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1. Comércio 

Os benefícios de abrir um negócio no interior 

 
 17 de Agosto de 2017 

Fonte: Portal Fator Brasil  
 
Especialista dá dicas para quem pensar em investir fora das capitais. 
 

Muitos empreendedores estão migrando seus negócios para cidades 
distantes das capitais. A abertura de lojas e empresas no interior é uma 
tendência que pode ser observada também na atuação de grandes marcas, 
como a Renner, que inaugurou sua primeira unidade em Campina Grande, na 
Paraíba, no final do ano passado e, neste ano, em Parauapebas, no Pará. De 
acordo com um estudo feito pela ABF, houve um aumento de aberturas de 
redes de franquias no interior de cidades como Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
e nas regiões nordeste e centro-oeste. A mesma tendência acompanha o 
mercado de shopping centers, onde mais de 70% das inaugurações ocorrem 
em regiões fora das capitais, segundo a Abrasce. Julio Macedo, diretor 
comercial e de Novos Negócios do Grupo Partage, dá dicas para quem pensa 
em investir fora do grande mercado. 

O que o empresário deve ter em mente ao abrir um negócio do interior? - 
Julio Macedo: É importante lembrar que os maiores potenciais de crescimento 
estão sempre em mercados médios do interior do Brasil. Nestes locais, 
prevalece um mar de oportunidades, menor concorrência e carência de 
produtos e serviços mais qualificados. Com a facilidade de informação atual, 
todo mundo conhece as boas marcas e deseja ter acesso fácil a elas, evitando 
ter que realizar grandes deslocamentos. Além disso, o grau de exigência deste 
consumidor aumenta a cada dia e é necessário fazer um Plano de Negócios 
detalhado, visando implantar o seu negócio de uma forma organizada, que 
permita obter sucesso e surpreender os consumidores locais. 

Quais informações ele deve mapear? -JM: Sempre é importante pensar 
num bom ponto comercial. Muitos especialistas dizem que os três principais 
fatores-chave de sucesso para um negócio é: ponto, ponto e ponto. Assim, é 
bom avaliar o mercado, escolher o melhor ponto comercial para o seu negócio, 
identificar a oferta existente e confrontar com o potencial de demanda naquele 
mercado específico. Um centro comercial, tanto o tradicional, com um 
shopping, muitas vezes já se coloca como um diferencial para garantir uma 
maior probabilidade de sucesso para seu negócio. O comércio de centro, em 
geral, não confronta com o shopping. São públicos distintos e que consomem 
em momentos diferentes. Para melhor posicionar seu negócio, o shopping 
pode garantir um público mais qualificado e crescente acesso de clientes que 
procuram cada vez mais conforto e segurança. Em todo o Brasil, os shoppings 
continuam sendo considerados um espaço de maior potencial para futuros 
investimentos. 
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Na sua visão, quais são os benefícios de um negócio nas áreas foras 
das capitais? -JM: Como já comentei acima, as capitais, em geral, estão muito 
ofertadas. Por outro lado as cidades médias do Brasil têm, em geral, grande 
carência de boa oferta de produtos e serviços. Além disso, nessas cidades há 
boa qualidade de mão de obra, ávida por uma boa oportunidade de trabalho. 
Além disso, os custos de um ponto comercial são menores nesses mercados, 
permitindo assim um menor investimento inicial. 

Como a Partage estimula os investimentos no interior, do ponto de vista 
comercial? -JM: Oferecemos sempre um atendimento personalizado, condições 
especiais de negociação, apoio na implantação da operação e um pós-venda 
da melhor qualidade. Nossos shoppings estão orientados e têm uma equipe 
treinada para dar acompanhamento permanente ao lojista, de forma que ele se 
sinta efetivamente um parceiro de negócio e que o seu sucesso seja o nosso 
sucesso! 

