a Caixa Econômica Federal, foram sacados naqueles dois 
meses. Além disso, o montante representa 6,2% das vendas. 

A CNC destacou que somente em abril, quando foram autorizados os 
saques para os beneficiários nascidos entre março e maio, R$ 11,1 bilhões 

foram sacados, correspondendo a mais que o dobro dos R$ 5,5 bilhões 
retirados em março e elevando em R$ 4,56 bilhões o faturamento do varejo. 

Sete segmentos do varejo que foram impactados positivamente pelos 

recursos do FGTS inativo no bimestre de março e abril, segundo a CNC. 
Destes, três respondem por 80% do resultado: vestuário e calçados (R$ 2,9 

bilhões), hiper e supermercados (R$ 2 bilhões) e móveis e eletrodomésticos 
(R$ 802,5 milhões). 

Para o economista da CNC Fabio Bentes, apesar do impacto positivo 

provocado pelos saques das contas inativas do FGTS, “a recuperação parcial 
do varejo ao longo do ano se insere em um quadro mais amplo de 

desaceleração dos preços e melhoria nas condições de crédito”. 
O economista destacou, ainda que a consolidação do setor varejista 

como um todo depende do crescimento geral da atividade econômica e seus 

reflexos positivos sobre as condições do mercado de trabalho. 
Comparação anual 

A CNC destacou que, comparando-se com o ano passado, o ramo de 
vestuário e calçados é o que sofreu maior impacto positivo após liberação das 
contas inativas do FGTS. A alta foi de 11,6% em março e 10,7% em abril na 

comparação com os mesmos meses de 2016. 
Este aumento no ritmo das vendas, segundo a entidade, não era 

percebido neste ramo do varejo desde os primeiros meses de 2010, quando 
houve alta de 11,9% na comparação com o ano anterior. 
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No segmento de hiper e supermercados, a alta foi de 3,5% em relação a 
abril de 2016. Foi a maior alta neste tipo de comparação para os últimos três 

anos. 
Já as vendas no ramo de móveis e eletrodomésticos, que haviam se 

destacado em março, mantiveram-se estáveis (-0,1%). Mesmo assim, no 

bimestre analisado foi também o melhor resultado em três anos. 
Calendário de saques das contas inativas 

No dia 10 de junho foi liberada pela Caixa Econômica Federal a quarta 
fase do pagamento das contas inativas do FGTS. Esta fase é destinada aos 
trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. 

Segundo a Caixa, no dia 14 de julho sera dado início à 5ª fase dos 
saques de contas inativas, que vai atender aos trabalhadores nascidos em 

dezembro. O prazo final para o saque de recursos, para trabalhadores 
nascidos em qualquer mês, é 31 de julho. 

Tem direito a fazer os saques das contas inativas o trabalhador que 

pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O 
trabalhador não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda 

receba depósitos pelo empregador atual. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/saques-das-contas-inativas-

do-fgts-injetaram-r-72-bi-no-varejo-diz-cnc.ghtml 
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Confiança do varejista cresce 23,8% em junho em relação a 2017 

 

23 de Junho de 2017 
Fonte: Portal NOVAREJO 

 
Índice que mede a confiança do empresário do comércio melhorou em 
comparação ao ano anterior, mas se manteve estável em relação a maio 

 
A confiança do empresário do comércio cresceu 23,8% em junho, em 

relação ao mesmo mês do ano anterior, e se manteve estável em relação a 
maio. Os dados foram levantados e divulgados pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

A estabilidade foi influenciada principalmente pela relação entre as 
condições atuais dos empresários (1,1%), expectativas de curto prazo (-2,8%) 

e de intenções de investimentos (-0,9%). 
“A tramitação da agenda de reformas e a leve recuperação das vendas 

do comércio vinham incentivando as expectativas dos comerciantes nos 

últimos três meses. Mas, os acontecimentos políticos de maio lançaram novas 
incertezas no cenário de retomada da atividade econômica, afetando a 

confiança dos tomadores de decisão no varejo”, explica Izis Ferreira, 
economista da CNC. 

Melhoria nas condições atuais 

Em junho, os varejistas se mostraram mais otimistas em relação as 
condições atuais da economia. A percepção de desempenho do comércio 

melhorou (+1,7%) e o da própria empresa também (+0,8%). 
Nesse mesmo período, também diminui a quantidade de comerciantes 

que avaliaram as condições atuais como “piores”. 

Segundo o levantamento, 64% dos varejistas acreditaram que a 
economia piorou contra os 84,7% registrados no mesmo mês no ano anterior. 

Investimentos 
A intenção dos empresários em voltar a investir na própria empresa 

cresceu (+20,3%) em relação a junho de 2016. Ainda na comparação anual, 

aumentou também a vontade de contratar funcionários (+21,2%) e de renovar 
estoques 

(+1,7%). 
Quando comparado ao mês de maio, no entanto, o subíndice registrou 

queda de 0,9%, com ajuste sazonal. Isso porque diminuiu a intenção de 

contratação de funcionários (-1,9%), investimento na empresa (-0,1%) e em 
estoques (-0,1%). 

