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1. Comércio 

Cai consumo de fralda, iogurte e lâmina de barbear no Brasil; veja ranking 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Com crise, brasileiro passou a racionalizar compras e a substituir itens. Pesquisa da 
Kantar Worldpanel mostra categorias cujas vendas mais caíram e mais cresceram em 
1 ano. 
 

Em tempos de "dinheiro curto" e altas taxas de desemprego, o brasileiro 
passou a racionalizar as compras e a substituir alguns produtos por similares mais 
baratos ou até mesmo por outras categorias. Pesquisa da Kantar Worldpanel, que 
monitora 11,3 mil lares (representativos de 53 milhões de domicílios), mostra que a 
composição do carrinho de compras do brasileiro mudou e que, para incluir novas 
tendências de consumo na "cesta básica", as famílias passaram a comprar menos ou 
com menos frequência outros itens tradicionais das prateleiras. 

Segundo o levantamento, que analisou 96 categorias de alto giro no período de 
abril de 2016 a março deste ano, os produtos cujas vendas mais cresceram em 
unidades no último ano foram: chá líquido (+71%), complemento alimentar (+44%), 
cappuccino solúvel (+25%), molho para salada (+25%) e água de coco (19%). 

Na outra ponta, as maiores quedas foram registradas nas vendas de petit 
suisse ou queijinhos (-39%), fraldas descartáveis (-28%), iogurte (-15%), lâminas de 
barbear (-12%) e inseticidas (-11%). 

Para a diretora de Negócios e Marketing da Kantar, Christine Pereira, a 
pesquisa mostra que, além de trocas, está ocorrendo uma racionalização do consumo 
pelos brasileiros. 

"É racionalização mesmo. É claramente o dinheiro curto. Estamos vendo em 
várias categorias essa tendência de fazer durar mais o produto para caber no bolso" 

De acordo com a empresa de pesquisa e consultoria, o volume de compras 
dentro dessa cesta de categorias segue sem crescimento significativo desde 2015. No 
último ano, a alta média em número de unidades adquiridas foi de 2,8%. 

"Em crises anteriores, buscava-se a marca de baixo preço. Agora, o bolso está 
muito mais apertado, mas o consumidor não quer abrir mão de categorias que estão 
facilitando a vida deles. Se ele enxergar um benefício claro, ele paga e racionaliza em 
outra coisa", explica Christine. 

Ela destaca que os produtos cujas vendas mais cresceram no último ano – chá 
líquido, complemento alimentar, cappuccino e molho para salada – têm em comum o 
apelo à praticidade, à saúde e à inovação. "O consumidor quer saudabilidade, mas 
também quer custo-benefício e que seja fácil de fazer", diz. 

Segundo os últimos dados disponíveis da Associação Brasileira das Indústrias 
de Refrigerantes e de Bebidas não Alcóolicas (Abir), a produção de chás prontos no 
Brasil cresceu 8,8% em 2015, ao passo que a produção de sucos prontos e néctares 
caiu 3,7% na variação anual. Já a de refrigerantes recuou 6,1%. 

Em termos de participação de mercado, entretanto, o volume de chá produzido 
anualmente ainda é pequeno, de cerca de 150 milhões de litros, o equivalente a 
apenas 12% do total da categoria sucos, e inferior até mesmo ao de bebidas a base 
de soja ( 207 milhões de litros/ano). 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

Produtos em baixa 
No caso dos iogurtes, cujo consumo se popularizou nos últimos anos, a 

diretoria explica que apesar da queda, a penetração do produto nos domicílios 
permaneceu praticamente a mesma, caindo de 93% para 92%. 

"O que caiu foi a frequência de compra. Não se compra mais todo mês", 
explica. "O bolso do brasileiro está muito apertado. Então ele está tendo que priorizar 
as escolhas e racionalizar em alguns outros itens", completa, citando também o 
aumento das vendas de opções de proteína mais baratas que carne como linguiças e 
presuntaria. 

Com o prolongamento da crise e retomada lenta da economia, as vendas nos 
supermercados seguem fracas no Brasil. Segundo os dados da associação que 
representa o setor, a Abras, no acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, as 
vendas reais (descontada a inflação) avançaram apenas 0,61%. 

Brasileiro passa a fazer menos barba 
No caso das lâminas, a racionalização significa fazer o produto durar mais, 

segundo a coordenadora da pesquisa. "Ela deixa de ser descartável e passa a ser 
usada mais vezes", afirma Christine. 