Perfil — O Grupo Partage está presente em quatro das cinco regiões do 
Brasil, atualmente possui sete shoppings em operação e três em fase de 
implantação. Em 2016, atingiu mais de 290.000 m² de ABL, com mais de 1.015 
lojas, 35 âncoras, 28 megalojas, 38 salas de cinema, cerca de 9.000 vagas de 
estacionamento e gera cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. 

A empresa foi criada em 1997, com sede na cidade de São Paulo. Na 
divisão Shopping Centers seu portfólio reúne dez unidades, sendo sete em 
operação e três em processo de construção. 

O primeiro empreendimento do grupo foi o Partage Shopping São 
Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro. Também estão em operação atualmente 
o Partage Shopping Mossoró (Rio Grande do Norte); o Partage Norte Shopping 
Natal (Rio Grande do Norte); o Partage Shopping Campina Grande (Paraíba); o 
Partage Shopping Betim (Minas Gerais), o Partage Shopping Parauapebas 
(Pará) e o Partage Shopping Rio Grande (Rio Grande do Sul). 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=347416 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Supermercados 

Supermercados são reconhecidos como atividade essencial da economia 

 
 16 de Agosto  de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Com a medida, tomada por meio de decreto assinado por Temer, empresas 
esperam menos burocracia e mais facilidade para abrir aos domingos e 
feriados 
 

Os empresários supermercadistas comemoraram nesta quarta-feira 
(16/8) a conquista de uma antiga reivindicação. Em cerimônia no Palácio do 
Planalto, o presidente da República, Michel Temer, assinou decreto que passa 
a reconhecer o setor como atividade essencial da economia. O texto traz 
benefícios como maior segurança jurídica para que os lojistas negociem a 
abertura do comércio aos domingos e feriados, em todo o país. 

Trata-se de uma demanda antiga do setor. Até então, o Decreto 27.048, 
de 1949, não reconhecia a atividade supermercadista como essencial. 
Segundo os empresários, a lei gerava burocracia e dificultava os acordos entre 
a classe patronal e os trabalhadores para a abertura aos domingos e feriados.  

Reforma trabalhista  
Com o decreto, aliado à reforma trabalhista aprovada pelo governo 

federal, a expectativa do setor é que esses desafios sejam contornados, 
possibilitando um aumento dos investimentos e da consequente geração de 
empregos. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), 
João Sanzovo, avalia que essa é uma conquista não apenas para o setor, mas 
também para os consumidores. 

"Temos uma alta demanda diária. Cerca de 27,7 milhões de pessoas 
visitam supermercados em todo o país. Essa é uma conquista da população 
brasileira", afirmou. Sanzovo agradeceu ainda a Temer. "Agora, somos 
reconhecidos como a atividade essencial que somos. O senhor, presidente, fez 
justiça com a categoria e os consumidores”, disse. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/16/internas
_economia,618229/supermercados-sao-reconhecidos-como-atividade-
essencial-da-economia.shtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Gestão financeira inteligente é chave para aperfeiçoar a experiência de 
pagamento 

 
17 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Para não ficar para trás, o varejo se adapta ao seu tempo, 
implementando tecnologia em todas etapas do negócio, de modo a oferecer a 
melhor vivência de consumo para um perfil de cliente 2.0. 

No entanto, em contraste com a atualização na experiência de vendas, 
os processos que dão forma ao pagamento continuam parados no tempo, 
trazendo inúmeros problemas para o consumidor na hora da conclusão de suas 
compras. 

Segundo levantamento do Reclame Aqui, site em que os consumidores 
expõem publicamente suas críticas a empresas dos mais variados segmentos, 
desabafos referentes às cobranças indevidas e estorno nos valores pagos 
ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posições na lista das 
principais queixas entre os compradores brasileiros. 

O ranking, considerou reivindicações realizadas ao longo de todo o 
primeiro trimestre deste ano, mostra que o problema afeta, principalmente, e-
commerces, empresas de telefonia fixa e móvel, fabricantes de 
eletrodomésticos, eletrônicos e itens de informática em geral. 