 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/06/23/confianca-varejista-junho/ 

 

Voltar ao índice 
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2.  Serviços – Planos de Saúde 

Cresce satisfação de beneficiários com seus planos de saúde, aponta IBOPE 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 
Pesquisa realizada em 8 regiões metropolitanas constata que 80% dos beneficiários 
estão satisfeitos ou muito satisfeitos com seus planos. Benefício é o terceiro bem mais 
desejado, atrás apenas de educação e da casa própria 
 

Pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência a pedido do Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS) identifica que 80% dos brasileiros que possuem plano de 
saúde estão “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com seus planos. O resultado 
representa um crescimento de 5 pontos porcentuais (p.p.) em relação à pesquisa 
anterior, realizada em 2015. 

O mesmo levantamento constata que 82% dos beneficiários de planos de 
saúde médico-hospitalares afirmam que recomendariam (“com certeza” ou 
“provavelmente”) para um amigo ou parente o plano que possuem, um crescimento de 
3 p.p. ante à pesquisa anterior; e 87% declaram a intenção de (“com certeza” ou 
“provavelmente”) manter o plano atual, alta de 1 p.p. sobre os resultados de 2015. 

“Os números mostram que os planos de saúde são um elemento-chave na 
estrutura da saúde do Brasil e o sistema de saúde suplementar é bem avaliado e 
recomendado pela maioria dos beneficiários”, analisa Luiz Augusto Carneiro, 
superintendente executivo do IESS. 

O IBOPE Inteligência ouviu, entre abril e maio, 3,2 mil pessoas entre 
beneficiários e não beneficiários em oito regiões metropolitanas do País (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Brasília e Manaus). A 
margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e 
o nível de confiança é de 95%. 

O IBOPE detectou que o plano de saúde é altamente desejado pelos 
brasileiros que não contam com esse benefício. De acordo com a pesquisa, esse é o 
terceiro bem mais desejado pelos não beneficiários, atrás apenas de educação e casa 
própria. Os entrevistados identificaram, em uma lista de 13 opções, quais são os bens 
e serviços que julgam mais importantes. Entre os não beneficiários, educação recebe 
73% das indicações; casa ou apartamento fica com 68% e os planos de saúde 
recebem 57% das menções de importante ou muito importante. Na pesquisa de 2015, 
essa importância para planos de saúde foi mencionada por 53% dos não beneficiários. 

O IBOPE aponta, ainda, que entre os brasileiros que já contam com o 
benefício, ele é mais valorizado. Considerando apenas os beneficiários de planos de 
saúde, a posse do benefício também é o terceiro bem mais desejado, de acordo com 
67% dos entrevistados. Em 2015, estava em 57% dos beneficiários. 

A pesquisa destaca, pela primeira vez, que o plano de saúde é um fator 
decisivo também na hora de aceitar um emprego. Para 95% dos entrevistados, a 
oferta desse benefício é considerada “importante” (16%) ou “muito importante” (79%) 
para decidir entre um trabalho ou outro. 

Motivos da satisfação 
Os principais motivos citados para a satisfação dos beneficiários com seus 

planos de saúde são: atendimento rápido e de qualidade; qualidade dos médicos; 
praticidade e agilidade na marcação de consultas e autorização de procedimentos; e, 
qualidade dos hospitais. 



 

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.” 

 

Carneiro destaca que um dos fatores que mais contribuem para a satisfação 
dos beneficiários é a qualidade do atendimento. Segundo a pesquisa, 88% dos 
beneficiários utilizaram, nos 12 meses anteriores à entrevista, algum serviço do plano. 
No mesmo grupo, 90% dos entrevistados informam que conseguiram na maior parte 
das vezes ou todas as vezes solucionar os problemas de saúde a partir dos serviços 
utilizados pelos planos. 

“O IBOPE constatou que em toda a enorme gama de serviços prestados pelos 
planos há uma avaliação de bom atendimento, solução para as necessidades e 
qualidade. Isso se reflete na melhora da avaliação de todos os tipos de atendimento e 
procedimentos”, avalia o superintendente executivo do IESS. “Há claramente uma 
melhora nos serviços prestados, o que gera mais satisfação aos beneficiários”, 
analisa. 

Além disso, os canais de atendimento são avaliados como “bons” ou “muito 
bons” por 86% dos beneficiários, o que reforça a percepção positiva com relação ao 
atendimento e a satisfação quando este precisa do plano. 

Motivos do desejo 
Entre os entrevistados que não têm plano de saúde, 50% afirmam que já 

possuíram o benefício em algum momento (sendo 20% de planos individuais e 30% de 
planos coletivos empresariais – aqueles oferecidos pelas empresas aos seus 
colaboradores). Para 89% dos não beneficiários, é “importante” ou “muito importante” 
ter um plano e 74% gostariam de possuir o benefício. 

Os principais motivos para desejar contar com o benefício são: a qualidade e 
agilidade no atendimento, com disponibilidade de bons médicos e hospitais; 
comodidade e conforto; e a precariedade da saúde pública. O principal motivo 
apontado para não contar com o plano é o preço, seguido por falta de necessidade. 

Hábitos e cuidados com a saúde 
Beneficiários de planos de saúde e não beneficiários apresentam hábitos 

bastante distintos de cuidado com a própria saúde, de acordo com a pesquisa. 
Enquanto 42% dos beneficiários fazem consulta por rotina ou prevenção, apenas 25% 
de quem não tem plano. A proporção daqueles que utilizam os serviços de saúde 
apenas quando acredita que é extremamente necessário ou emergencial também 
apresenta uma ampla diferença: apenas 12% dos beneficiários se enquadram nesse 
grupo; já entre os não beneficiários, a incidência foi de 24%. 