O gerente de lâminas da BIC, Rodrigo Iasi, confirma as tendências apontadas 
pela Kantar. Segundo ele, com o aumento do desemprego o brasileiro passou a fazer 
menos a barba. "As pessoas quando não estão trabalhando, tendem a cuidar menos 
da aparência e a fazer menos barba. De uma frequência de quase três vezes por 
semana, a média no país caiu para quase duas", afirma. 

Segundo ele, a queda do consumo de lâminas também reflete o maior número 
de homens que passaram a adotar barba e a tendência de fazer o corte em barbearias 
em vez da própria casa, mas segundo o executivo, o impacto desses fatores ainda é 
marginal. 

A BIC afirma, no entanto, ter conseguido aumentar as suas vendas e sua 
participação no mercado de lâminas no último ano para 24%, em razão da procura por 
aparelhos de barbear mais baratos como os descartáveis. 

Já a P&G, fabricante da líder de mercado Gillette, afirmou que a queda da 
categoria "está totalmente em linha com o mercado, seguindo as projeções referentes 
à queda no PIB (Produto Interno Bruto)" e avaliou que as mudanças na cesta de 
consumo do brasileiro é "consequência da transformação dos hábitos de compra". 

Menos bebês, menos fraldas 
Já a queda do consumo de fraldas descartáveis estaria relacionada a outros 

fatores diferentes da racionalização e do dinheiro mais curto. Segundo a P&G, dona 
da marca líder de mercado Pampers, inovações têm permitido que "a absorção dos 
produtos seja tão superior a ponto de precisarem de um pouco menos de troca de 
fraldas". 

Segundo a fabricante, outra explicação para o volume menor de vendas é "a 
queda de natalidade, fator que vem sendo recorrente no Brasil". 

Dados sobre nascimentos no Brasil indicam que a epidemia de zika também 
pode ter impactado nos planos de gravidez no último ano. Levantamento do G1 
mostrou uma redução do número de nascidos vivos a partir do segundo semestre de 
2016 em todo o país, em comparação com os anos anteriores, precisamente 9 meses 
depois do início da emergência por zika e microcefalia no país. No comparativo do 
total de nascimentos no 2º semestre de 2016 ante o mesmo período de 2015, a queda 
foi de cerca de 10%. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/cai-consumo-de-fralda-iogurte-e-lamina-
de-barbear-no-brasil-veja-ranking.ghtml 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  5 

“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.” 

 

2.  Comércio - Bares, restaurantes e casas noturnas 

Justiça diz que é ilegal cobrar preço diferente para homem e mulher em balada 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 

Bares, restaurantes e casas noturnas têm um mês para se adaptar à regra e estão 
sujeitos a multa 
 

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da 
Justiça, divulgou uma orientação técnica nesta segunda-feira, 3, em que veta a 
cobrança diferenciada para homens e mulheres em eventos e festas. O parecer vale 
para bares, restaurantes e casas noturnas. Segundo o órgão, uma divisão da 
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), um documento será encaminhado às 
respectivas associações dos estabelecimentos. 

As casas noturnas, bares e restaurante terão um mês para se adequarem à 
determinação. A partir desse período, o consumidor poderá exigir o mesmo valor 
cobrado às mulheres, caso ainda haja diferenciação. Os estabelecimentos estão 
sujeito a multa. 

De acordo com o secretário nacional do Consumidor, Arthur Rollo, serão 
realizadas fiscalizações até que essas práticas abusivas sejam banidas do mercado 
de consumo. “A utilização da mulher como estratégia de marketing é ilegal, vai contra 
os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Os valores têm que ser 
iguais para todos nas relações de consumo”, afirmou, em nota.  

Uma decisão da Justiça do DF reacendeu a discussão sobre a cobrança de 
preços menores para mulheres em festas. Uma liminar concedida há duas semanas 
pela juíza Caroline Santos Lima, do Juizado Especial Cível (JEC), determinou que um 
estabelecimento cobrasse de um consumidor o mesmo valor do ingresso disponível 
para clientes do sexo feminino. 

Ex-presidente do conselho da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor 
(Proteste), Claudio Considera concorda com o fim da diferenciação de preços e afirma 
que, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que haver tratamento igual para os 
clientes, salvo as exceções previstas em lei (idosos, estudantes e professores).  

"A cobrança diferenciada é ilegal. Não pode haver distinção em função de 
gênero e o consumidor que se sentir lesado deve reclamar numa entidade de defesa 
do consumidor", diz. 

Caso se sinta lesado, o consumidor deve buscar um posicionamento do 
administrador do evento ou do estabelecimento. A recomendação é da advogada 
Claudia Almeida, do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). Ela aconselha a 
resolução amigável da questão.  