Note-se que essa tendência já havia sido constatada pelo Reclame Aqui 
no seu monitoramento anual de 2016. 

É verdade, o varejo se mobiliza para resolver problemas relativos ao 
mau atendimento e atrasos nas entregas – outros dois motivos de queixas 
populares no ranking do site. Em contra partida, o esforço em aperfeiçoar a 
experiência de compra pode ser em vão se as empresas não adotarem 
tecnologias as quais passam pela gestão do setor financeiro, com atenção 
especial à organização dos pagamentos de lojas físicas e virtuais. 

Isso porque nessa etapa ocorre a efetivação da compra, que por sua 
vez, deve acompanhar a rapidez e a facilidade oferecida nas etapas anteriores, 
sob o risco de provocar um ‘curto’ em todo o circuito. 

Afinal, o consumidor de hoje basicamente procura uma experiência de 
compra Apple e uma experiência de pagamento Uber. 

É importante frisar que o ambiente de crise continuada faz o usuário ficar 
ainda mais atento ao processo de compra. A tendência é: antes de fechar 
qualquer negócio, faça uma pesquisa mais aprofundada, tanto sobre o produto 
quanto sobre a empresa. 

Nesses momentos, passar uma imagem negativa sobre a experiência de 
pagamento pode comprometer o negócio e afastar possíveis compradores, 
mesmo quando já estão decididos pela aquisição de um determinado elemento 
do seu interesse. 

Para lidar com esse desafio, o mercado desenvolveu tecnologias que 
permitem monitorar todas as etapas de uma transação em qualquer 
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modalidade de pagamento eletrônico. Assim, os lojistas podem identificar 
falhas, como eventuais cobranças em duplicidade e atuar antecipadamente 
para estorná-las antes que sejam processadas na fatura do cartão do cliente. 

O varejista também pode organizar os chamados chargebacks, 
processos em que o dono do cartão não reconhece a compra, seja por falta de 
entrega seja devolução ou cobrança indevida. Dessa forma, ele trabalha para 
melhor atender seu cliente, proporcionando-lhe uma melhor experiência de 
pagamento. 

Como se vê, uma gestão inteligente de vendas não apenas proporciona 
segurança financeira ao vendedor como fideliza a clientela ao contribuir 
diretamente para a construção da reputação de uma empresa no imaginário do 
cliente. 

Em um momento em que a internet e as redes sociais empoderam cada 
vez mais o consumidor, não dá para ignorar a opinião do cliente, correndo o 
risco de perdê-lo para sempre. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/aperfeicoar-experiencia-
pagamento/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Setor de serviços tem maior alta para junho em 5 anos, diz IBGE 

 
16 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 

 Dados de maio foram revisados para alta de 0,5% frente ao mês anterior. 
 

O volume do setor de serviços do país avançou 1,3% em junho frente a 
maio na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira (16) o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior variação mensal para 
o mês de junho desde 2012, quando foi iniciada a série histórica da pesquisa. 

Este foi o terceiro resultado positivo na variação mensal (mês contra 
mês anterior). Porém, conforme ponderou o analista da coordenação de 
Serviços e Comércio do IBGE, Roberto Saldanha, ainda não é possível apontar 
uma recuperação do setor. 

“Apesar de ter tido um crescimento de 1,3% na margem, não foi 
suficiente para reverter o resultado negativo do acumulado no ano. O setor 
começou a cair em junho de 2015, começou a estacionar em junho de 2016 e 
ainda não houve reversão. Então, ainda não podemos afirmar que há 
recuperação”, afirmou. 

“O setor de serviços é o último a entrar na crise e o último a sair”, 
acrescentou Saldanha. Segundo o pesquisador, a recuperação do setor só 
será possível após a recuperação da indústria no país. “O setor industrial é o 
maior demandante de serviços no país”, explicou. 