Além de irem a consultas com mais frequência, os beneficiários também 
realizam mais exames de rotina. Entre os brasileiros que contam com um plano de 
saúde, nos últimos 12 meses, 81% mediram a pressão arterial, 69% mediram os 
índices de glicemia, 72% o colesterol e 70% o triglicérides. Entre o os não 
beneficiários, os números são notadamente menores: 69% mediram a pressão, 48% a 
glicemia, 46% o colesterol e 43% o triglicérides. 

Além disso, entre as mulheres que contam com o benefício, 71% fizeram 
Papanicolau, 64% fizeram o autoexame de mama e 51% passaram por uma 
mamografia; enquanto entre as não beneficiárias, 55% fizeram Papanicolau, 46% 
realizaram o autoexame de mama e 36% passaram por uma mamografia. Já entre os 
homens, 28% dos que contam com plano de saúde fizeram exame de próstata 
enquanto, entre os que não contam com o benefício, apenas 16% realizaram o exame. 

O IBOPE ainda destaca que 8% dos beneficiários e 14% dos não beneficiários 
admitem nunca seguir as recomendações médicas quanto a hábitos de vida, como 
alimentação e exercícios. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/saude/cresce-satisfacao-de-beneficiarios-
com-seus-planos-de-saude-aponta-ibope 
 

http://investimentosenoticias.com.br/noticias/saude/cresce-satisfacao-de-beneficiarios-com-seus-planos-de-saude-aponta-ibope
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/saude/cresce-satisfacao-de-beneficiarios-com-seus-planos-de-saude-aponta-ibope
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Plano de saúde é o 3º item mais desejado por brasileiros 

 

25 de Junho de 2017 
Fonte: Estadão 

 

Ter um plano de saúde é um desejo de 57% dos brasileiros que ainda 
não possuem o benefício, segundo pesquisa do Ibope Inteligência a pedido do 

Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Os planos são o terceiro 
bem mais desejado, atrás apenas de educação e casa própria. Em pesquisa 
equivalente realizada em 2015, os planos de saúde eram uma vontade de 53% 

das pessoas. 
Pesado 

O preço dos planos, porém, continua pesando no bolso dos usuários. O 
papel de vilão se divide entre a quantidade de exames feitos e ainda a inflação 
do segmento, segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar 

(FenaSaúde). O preço da ressonância magnética, um dos métodos mais 
usados em diagnóstico de imagem, ficou R$ 100 mais caro no ano passado. 

Em paralelo, o número de exames feitos aumentou em 19%. 
No vermelho 
Preço e frequência elevaram as despesas com esse procedimento em 

43% em 2016, ao passo que, no mesmo período, o número de beneficiários 
encolheu 2%. Essa é a principal queixa do setor: a conta não fecha. (Com 

Dayanne Sousa) 
 
http://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/plano-de-saude-e-o-3o-

item-mais-desejado-por-brasileiros/ 
 

Voltar ao índice  
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3.  Bem-Estar do Consumidor 

Mercado baixa estimativas de inflação e de alta do PIB para 2017 e 2018 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: G1 

 
Previsão para a inflação recuou de 3,64% para 3,48% em 2017, quarta queda 

seguida do indicador. Para o PIB, estimativa de alta oscilou de 0,40% para 
0,39%. 
 

Os economistas do mercado financeiro reduziram suas estimativas de 
inflação e de alta do Produto Interno Bruto (PIB) para os anos de 2017 e de 

2018. As expectativas foram coletadas pelo Banco Central na semana passada 
e divulgadas nesta segunda-feira (26) por meio do relatório de mercado, 
também conhecido como Focus. Mais de cem instituições financeiras foram 

ouvidas. 
Para o comportamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) em 2017 – a "inflação oficial" do país –, o mercado baixou sua 
previsão de 3,64% para 3,48%. Foi a quarta queda seguida do indicador. 

Com isso, manteve-se a expectativa de que a inflação deste ano ficará 

abaixo da meta central para o ano, que é de 4,5%. A meta de inflação é fixada 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e deve ser perseguida pelo Banco 

Central, que, para alcançá-la, eleva ou reduz a taxa básica de juros da 
economia (Selic). 

A meta central de inflação não é atingida no Brasil desde 2009. À época, 

o país ainda sentia os efeitos da crise financeira internacional de forma mais 
intensa. 

Pelo sistema vigente no Brasil, a meta de inflação é considerada 
formalmente cumprida quando o IPCA fica dentro do intervalo de tolerância 
também fixado pelo CMN. 

Para 2017, esse intervalo é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para 
cima do centro da meta. Assim, o BC terá cumprido a meta se o IPCA terminar 

este ano entre 3% e 6%. 
No ano passado, a inflação ficou acima da meta central, mas dentro do 

intervalo definido pelo CMN. Já em 2015 a meta foi descumprida pelo BC – 

naquele ano, a inflação superou a barreira dos 10%. 
Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação caiu de 

4,33% para 4,30%. O índice segue abaixo da meta central (que também é de 
4,5%) e do teto de 6% fixado para o período. 

Produto Interno Bruto 

Para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017, o mercado financeiro 
reduziu sua estimativa de crescimento de 0,40% para 0,39%. 

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. 
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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). 
Para 2018, os economistas das instituições financeiras baixaram sua 

estimativa de expansão da economia de 2,20% para 2,10%. 