Caso ainda haja discordância, o consumidor pode buscar o Procon e ou 
mesmo a Justiça, munido de documentos que comprovem a prática abusiva. "O 
contato prévio com o administrador é o caminho mais curto para resolver o problema", 
diz. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,justica-diz-que-cobrar-preco-diferente-
de-ingresso-em-balada-e-ilegal,70001874894 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Cartão de Crédito 

Visa testa devolver dinheiro de compras como crédito na fatura do cartão 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Novo programa de fidelidade funciona de maneira parecida com o das 
empresas de 'cashback'; primeiro parceiro é o Grupo Boticário 
 

A Visa lança nesta segunda-feira, 3, uma solução de fidelidade 
semelhante aos programas de cashback - aqueles que devolvem parte do 
dinheiro gasto em uma compra ao cliente. O primeiro parceiro nessa 
empreitada é o Grupo Boticário, que vai oferecer, nas compras acima de R$ 
100 feitas com cartão de crédito da bandeira, um desconto de R$ 20 na 
próxima fatura.  

Ainda incipiente perto de outras soluções do setor que já existem no 
Brasil, o programa pretende ajudar as empresas a fidelizar clientes e, 
consequentemente, incentivar o uso de cartão de crédito. 

Essa primeira ação em parceria com o Grupo Boticário tem a duração de 
um mês e cada pessoa só pode ganhar um desconto na fatura. Para participar, 
o cliente acessa o site "Vai de Visa" - que mostra todas as promoções da 
bandeira - e se cadastra no programa. 

Ao realizar a compra no site ou em lojas físicas do O Boticário, Eudora, 
Quem disse, Berenice? ou The Beauty Box - todas marcas do mesmo grupo - o 
cliente receberá um torpedo ou e-mail avisando que terá o crédito na próxima 
fatura. 

O objetivo da empresa, segundo Renato Rocha, vice-presidente de 
vendas e soluções para o comércio da Visa, é ajudar os varejistas a criarem 
promoções.  

"Toda a gestão tecnológica da promoção é realizada pela Visa, desde o 
controle das compras no valor estipulado até o crédito lançado na fatura do 
cartão. O estabelecimento comercial, no caso as lojas do Grupo Boticário, se 
preocupará em comunicar a ação e oferecer o melhor serviço aos clientes", 
explica Rocha.  

A ideia do programa, segundo o executivo, é colocar a tecnologia da 
empresa para auxiliar o varejista a atrair mais clientes. Outro benefício é a 
publicidade, assim como em outras plataformas que oferecem cashback. "A 
Visa comunica aos seus clientes das promoções que eles podem participar. 
Então, além de ser uma propaganda, também é uma forma da empresa atrair 
novos compradores para aquelas lojas que estão com descontos e facilidades", 
afirma. 

O professor Marcelo Coutinho, da FGV, acredita que a grande vantagem 
para a bandeira de cartão é incentivar diferentes estabelecimentos a aceitar e 
estimular o uso de seus produtos. "O grande desafio para eles é incentivar o 
pequeno e médio estabelecimento, o franqueado ou o revendedor a trabalhar 
com o cartão. Então, além de ser uma maneira de gerar movimento, é uma 
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forma de atrair o comerciante, mostrar que é bom trabalhar com cartão de 
crédito", afirma.  

Assim como a Visa, o Banco Original também oferece um programa 
semelhante ao de cashback. Nele, parte do que foi gasto tanto no cartão de 
crédito quanto no débito volta e pode ser usado para abater a fatura ou como 
crédito para futuras compras.  

A vantagem para o banco, segundo Wanderley Bacalá, diretor de TI da 
instituição, era permitir justamente a fidelização do cliente, que continuaria 
usando o cartão por ter essa vantagem. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,visa-testa-devolver-dinheiro-
de-compras-para-conter-avanco-de-startups-no-setor,70001874865 
 

 
Voltar ao índice 
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4.  Serviços – Planos de Saúde 

Contratação de planos de saúde fica cada vez mais difícil, diz Idec 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 

Mais de 1,5 milhão de brasileiros deixaram de ter um plano de saúde no ano 
passado, em parte por terem perdido o emprego e ficado sem o benefício oferecido 
pela empresa. E com a recessão, fica cada vez mais difícil para o consumidor 
contratar um plano por conta própria. Isso porque as operadoras de saúde vêm 
restringindo a oferta dos planos individuais ou familiares, cujo reajuste é fixado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar(ANS), e os que restam no mercado são 
caros e ainda, em muitos casos, são no sistema de coparticipação, quando o usuário, 
além da mensalidade, paga um percentual pelas consultas, exames e demais 
procedimentos. Por outro lado, estão estimulando a venda de planos coletivos por 
adesão para pessoas físicas, os chamados ‘falsos coletivos’ ou ‘pejotinhas’, cujo 
reajuste é negociado livremente com a empresa ou associação que contratou o 
serviço. 