Embora afirme que ainda não é possível falar em recuperação do setor 
de serviços, o economista apontou que o pior já passou. “Os piores resultados 
já passaram. Se observarmos uma trajetória desde outubro do ano passado, ali 
foram os piores resultados”, acrescentou Saldanha. 

O IBGE revisou os dados do setor de serviços de maio. Ao contrário do 
avanço de 0,1%, que o deixou praticamente estável na passagem de abril para 
maio, a alta foi de 0,5%, uma diferença de 0,4 pontos percentuais. 

No acumulado do ano, o índice recuou 4,1%, o segundo pior 
desempenho da série. Em junho do ano passado, a retração nesta base de 
comparação havia sido de 4,9%. Em 2012, o primeiro semestre encerrou com 
alta de 4,4%. 

Situação parecida ocorreu com o resultado acumulado em 12 meses – o 
recuo de 4,7% foi menor que em junho do ano passado (-4,9%), mas distante 
do melhor resultado nesta base de comparação, registrado em junho de 2013, 
quando apresentou alta de 4,1%. 

Receita do setor 
A receita de maio para junho subiu 1%, a segunda maior alta da série e 

o melhor resultado havia sido registrado em junho de 2013, quando teve alta de 
1,4%. No semestre, porém, a receita do setor teve o segundo pior resultado da 
série (1,6%). O pior resultado nesta base de comparação foi observado no ano 
passado (0,2%) e o melhor em junho de 2012 (10,8%). 
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Nos 12 meses terminados em junho, o indicador também teve o segundo 
pior resultado da série, com queda de 0,6%. A variação mais baixa foi 
registrada no ano passado (0,3%), e a melhor em junho de 2013 (8,9%). 

Nos seis primeiros meses do ano, o setor de serviços caiu 1,3% frente 
ao 2º semestre de 2016, na série livre de influências sazonais, a menor queda 
desde o 1º semestre de 2015. 

Atividades em destaque 
Por atividade, se destacaram na comparação mensal os serviços 

prestados às famílias e transportes, serviços auxiliares dos transportes e 
correio, ambos com crescimento de 1,0%. Serviços profissionais, 
administrativos e complementares subiram 0,8%. O único recuo foi nos 
segmentos de serviços de informação e comunicação, com variação negativa 
de 0,2%. 

O resultado de junho na comparação com maio sofreu influência positiva 
das atividades de turismo. De acordo com o analista responsável pela 
pesquisa, o desempenho deste ramo de serviços foi alavancado pelo chamado 
turismo de negócios. 

“As atividades de alojamento e transporte aéreo cresceram no mês, 
devido ao turismo de negócios, que costuma beneficiar especialmente São 
Paulo e o Distrito Federal”, explicou Saldanha. 

Comparado com junho do ano passado, o segmento de serviços 
prestados às famílias teve alta de 4,1%. “A gente identifica aí uma melhora no 
rendimento das famílias e uma certa estabilização dos preços”, apontou 
Saldanha. 

Já no ramo dos transportes, serviços auxiliares de transportes e 
correios, a segunda atividade que apresentou alta na comparação com junho 
do ano anterior, com avanço de 2,1%. Segundo o analista do IBGE, este 
resultado poderia ter sido melhor se a base de comparação não estivesse alta. 
“No ano passado, esta atividade esteve beneficiada pelas olimpíadas”, disse. 

Primeiro trimestre positivo após 9 quedas 
No 2º trimestre de 2017, o setor de serviços registrou variação positiva 

de 0,3% frente ao 1º trimestre (sem influências sazonais), interrompendo uma 
sequência de nove trimestres de queda. Os crescimentos em serviços 
profissionais, administrativos e complementares (1,4%) e nos transportes, 
serviços auxiliares dos transportes e correio (0,7%) contribuíram para o 
resultado positivo. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/setor-de-servicos-cresce-13-em-junho-diz-
ibge.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços - Bancos 

Bancos lideram lucros no 2º tri entre as empresas de capital aberto 

 

16 de Agosto  de 2017 
Fonte: G1  

 
Itaú, Bradesco e Banco do Brasil somaram ganhos de mais de R$ 12 bilhões. 
Lucro acumulado de 309 empresas, no entanto, caiu 13,2%, segundo 
Economatica. 
 