Taxa de juros 
O mercado financeiro manteve sua previsão para a taxa básica de juros 

da economia, a Selic, em 8,5% ao ano no fechamento de 2017. Ou seja, os 
analistas continuam estimando novas reduções de juros neste ano. 
Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano. 

Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas dos bancos 
para a taxa Selic continuou em 8,5% ao ano. Com isso, estimaram que os juros 

ficarão estáveis no ano que vem. 
A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter 

pressões inflacionárias. A instituição tem de calibrar os juros para atingir 

índices pré-determinados pelo sistema de metas de inflação brasileiro. 
As taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode 

contribuir para o controle dos preços. Entretanto, também prejudicam a 
economia e geram desemprego. 

Câmbio, balança e investimentos 

Na edição desta semana do relatório Focus, a projeção do mercado 
financeiro para a taxa de câmbio do dólar no fim de 2017 subiu de R$ 3,30 para 

R$ 3,32. Para o fechamento de 2018, a previsão dos economistas para a 
moeda norte-americana ficou estável em R$ 3,40. 

A projeção do boletim Focus para o resultado da balança comercial 

(resultado do total de exportações menos as importações) em 2017 subiu de 
US$ 57,4 bilhões para US$ 58,25 bilhões de resultado positivo. Para o próximo 

ano, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit permaneceu 
inalterada em US$ 45 bilhões. 

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros 

diretos no Brasil, em 2017, recuou de US$ 78,5 bilhões para US$ 75 bilhões. 
Para 2018, a estimativa dos analistas foi reduzida de US$ 78,7 bilhões para 

US$ 75 bilhões. 
 
http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/mercado-baixa-estimativas-de-

inflacao-e-de-alta-do-pib-para-2017-e-2018.ghtml 
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Confiança do consumidor recua com incerteza política 

 

26 de Junho de 2017 
Fonte: 

 

Em junho, tanto as percepções em relação à situação atual quanto as 
expectativas apresentaram resultados inferiores aos mês anterior. 

 
O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas 

recuou 1,9 ponto em junho, para 82,3 pontos, devolvendo a alta do mês 

anterior. A piora da confiança pode ser reflexo do aumento da incerteza política 
após 17 de maio, segundo a FGV. 

“A piora das expectativas em junho foi fortemente influenciada pelo 
aumento da incerteza após os eventos de maio e dos riscos de que estes 
possam impactar negativamente a economia. A sondagem apurou piora das 

expectativas para o emprego e para as finanças familiares, o que, como em um 
efeito cascata, também reduzem o ímpeto para compras de bens duráveis nos 

próximos meses”, diz Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora da Sondagem 
do Consumidor. 

Em junho, tanto as percepções em relação à situação atual quanto as 

expectativas apresentaram resultados inferiores aos mês anterior. O índice da 
situação atual registrou queda pela terceira vez consecutiva, ao passar de 70,5 

para 70,1 pontos, enquanto o índice de expectativas, que havia se recuperado 
em maio, recuou 2,9 pontos, para 91,7 pontos. 

O indicador que mede as perspectivas em relação à situação financeira 

das famílias foi o que mais influenciou na queda do índice, ao cair 5,6 pontos 
em relação ao mês anterior, para 89,9 pontos. 

“A piora das expectativas sobre a economia, em razão da instabilidade 
política, juntamente com a dificuldade de recuperação do mercado de trabalho, 
são fatores que parecem estar contribuindo negativamente na hora dos 

consumidores pensarem em sua situação financeira familiar fazendo com que 
as expectativas sobre as finanças familiares e o consumo de bens duráveis 

tenham se apresentado muito instáveis nos últimos meses”, informou a FGV. 
Faixas de renda 
Houve queda da confiança em todas as faixas de renda, exceto para 

famílias com renda mensal entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00 - após atingir o 
mínimo da série de satisfação em relação às finanças no mês anterior, as 

famílias estão mais otimistas em junho, o que evitou queda maior do índice. As 
famílias com renda mensal entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00 apresentam o 
terceiro mês de queda consecutivo, com a confiança atingindo 83,6 pontos. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-consumidor-recua-com-

incerteza-politica.ghtml 
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4. Comércio Eletrônico 

Fim do e-Sedex pode gerar problemas ao e-commerce, analisam 

especialistas 

 
23 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

Na última dia 19, os Correios anunciaram oficialmente o fim do e-Sedex, 
categoria de entrega expressa com valores acessíveis, voltada exclusivamente 
às empresas de comércio eletrônico e utilizada com muita frequência por 

pequenos e médios empresários do setor. Com o fim da modalidade, a 
tendência é que os fretes em lojas online fiquem mais caros, principalmente 

para negócios pequenos e médios, que não possuem contratos com outras 
transportadoras devido ao baixo volume de vendas, afirmam especialistas. 

“O término [do E-Sedex] é uma notícia muito ruim, pois ocasionará no 

aumento de preços imediato no frete e da redução de qualidade do serviço”, 
afirma Maurício Salvador, presidente da Associação Brasileira do Comércio 

Eletrônico (ABComm). “Segundo nossas estimativas, o montante do frete 
representa em média 12% do total a ser pago por um produto adquirido via 
web. Quanto menor é a loja virtual, maior a cifra da entrega, pois os pequenos 

empreendedores não possuem volume para negociar com as transportadoras”, 
complementa. De acordo com ele, é inevitável que a diferença no custo não 

seja repassada ao consumidor final 
De acordo com Willians Marques, diretor-geral da Tray, unidade de e-

commerce da Locaweb, a tendência é que o frete fique até 30% mais alto. “O 

e-Sedex sempre foi de grande valia para os pequenos e-commerces, que 
devido ao baixo volume de pedidos não conseguem negociar contratos 

vantajosos com as transportadoras privadas. Agora, caso ainda optem pelos 
serviços da estatal, terão que utilizar o Sedex tradicional sem desconto.” 