— Essa estratégia representa uma ‘falsa coletivização’, pois os consumidores, 
sob a ilusão de pagarem mais barato em seus planos, são estimulados a ingressarem 
em determinada associação ou sindicato, ou a utilizarem qualquer CNPJ para 
conseguir um contrato coletivo — afirma Ana Carolina Navarrete, pesquisadora em 
saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), que vem apontando em 
seus estudos as dificuldades que os consumidores passam ao tentar contratar um 
plano de saúde. 

A pesquisadora acrescenta que os coletivos por adesão foi a forma encontrada 
pelas empresas de planos de saúde de fugir da legislação e da fiscalização da ANS, 
uma vez que estes planos não precisam submeter seus reajustes anuais à agência 
reguladora: 

— Fora que eles podem ser rescindidos unilateralmente pelas operadoras 
quando estas bem entenderem. E, mais uma vez, o consumidor sai no prejuízo. 

Planos Individuais X Coletivos  
Os planos individuais são oferecidos pelas operadoras de plano de saúde a 

todos os consumidores, sendo livre a adesão por qualquer pessoa física, 
individualmente ou em conjunto com seus dependentes. Nos contratos coletivos, 
existe um intermediário. O ato da contratação ocorre entre a operadora e uma pessoa 
jurídica (empresa, sindicato, associação, fundação), sendo que o plano será em prol 
dos funcionários ou sindicalizadso ou associados, podendo se estender a seus 
dependentes. 

Os 8,2 milhões de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalar 
individuais e familiares poderão ter suas mentalidades reajustados em até 13,55%. O 
índice fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) do dia 17 de maio e pode ser aplicado entre maio de 
2017 e abril de 2018, sendo válido para os planos de saúde contratados a partir de 
janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98, que representam 17,2% do total de 
47,5 milhões de usuários pela saúde suplementar no Brasil. O reajuste é mais do que 
o triplo da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(IPCA). 

 
 



 

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.” 

 

Planos Acessíveis 
Na visão do Idec, segundo Ana Carolina, a iniciativa de planos mais acessíveis 

não tem condições de oferecer serviços de qualidade e que deem segurança ao 
consumidor, podendo causar graves prejuízos e, inclusive, fazendo ”explodir” a 
judicialização da saúde suplementar, ou seja, a quantidade de ações judiciais contra 
as operadoras 

A pesquisadora lembra que a proposta apresentada pelo Ministério da Saúde 
prevê três tipos de planos, todos com restrições de cobertura ou de atendimento ao 
consumidor. Um deles, chamado “Plano Simplificado”, não cobre internações, terapias 
e exames de alta complexidade, urgência e emergência ou hospital-dia, por exemplo. 
Pelos termos gerais da proposta, o usuário terá de pagar “ao menos 50% do valor de 
procedimento” como coparticipação; os preços do serviço poderão ser reajustados 
apenas “com base em planilhas de custo”, haverá “obrigatoriedade da segunda 
opinião médica” nos casos mais complexos, entre outras alterações. 

— Assim, para o Idec, os planos populares são produtos-placebo — 
simulações de plano de saúde—, não sustentáveis para o consumidor, que, se 
implementados, implicarão em mudanças radicais, para pior, na atual legislação sobre 
o tema — conclui Ana Carolina. 

Os pontos mais problemáticos da proposta, segundo o Idec, são: 
Ampliação de coparticipação em, no mínimo, 50%: a coparticipação é um 

instrumento criado para fazer o usuário do plano não usar os serviços de saúde, 
obrigando-o a pagar um determinado valor pelo procedimento que for utilizar, além do 
valor da mensalidade. Com isso, avalia o instituto, o consumidor adia consultas e 
exames e atrasa a prevenção e o diagnóstico precoce. 

Reajustes de planos individuais segundo tabela de custos: planos de reajuste 
não regulado, ou com regulação mais frouxa, que é o caso da proposta, permitem que 
as operadoras fixem reajustes superdimensionados no decorrer da relação contratual. 
Isto, segundo a pesquisadora, abre margem para que as operadoras ofereçam um 
plano artificialmente barato, para ganhar o consumidor e, a partir do primeiro reajuste , 
aumentar consideravelmente o valor da mensalidade. 