Também concorda com os impactos Bruno Gianelli, sócio-diretor da 

Betalabs, empresa especializada em sistemas de gestão e plataformas de e-
commerce. De acordo com ele, a medida prejudica o comércio virtual. “É um 

grande impacto no setor, pois o e-Sedex era a principal alternativa para a 
entrega rápida de encomendas. Alguns e-commerces já estavam preparados e 
conseguiram se programar com antecedência, buscando alternativas”, afirma. 

“Porém, os pequenos e médios empreendedores não puderam fazer o mesmo. 
Com isso, é provável que o valor referente ao frete fique mais caro quando a 

entrega solicitada for de forma expressa, como o Sedex”, relata. 
Alternativas 
Para Carlos Alves, diretor da área de marketplace do Magazine Luiza e 

vice-presidente da Associação Brasileira de Lojistas de e-Commerce (ABLEC), 
o encerramento pode representar uma melhoria na logística das lojas virtuais. 

“O término do e-Sedex pode desestabilizar negócios menores por algum 
período. Porém, existem boas alternativas. 

Atualmente, os consumidores estão dispostos a arcar com um custo um 

pouco mais alto do que o habitual em troca de uma entrega expressa, que 
ocorre no mesmo dia ou em um dia. Os e-commerces vão precisar reestruturar 
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sua parte operacional e avaliar as melhores opções. Existem serviços de 
terceirização no qual é assumida toda a logística da empresa, como coleta, 

embalo e envio e também diversas opções de transportadoras que efetuam um 
trabalho de qualidade e com preços cada vez mais competitivos.” 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/fim-e-sedex-problemas/ 
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5.  Franquias 

Capacitação do empreendedor é fundamental para o sucesso de uma 

franquia 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: Administradores  
 

Tema foi abordado nesta sexta-feira em um seminário on-line promovido pelo 
Sebrae em seu canal no You Tube 
 

A capacitação do empreendedor é fundamental para o sucesso de uma 
franquia. Esse foi dos temas centrais abordado no webinar promovido nesta 

sexta-feira (23) pelo Sebrae sobre o tema das franquias, transmitido em seu 
canal no You Tube. O webinar contou com a participação do presidente da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), Altino Cristofoletti Júnior, do diretor 

executivo da MDS Franchising & Negócios, Carlos Rubens, e da diretora de 
franquia da Orthocrin, Ana Carolina Prates Ferolla, com a mediação de Vicente 

Scalia, analista de Comércio e Serviços do Sebrae. “O trabalho de capacitação 
realizado pelo Sebrae e pela ABF é muito importante para o empreendedor 
fazer a melhor escolha de uma franquia e desenvolver o negócio”, disse o 

presidente da ABF, que citou como exemplo o projeto Franquias Brasil, 
desenvolvido pelas duas entidades em todo o Brasil. “Foi uma parceria de 

sucesso, que se mostrou relevante para o desenvolvimento do franchising 
brasileiro, alcançando 10 mil empreendedores”, destacou Cristofoletti Júnior. 

Carlos Rubens Pinto, da MDS Franchising & Negócios, também 

ressaltou a importância de programas como o Franquias Brasil para o 
desenvolvimento do setor no Brasil. Ana Carolina Prates Ferolla, da Orthocrin, 

acrescentou que o desenvolvimento de uma franquia é um trabalho de 
aprendizado contínuo, não apenas do franqueado, mas também dos 
funcionários do empreendimento. Para a executiva, o sucesso de uma franquia 

depende muito desse processo de treinamento. “Cada vez mais, o cliente leva 
menos o produto e mais a experiência de compra”, destacou a diretora da 

Orthocrin, empresa fabricante de colchões. 
O presidente da ABF lembrou que o empreendedor, antes de adquirir 

uma franquia, deve fazer uma análise ampla e racional sobre as perspectivas 

do negócio. Segundo ele, é importante que o candidato à franquia envolva a 
família no processo de decisão. “Esse sonho tem que ser um sonho coletivo, 

da família, já que todo negócio tem risco. Mas, no caso da franquia, ele é um 
risco dividido entre franqueado e franqueador”, ressaltou Cristofoletti Júnior. Ele 
acrescentou que o empreendedor deve procurar conhecer a franquia e se 

aprofundar para verificar se os seus valores estão em acordo com a marca 
pretendida. “A franquia tem regras que devem ser seguidas pelo franqueado. 

Um dos aspectos é a adaptação do negócio ao perfil da região em que será 
aberto”, lembrou Carol. 

O webinar foi realizado no estande do Sebrae na ABF Expo Franchising 

2017, o maior evento do setor no Brasil, realizado na capital paulista. Para o 
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mediador Vicente Scalia, analista de Comércio e Serviços do Sebrae, o 
seminário on-line foi bastante produtivo para os internautas que querem 

conhecer ou se aprofundar no setor das franquias. “É uma tema muito rico, 
tanto que tivemos uma grande interação com os internautas que se 
interessaram em conhecer melhor este setor”, disse Scalia. 

Os webinars são eventos educacionais on-line durante os quais os 
participantes podem submeter questões ou realizar comentários para os 

palestrantes. O Sebrae realiza webinars como estratégia de disseminação da 
cultura empreendedora e de temas de gestão, inovação e sustentabilidade para 
pequenos negócios. 

 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/capacitacao-do-

empreendedor-e-fundamental-para-o-sucesso-de-uma-franquia/119806/ 
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6.  Mercado Imobiliário 

Fundos imobiliários alcançam valorização de 27% em 1 ano 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
Enquanto os imóveis continuam em queda, aplicações financeiras lastreadas 

no setor vivem a melhor fase 
 

Enquanto o mercado de imóveis busca um apoio para se segurar no fim 

da ladeira, um produto criado a partir dele, os fundos imobiliários, escala com 
vigor a liderança dos investimentos e, hoje, alcança o patamar mais alto de sua 

história. Na sexta-feira da semana passada, 23, o Índice de Fundo de 
Investimentos Imobiliários (Ifix), que afere o comportamento dos fundos 
imobiliários negociados na Bovespa, fechou em 2.071 pontos, uma alta de 

27,02% em um ano, 11,14% em 2017 e 1,95% em junho. Nenhuma aplicação 
financeira foi tão bem-sucedida no período, na verdade, desde 2014, quando 

esses fundos registraram valorização de 56%. Mas como crescer em meio a 
um cenário tão adverso? 

A resposta, na opinião de especialistas, encontra respaldo na conjuntura 

econômica, que favorece amplamente essa aplicação. Por serem investimentos 
de renda variável, ou seja, sujeitos às oscilações do mercado, os fundos 

imobiliários (FII) fazem sucesso em um momento em que o Banco Central 
mergulha em um ciclo de corte da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 
10,25%, mas que deve chegar a 8,5% no final do ano. 

“Com a queda da Selic, o CDI, o Tesouro Direto remuneram menos e a 
atratividade de um investimento como o fundo imobiliário tende a crescer”, 

conta o economista Eduardo Zylberstajn, pesquisador da Fipe e professor da 
FIA. 

Outro ponto positivo do FII vem de uma constatação racional do 

mercado financeiro, que compreende que os imóveis atingiram os patamares 
mais baixos de preço, bem próximos do custo de fabricação, tornando a 

expectativa de valorização mesmo que a médio prazo, uma opção óbvia. “Os 
fundos adiantam um pouco o que vai acontecer no mercado. Lá atrás, antes da 
crise econômica e no setor imobiliário, os fundos começaram a cair bastante. A 

crise veio e, pouco a pouco, esse investimento foi se recuperando”, diz 
Zylberstajn. 

Atenção. Com boas perspectivas para o médio prazo, o especialista da 
corretora de investimentos Easynvest, Alexander Shukowsky, aconselha quem 
for aplicar no setor a analisar com cuidado os tipos de ativos que compõem o 

fundo. “Os fundos podem ser compostos de participações em imóveis e em 
ativos financeiros atrelados aos imóveis, como o LCI e o CRI. Isso muda 

bastante o retorno”, afirma. 
A Letra de Crédito Imobiliários (LCI) e o Certificado de Recebíveis 

Imobiliários. (CRI) são títulos de crédito de renda fixa pós e pré-fixada e que 

têm seu desempenho relacionado à taxa Selic. Shukowsky explica que, neste 
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momento, fundos que investem em imóveis como shoppings centers bem 
localizados tendem a obter retornos melhores. “Esse tipo de ativo é mais 

resiliente às crises”, destaca. 
Funcionamento. Os FII são investimentos de renda variável e funcionam 

como ações, mas, em vez de empresas, o aporte é em imóveis. Dentro do 

fundo, cada investidor tem uma cota correspondente ao montante aplicado, que 
rende um valor mensal.      

Geralmente, uma cota de um fundo não passa de R$ 4,5 mil, podendo 
ser adquirida por muito menos.  

Os FII têm isenção de taxa de imposto de renda no valor do rendimento. 

Já as vendas das cotas com lucro são taxadas em 20%. Há ainda a taxa de 
administração do fundo, que pode ou não ser cobrada pela corretora. 

 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fundos-imobiliarios-alcancam-
valorizacao-de-27-em-1-ano,70001862521 
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7.  Logística  

Empresas investem em soluções de logística para suprir lacuna de 

mercado no comércio eletrônico 

 
26 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

Recentemente, o Brasil foi surpreendido com o anúncio de que os 
Correios iriam descontinuar os serviços de e-Sedex e não farão mais 
postagens específicas para o comércio eletrônico. Para lojistas online de todos 

os portes, a notícia é problemática e exige uma resposta rápida para a 
continuidade das operações e entregas aos consumidores. 

Algumas empresas já despontam nesse mercado com alternativas que 
suprem a lacuna deixada pelos Correios e elevam o nível de excelência dos 
serviços com entregas ágeis, confiáveis e de qualidade. São plataformas de 

logística que despontam na indústria para otimizar a experiência do cliente final 
e, por consequência, modernizam os negócios de e-commerce. 