Obrigatoriedade de segunda opinião médica: esta alteração tem um potencial 
explosivo para negar internações e procedimentos caros e complexos, impedir 
atendimentos de urgência, tratamentos de câncer, de transtornos mentais, órteses, 
próteses, fisioterapia, transplantes etc. Além disso, afronta a Resolução nº 8/98 do 
Conselho Nacional de Saúde, que proíbe o uso de autorizações prévias (ou segundas 
opiniões) para procedimentos de urgência e emergência. 

Revisão de prazos de atendimento: a fim de reduzir custos, as operadoras 
contratarão uma rede conveniada ou credenciada menor, procurando também pagar 
menos aos prestadores. Com poucos serviços conveniados, será ainda maior a 
dificuldade de agendar exames e consultas com médicos e de encontrar hospitais e 
laboratórios de qualidade. 

Cobertura restrita aos serviços disponíveis na região de contratação: significa 
que as operadoras poderão oferecer cobertura apenas de serviços disponíveis dentro 
de uma determinada região. Isso abre margem para que a operadora negue 
procedimentos obrigatórios previstos no rol de cobertura mínima, criado pela Lei nº 
9.656/98, sob o argumento de que tais serviços não estão disponíveis na região de 
contratação. 
 
http://jornaltijucas.com.br/geral/contratacao-de-planos-de-saude-fica-cada-vez-mais-
dificil-diz-idec/ 
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5. Serviços – Software e TI 

Com aumento de ameaças cibernéticas, cresce demanda por 
profissionais de TI 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: G1 
 
Média salarial entre os profissionais da área subiu de R$ 5.833, em 2016, para 
R$ 11.500, em 2017, motivada pela busca de mais profissionais para cargos 
superiores, diz consultoria. 
 

Com a recente ascensão de ciberataques, a demanda por profissionais 
da segurança da informação também vem crescendo, aponta levantamento da 
consultoria norte-americana de recursos humanos Robert Half. Entre os 
profissionais mais requisitados na área estão analistas, coordenadores, 
gerentes e chefes de segurança. 

“O mercado tem valorizado muito profissionais familiarizados com 
questões mais complexas de segurança, como, por exemplo, teste de invasão”, 
explica Fábio Saad, gerente sênior da Divisão de Tecnologia da Robert Half. 
"Essa demanda aumenta mais ainda com o fato das empresas se tornarem 
digitais. A forma de captação de informações mudou e se tornaram mais 
sensíveis", explica. 

A cultura de novas empresas, principalmente a de startups, em dar mais 
flexibilidade aos funcionários, como a implementação de home office, também 
vem mexendo com a maneira pela qual as empresas lidam com as 
informações. O aumento na demanda por esses profissionais reflete no 
aumento dos salários. 

A média salarial no campo da tecnologia da informação, de acordo com 
a consultoria, subiu de R$ 5.833, em 2016, para R$ 11.500, em 2017. Para 
Saad, isso se dá pela contratação desses profissionais para cargos superiores 
aos que até então ocupavam. 

Para chegar aos dados, a Robert Half acompanhou 453 profissionais da 
área de infraestrutura e segurança da informação ao longo dos três anos e 
constatou que as vagas contemplam profissionais do setor com diferentes 
qualificações. 

“Anteriormente, o profissional de segurança fazia parte do departamento 
de infraestrutura. Hoje, com o aumento da importância da segurança de dados, 
as empresas já estão criando áreas específicas, com profissionais dedicados à 
esta questão”, completa Saad. 

A maior demanda, segundo o consultor, vem de empresas digitais e 
startups do meio financeiro e de e-commerce. "Para essas organizações, a 
informação é crítica, então existe uma demanda forte por profissionais, o que 
vem impulsionando o setor", disse. 

Ataques recentes 
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Na última terça-feira (27), sites do governo e de várias empresas 
ucranianas foram alvo de um ataque cibernético, que atingiu aeroportos, 
bancos e escritórios do governo. Um conselheiro do ministro do Interior da 
Ucrânia o classificou como o pior na história do país. 

Além disso, companhias da Europa, como a agência de publicidade 
WPP, disseram ter sido afetadas. 

Em maio, ao menos 74 países, incluindo o Brasil, foram alvos de um 
ciberataque em "larga escala". Os ataques atingiram hospitais públicos na 
Inglaterra, causaram a interrupção do atendimento do INSS e afetaram 
empresas e órgãos públicos de 14 estados brasileiros mais o Distrito Federal. A 
extensão do ataque leva especialistas em segurança a acreditar que se trate de 
uma ação coordenada, mas não se sabe ainda a autoria. 
 