Conheça mais sobre as empresas especializadas em entregas que 
podem atender esse mercado: 

Loggi: tecnologia para entregas expressas 

Plataforma digital de entregas expressas, a Loggi revolucionou o 
mercado de e-commerce há três anos quando foi uma das primeiras a trazer 

para o Brasil o same-day e next-day delivery (entregas no mesmo dia ou no dia 
seguinte, em português). O modelo de negócio por meio de motofretistas e 
vans, que já é amplamente popular no exterior, cresce muito no país e a 

empresa acredita que deve se tornar o padrão nacional no curto prazo. 
Hoje, a Loggi atende e-commerces que possuam vendas acima de 50 

pedidos por dia até lojas com milhares de encomendas diárias. Sua 
infraestrutura apoiada em tecnologia de ponta e inteligência operacional 
permite a roteirização aprimorada e excelência no atendimento ao cliente, 

criando uma experiência superior desde o ato da compra. Além disso, para 
diminuir a ansiedade de quem faz a compra, o consumidor pode acompanhar a 

entrega em tempo real via SMS. 
Eu Entrego: solução com entregadores independentes 
Como um aplicativo que conecta negócios a uma comunidade de 

entregadores independentes, o Eu Entrego oferece uma alternativa fácil, 
flexível e de baixo custo para logísticas diversas. O sistema funciona como 

Crowdshipping, que aproveita pessoas comuns que estão no caminho do 
trabalho, faculdade ou de casa para fazerem entregas por preços atraentes. 
Além de apólice de seguro para o transporte dos produtos, todos os 

entregadores passam por uma severa verificação e triagem, afim de garantir 
total segurança no processo de coleta e entrega das remessas. 

A rede do Eu Entrego é multi-modal, onde mais de 18.000 entregadores 
cadastrados e homologados nas principais cidades do Brasil realizam o serviço 
com motocicletas, bicicletas, carros de passeio, couriers e até caminhões. 
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Mandaê: logística para pequenos e médios e-commerces 
A Mandaê é uma empresa de logística que tem como principal objetivo 

oferecer aos pequenos e médios e-commerces a tranquilidade de enviarem os 
seus produtos para todo o país com segurança, qualidade e menor custo. Com 
apenas três anos de existência, a Mandaê já atendeu mais de sete mil clientes, 

consolidando-se como uma das principais referências para o mercado PME. 
Para atender as diferentes demandas de seus clientes, são oferecidos 

três serviços: Freedom, Flex e Soft. O Freedom foi desenvolvido para e-
commerces que enviam produtos diariamente, têm empacotamento próprio, 
mas precisam ter uma operação mais eficiente e redução efetiva de custos. O 

Flex foi elaborado para aqueles pequenos e médios varejistas que têm 
apresentado crescimento no volume de vendas e precisam, além da entrega, 

terceirizar o empacotamento. Já o Soft é indicado para as lojas online que 
fazem envios pontuais e precisam garantir agilidade e pontualidade, além de 
também terceirizar o empacotamento. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/logistica-mercado-comercio-

eletronico/ 
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8.  Logística – Transporte Aéreo 

Transporte aéreo cresce nos últimos seis anos, mas tendência é de 

reversão 

24 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O transporte interestadual rodoviário perdeu passageiros, enquanto o 

transporte aéreo ganhou viajantes nos últimos seis anos. Entre 2010 e 2016, a 
quantidade de passageiros rodoviários nas rotas interestaduais recuou 27,1%, 
de 59 milhões para 43 milhões de pessoas. Paralelamente, o número de 

passageiros que usaram o transporte aéreo cresceu 25,8%, de 66 milhões em 
2010 para 83 milhões em 2016. No entanto, a tendência é de reversão, 

segundo dados do Anuário Estatístico de Transportes.  
Lançado pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), estatal de 

pesquisas no setor, e pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, o 

documento traz informações sobre os sistemas de transporte em geral no país, 
com o intuito de ajudar na formulação de políticas públicas e na tomada de 

decisões sobre o setor. 
O anuário aponta uma expansão do uso do transporte aéreo no período 

não só para as rotas nacionais. Entre 2010 e 2016 o número de passageiros 

pagos transportados em voos internacionais subiu de 15,4 milhões para 20,8 
milhões, um incremento de 34,1%. 

A quantidade de voos internacionais à escolha no mercado também 
aumentou no período, de 117,5 mil para 134,3 mil, com 14,3% mais opções em 
2016 do que em 2010. Já a quantidade de voos domésticos caiu, apesar do 

aumento da quantidade de passageiros. Eram 844,7 mil rotas em 2010 contra 
827,8 mil em 2016, ou seja, uma redução de 2%. 

Reversão 
O levantamento traz outros dados que sinalizam um arrefecimento da 

demanda pelo transporte aéreo. A taxa de ocupação de voos domésticos 

cresceu 12 pontos percentuais entre 2010 a 2014, passando de 68% para 80%. 
Nos últimos três anos, no entanto, permaneceu estável nesse patamar. Já a 

ocupação dos voos internacionais subiu de forma menos intensa e registrou 
algumas quedas no período entre 2010 a 2016. No ano passado, estava em 
84%. 

A quantidade de aeronaves registradas no país também caiu 
recentemente. Houve alta de 4,7% nos registros entre 2010 e 2016, mas recuo 

de 9,1% entre 2015 e 2016. 
“O setor aéreo passa por um momento de reestruturação. A diminuição 

da frota de aeronaves registradas é consequência da recessão econômica, que 

esfriou a demanda por passagens aéreas e reverteu a trajetória de crescimento 
do setor. A aviação viveu um momento de ascensão da oferta entre 2003 e 

2012. A partir de 2013, começaram a aparecer sinais de que esse ciclo tinha se 
esgotado”, afirma o diretor-presidente da EPL, José Carlos Medaglia Filho. 

O presidente do Instituto de Segurança do Trânsito (IST), David Duarte, 

também credita a queda no transporte rodoviário e expansão do transporte 
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aéreo a reflexos do período pré-crise econômica. “O que aconteceu com as 
viagens aéreas é que, considerando o período todo, houve um incremento, as 

pessoas utilizando o transporte aéreo para as viagens mais longas. Mas, mais 
recentemente, essas viagens diminuíram”, ressalta. 

Tipos de veículos 

O anuário revela também que o veículo mais presente nas vias do Brasil 
é o carro. Em 2016 havia 51,3 milhões de unidades circulando, o equivalente a 

56,2% da frota terrestre do país. Por outro lado, as motocicletas, apesar de 
ocuparem o segundo lugar na frota, com 24,9 milhões de unidades –  27,9% do 
total – cresceram mais que os automóveis. Enquanto a frota de veículos de 

passeio aumentou 37,9% no período, a de motocicletas teve um incremento de 
52,1% no período analisado. 

O governo avalia, na pesquisa, que “o crescimento da frota desde 2010 
foi impulsionado por políticas de incentivo à indústria automobilística, com a 
concessão de crédito e isenções tributárias”. Segundo o documento, observa-

se um movimento de desaceleração a partir de 2014. Entre os incentivos 
concedidos ao setor automobilístico nos últimos anos estava a redução do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros, que terminou em 
2015. 

Para David Duarte, do IST, a crise econômica impactou na aquisição de 

carros e nas viagens terrestres dos brasileiros.“Se a gente pegar, por exemplo, 
nas rodovias com pedágio, a quantidade de veículos que passam por ali 

reduziu sensivelmente” afirma. 
Segundo o Anuário Estatístico do Transporte, além de carros e 

motocicletas, em 2016 a frota terrestre do país era composta por utilitários 

(11,7%), caminhões (3,6%) e ônibus (1,1%). 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-06/transporte-aereo-cresceu-
nos-ultimos-seis-anos-mas-tendencia-e-de-reversao 
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9.  Curtas 

 
Mercado financeiro reduz projeção de crescimento da economia para 0,39% 

 
26 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O mercado financeiro reduziu a projeção para o crescimento da economia, este 

ano, pela terceira vez seguida. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, desta vez, caiu de 0,40% 
para 0,39%. 

Para 2018, a projeção para o crescimento do PIB foi reduzida pela quinta vez 
consecutiva, de 2,20% para 2,10%. Essas estimativas são do boletim Focus, uma 
publicação elaborada todas as semanas pelo Banco Central sobre os principais 
indicadores econômicos. 

A projeção para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), caiu pela quarta vez seguida, ao passar de 3,64% para 
3,48%, este ano. Para 2018, a estimativa caiu de 4,33% para 4,30% no terceiro ajuste 
consecutivo. As projeções permanecem abaixo do centro da meta de inflação, que é 
4,5%. 

Para as instituições financeiras, a taxa Selic encerrará 2017 e 2018 em 8,5% 
ao ano. Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano. A Selic é um dos instrumentos 
usados para influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação. 
Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera 
reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a 
poupança. 

Quando  o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a 
inflação. 

Inflação medida pelo IPC-S cai nas sete capitais pesquisadas 

 
26 de Junho de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) caiu nas sete capitais 

pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) entre a segunda e a terceira 
semana de junho. Quatro capitais chegaram a registrar deflação (queda de preços) na 
terceira semana do mês, segundo dados divulgados hoje (26). 

As maiores quedas foram observadas nas cidades do Recife (-0,40 ponto 
percentual, ao passar de 0,57% para 0,17%), Belo Horizonte (-0,36 ponto percentual, 
ao passar de -0,30% para -0,66%) e Salvador (-0,31 ponto percentual, ao passar de 
0,39% para 0,08%). 

As outras cidades registraram as seguintes quedas: São Paulo (-0,25 ponto 
percentual, ao passar de 0,21% para -0,04%), Brasília (-0,20 ponto percentual, ao 
passar de -0,03% para -0,23%), Rio de Janeiro (-0,20 ponto percentual, ao passar de -
0,06% para -0,26%) e Porto Alegre (-0,17 ponto percentual, ao passar de 0,18% para 
0,01%). 
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10. Feiras 

 
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 

 
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 

 
05/07/2017 até 08/07/2017 – EXPOEVANGÉLICA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 

Cidade: Fortaleza - CE  
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09/07/2017 até 11/07/2017 – PROFESSSIONAL FAIR 

Setor: Beleza e Estética 
Local: Expominas BH 
Cidade: Belo Horizonte - MG 

 
10/07/2017 até 11/07/2017 – EXPO PIZZARIA ATACADAO 

Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Anhembi 
Cidade: Sao Paulo - SP 

 
11/07/2017 até 16/07/2017 – MEGA ARTESANAL 

Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 

 
12/07/2017 até 14/07/2017 – FBV 2017 

Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos do BarraShoppingSul 
Cidade: Porto Alegre - RS 

 
12/07/2017 até 15/07/2017 – SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL 

Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 

Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 

Cidade: São Paulo - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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