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/com-aumento-de-
ameacas-ciberneticas-cresce-demanda-por-profissionais-de-ti.ghtml 
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6.  Serviços – Turismo 

Ministério do Turismo abre consulta pública sobre a Política Nacional de 
Qualificação para o setor 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Consulta pública sobre o tema, aberta hoje, ficará disponível no site da Pasta até 21 
de julho. Setor produtivo, acadêmico e sociedade podem contribuir para a concepção 
do documento 
 

O Ministério do Turismo abriu nesta segunda-feira (3) uma consulta pública 
para que a população colabore e opine sobre a elaboração de uma Política Nacional 
de Qualificação em Turismo. A iniciativa tem como objetivo envolver a sociedade na 
construção de normativo de qualificação que será adotada para a formação de adultos 
e jovens (Acesse aqui o documento). 

O documento preliminar foi concebido em parceria com a Universidade de 
Brasília (UNB). Para a elaboração da Política foram realizadas pesquisas, oficinas e 
seminários em diversos estados brasileiros, que contaram com pesquisadores de 
instituições de ensino públicas como as universidades de São Paulo (USP), a Federal 
Fluminense (UFF), do Rio Grande do Norte (UFRN), do Paraná (UFPR), do Pará 
(UFPA), a Federal de Ouro Preto (UFOP), Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o 
Instituto Federal da Paraíba (IFPB). 

“Este é um momento extremamente importante do processo, onde teremos a 
chance de garantir uma política plural, que atenda a todas as especificidades do nosso 
setor”, afirma a secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté 
Bezerra. 

Disponível no site do Ministério do Turismo, a consulta ficará aberta por três 
semanas para que cidadãos, estudantes, professores, empresários e entidades 
possam enviar sugestões, comentários ou propor alterações. As contribuições serão 
compiladas e analisadas pela equipe de pesquisadores responsável pelo Projeto e, 
posteriormente, apresentadas ao Conselho Nacional de Turismo (CNT). A previsão é 
que a Política Nacional de Qualificação em Turismo seja publicada até o final de 2017. 

Qualificação como Ferramenta Estratégica - A construção de uma política de 
Estado voltada para qualificação em turismo é uma das medidas do Brasil + Turismo, 
pacote de medidas para alavancar o setor de viagens no Brasil, lançado em abril deste 
ano pelo ministro do Turismo, Marx Beltrão. Também dentro do pacote, o MTur já 
oferece aos profissionais que atuam e àqueles que pretendem entrar no mercado de 
trabalho do turismo, cursos profissionais à distância - Brasil Braços Abertos e Pronatec 
Voluntário e técnicos presenciais e semipresenciais - MedioTec. Para mais 
informações sobre as ações de qualificação do MTur, acesse 
www.turismo.gov.br/qualificacao. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7930-minist%C3%A9rio-
do-turismo-abre-consulta-p%C3%BAblica-sobre-a-pol%C3%ADtica-nacional-de-
qualifica%C3%A7%C3%A3o-para-o-setor-e.html 
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Setor de cruzeiros busca novos destinos para turismo no verão 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Na temporada 2017/2018, 400 mil pessoas devem embarcar em sete navios 
pela costa brasileira 
 

A alta temporada de cruzeiros começa em novembro e o setor se 
prepara para receber 400 mil passageiros em sete navios. O presidente da 
Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA-Abremar), Marco Ferraz, 
esteve no Ministério do Turismo nesta segunda-feira (3) e apresentou um plano 
de expansão da entidade e seus associados para o setor. 

“Estamos pesquisando vários portos que podem receber nossos 
cruzeiros nas próximas temporadas, como Morro de S. Paulo (BA), Itajaí, São 
Francisco do Sul e Florianópolis (SC), além de Guarapari e Vitória (ES).  
Tivemos recentemente uma experiência muito positiva com Camboriú – 
fizemos um teste em abril e o destino receberá 21 escalas já na próxima 
temporada, gerando um grande impacto econômico na cidade”, destacou. 

De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas, cada 
passageiro de um grande navio chega a gastar R$ 466,00 por dia nas escalas. 
Levando em conta que cada navio recebe até 3.500 passageiros, as 21 escalas 
em Balneário Camboriú poderão impactar em até R$ 34 milhões a economia da 
cidade. 

BRASIL NA ROTA DOS GRANDES NAVIOS  
O Ministério do Turismo vem trabalhando em pautas para tornar o setor 

de cruzeiros mais competitivo. Desde o início do ano, o ministro Marx Beltrão 
tem se reunido com representantes do setor para traçar uma estratégia para 
melhorar as condições de transporte dos grandes navios no país. “Este é um 
setor bastante dinâmico. Se não damos condições para os cruzeiros operarem, 
eles simplesmente vão para outros países. Com isso, perdemos turistas e a 
economia fica enfraquecida”, afirmou o ministro do Turismo. 

A primeira conquista veio em maio, quando foi regulamentada a Lei de 
Migração, que definiu que os marítimos dos navios que circulam pelo Brasil não 
precisarão mais de vistos para exercer a sua atividade. O fim da exigência vai 
representar uma redução de até R$ 500 mil no custo de cada navio. Agora, o 
Ministério do Turismo trabalha junto ao setor na identificação de novas rotas e 
na redução dos custos da operação de cruzeiros, com o objetivo de atrair mais 
navios, gerando empregos e renda para o país. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7932-setor-de-
cruzeiros-busca-novos-destinos-para-turismo-no-ver%C3%A3o.html 
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7.  Empreendedorismo 

Alunos da USP usam empreendedorismo para melhorar vida de famílias 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Portal Varejista 
 

Capacitar grupos em situação de vulnerabilidade social é a missão de 
uma equipe de estudantes da USP em São Carlos. Os alunos são 
responsáveis por prospectar problemas sociais em comunidades próximas ao 
campus, propor soluções e dar meios para que elas consigam se sustentar. 

Eles atuam em diferentes espaços, de um assentamento rural à 
formação de mulheres para trabalhar na construção civil e em negócios 
gastronômicos. Após diagnosticarem as principais dificuldades, os estudantes 
elaboram um projeto com a população que será beneficiada. 

Os membros da comunidade são capacitados pelos estudantes para que 
mantenham o projeto a longo prazo, pois, ao final de um ou dois anos, a equipe 
sai da comunidade para criar novos projetos em outros lugares. 

Enactus Caaso atende a escolas, comunidades e assentamento em São 
Carlos 

A iniciativa é do Enactus Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira 
(Caaso) da USP. A equipe é associada à organização internacional e sem fins 
lucrativos Enactus, que incentiva universitários a proporem soluções para 
problemas sociais usando conceitos de empreendedorismo e sustentabilidade. 
O intuito é estimular a criação de negócios sustentáveis entre pessoas de baixa 
renda. 

Melhorias em um assentamento 
A baixa produtividade do solo do assentamento Santa Helena e a 

necessidade de ensinar o valor da terra às crianças da comunidade deram 
origem ao Geração Helena. É o projeto mais antigo do Enactus Caaso e está 
sendo concluído neste semestre. 

Dois anos se passaram desde que os membros do projeto conheceram 
os moradores do Santa Helena durante uma feira de produtos na USP. Na 
época, o assentamento tinha apenas três de seus 11 lotes irrigados e era 
marcado pelas diferenças políticas entre seus habitantes. 

O projeto Geração Helena conseguiu aumentar a produtividade e a 
renda do assentamento Santa Helena – Foto: Enactus Caaso-USP 

“Com o projeto, todos os lotes foram irrigados. Caixas d’água, sombrites 
e rodas d’água foram instaladas e fizemos uma parceria com a Embrapa para 
analisar a água e o solo do assentamento”, conta Caio Chinen, representante 
do Geração Helena e aluno do terceiro ano de Engenharia de Produção da 
USP. 

Após o resultado da análise, os moradores passaram a usar 
biofertilizantes e água tratada. Como resultado, a área cultivável do 
assentamento mais do que dobrou e agora permite que os alimentos sejam 
vendidos em feiras de São Carlos. A renda média da população aumentou 
cerca de 40%. 
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As mulheres no mercado de trabalho 
Além da bandeira ecológica, o Enactus Caaso também abraça a causa 

feminista através das ações de dois projetos voltados para mulheres: Mulheres 
à Obra e MadreChef. 

O primeiro capacita mulheres para atuarem na área de construção civil. 
Em parceria com outras instituições, o Mulheres à Obra oferece oficinas de 
pequenos reparos, conceitos matemáticos e precificação de serviços para que 
as participantes possam se profissionalizar e seguir na área. 

O projeto Mulheres à Obra incentiva a atuação feminina na construção 
civil – Foto: Enactus Caaso-USP 

“No início, nós ajudamos em tudo”, diz Gabriela Mayr, estudante do 
quinto ano do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP e 
coordenadora de um dos projetos. No caso do MadreChef, acompanhamos 
desde a compra dos produtos até o planejamento de vendas e precificação. 
Quando o negócio se estabiliza e as mulheres participantes começam a gerir 
por conta própria, o Enactus dá início a um novo projeto.” 

“É extremamente importante ter uma base teórica para saber valorizar 
os seus serviços”, diz Mariana Siqueira, estudante do 3º ano do curso de 
Engenharia de Produção da USP e coordenadora do Mulheres à Obra. “Além 
disso, o objetivo do projeto é mostrar que elas são capazes de se inserir no 
mercado, que discrimina muito essas profissionais apenas por serem 
mulheres.” 

No MadreChef, são atendidas oito mulheres de cinco bairros de São 
Carlos, que estão abrindo seu próprio negócio gastronômico para 
complementar a renda familiar. “O Enactus identificou que as mulheres em São 
Carlos se sentem muito reprimidas, elas pensam que não são capazes de gerir 
um negócio próprio. Então, além de aumentar a renda delas, trabalhamos com 
a autoestima”, diz Gabriela. 

A primeira iniciativa foi a Doce Começo, que produz bolos de pote e de 
festa sob encomenda. Desde julho de 2016, foram feitos 578 bolos, que 
resultaram no aumento de 30% da renda de Neia, que gere o Doce Começo. 

Outro empreendimento é o Divino Sabor, organizado por três mulheres 
que vendem panquecas congeladas. Com o negócio, houve um aumento 
médio de R$ 500 na renda familiar de cada uma. 

Além dos projetos que visam à criação de negócios e produtos, o 
Enactus Caaso promove o Minha Muda. “É um projeto desenvolvido na escola 
Escola Estadual Jesuíno de Arruda, em São Carlos. Ele busca criar um vínculo 
maior entre os alunos e a escola, e a escola com a família”, explica Evaldo 
Espíndola, professor da EESC responsável pelos alunos que participam do 
Enactus. “Não é um projeto com retorno financeiro, mas é um projeto com olhar 
social, pensando na ampla evasão que as escolas registram no decorrer do 
ano.” 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/13284/alunos-da-usp-usam-
empreendedorismo-para-melhorar-vida-de-familias 
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8. Curtas 

Total de inadimplentes chega a 61 milhões em maio, maior volume em 
cinco anos 

 
03 de Julho de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Novecentos mil consumidores no país não conseguiram pagar suas 
dívidas em dia entre abril e maio deste ano, elevando para 61 milhões o total 
de inadimplentes, segundo o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do 
Consumidor. 

Esse é o maior volume já registrado na série histórica da pesquisa, que 
começou em 2012. Em maio do ano passado, havia 59,5 milhões de 
consumidores com dívidas em atraso. 

Na avaliação dos economistas da Serasa, “o desemprego e a recessão 
econômica são os principais motivos para os altos índices de inadimplência no 
país”. Em nota, a entidade destaca que além desse quadro, o fato de ter o 
nome no cadastro de inadimplentes impede o devedor de obter crédito e o leva 
a uma desorganização da situação financeira familiar 
 

IPC-S tem deflação nas sete capitais pesquisadas no fim de junho 

 
04 de Julho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) registrou deflação 
nas sete capitais pesquisadas na última medição de junho, segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV).  

Belo Horizonte foi destaque no período, com queda de 0,74%. Em 
seguida, veio Brasília, com recuo de 0,44%. Na terceira prévia de junho, essas 
localidades registraram baixas de 0,66% e 0,23%, respectivamente. Tiveram 
também recuos mais marcados entre uma apuração e outra Rio de Janeiro (de 
-0,26% para -0,34%) e São Paulo (de -0,04% para -0,23%).  

Na passagem da terceira para a última leitura de junho, o IPC-S mudou 
de direção em Porto Alegre (de 0,01% para -0,36%), em Salvador (de 0,08% 
para -0,20%) e em Recife (de 0,17% (de 0,17% para -0,08%).  

Na média das sete capitais, o IPC-S foi de decréscimo de 0,12% na 
terceira leitura de junho para baixa de 0,32% no fim do mês. 
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9. Feiras 

 
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  
 
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 
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14/07/2017 até 23/07/2017 – EXPOBEL 
Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições Rio Apa 
Cidade: Bela Vista  - MS 
 
14/07/2017 até 15/07/2017 – PREVENMATOGROSSO 
Setor: Saúde 
Local: Estádio Arena Pantanal 
Cidade: Cuiabá – MT 
 
16/07/2017 até 18/07/2017 – ENFLOR - GARDEN FAIR 
Setor: Agronegócio 
Local: Recinto da Expoflora 
Cidade: Holambra - SP 
 
16/07/2017 até 18/07/2017 – HAIR BRASÍLIA AND BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília - DF 
 
17/07/2017 até 19/07/2017 – SMARTPHONE CONGRESS 
Setor: Multisetores 
Local: Transamerica Expo Center - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo - SP 
 
17/07/2017 até 20/07/2017 – ELETROLAR SHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Azul Play 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