O Itaú Unibanco registrou o maior lucro líquido no 2º trimestre de 2017 
entre as empresas de capital aberto, segundo levantamento da provedora de 
informações financeiras Economatica. O banco teve ganhos de R$ 6,01 bilhões 
no período. 

Na sequência, os maiores lucros no 2 trimestre foram os do Bradesco 
(R$ 3,9 bilhões) e Banco do Brasil (R$ 2,6 bilhões). 

Entre as 20 empresas mais lucrativas no período, 6 foram bancos. O 
setor liderou mais uma vez os ganhos, com a soma dos resultados de 23 
instituições totalizando um lucro de R$ 16 bilhões, uma alta de 5,6% frente ao 
2º trimestre de 2016. 

Considerando os resultados de 309 empresas com capital aberto que já 
divulgaram seus balanços, o lucro consolidado no 2º trimestre foi de R$ 24,4 
bilhões, valor 13,2% inferior que o do mesmo período de 2016 quando as 
mesmas empresas registraram R$ 28,1 bilhões. 

O levantamento não considera os resultados da Eletrobras, Vale SA e Oi, 
em razão da disparidade dos números do 2º trimestre com os do mesmo 
intervalo do ano passado. O cálculo também não considera o lucro da JBS, 
cujo balanço ainda não foi auditado. 

Maiores prejuízos 
Na outra ponta, a Oi registrou o maior prejuízo no 2º trimestre, com 

perdas de R$ 3,27 bilhões, seguida por Biosev (R$ 577 milhões) e Log-in (R$ 
559 milhões). 

O setor de construção foi o que somou a maior perda, totalizando um 
prejuízo consolidado de R$ 1,56 bilhão, seguido por Transportes e Serviços 
(R$ 654,4 milhões). 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/bancos-lideram-lucros-no-2-tri-
entre-as-empresas-de-capital-aberto.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Turismo 

Em troca de desonerações, parques apresentam plano de investimento 

 
15 de Agosto de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

Os parques temáticos assumiram um compromisso com o governo de 
investir R$ 1,9 bilhão em troca de desonerações tributárias na compra de 
equipamentos para modernizar suas instalações. O desembolso ocorreria em 
um prazo de cinco anos e seria suficiente para a geração de 56 mil empregos 
diretos e indiretos, segundo cálculos das empresas. 

“Os equipamentos são bens de capital, mas recebem tratamento fiscal 
de bens de consumo”, diz o presidente do Sistema Integrado de Parques e 
Atrações Turísticas (Sindepat), Alain Baldacci, que também comanda as 
operações do Wet’n Wild, em Itupeva (SP). 

Hoje o país cobra tarifa de importação de 20% para equipamentos sem 
similares nacionais e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) tem 
alíquotas superiores a 10%. Com isso, gasta-se até 2,4 vezes mais para a 
compra de uma montanha-russa no Brasil do que nos Estados Unidos. Uma 
única atração do gênero pode custar até US$ 8 milhões. 

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, reconhece que não é um bom 
momento para se falar em desonerações diante da crise fiscal. Ele chama a 
atenção, no entanto, para as peculiaridades do setor. “O governo não vai 
perder um centavo em arrecadação. Há zero fabricação nacional. É abrir mão 
de imposto que já não estamos recebendo”, disse ao Valor.  

Beltrão afirmou já ter levado a proposta para seus colegas da equipe 
econômica e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
Para ele, o incentivo é necessário para destravar investimentos no setor e não 
deixar o Brasil fora do radar de grupos estrangeiros que têm olhado para novos 
mercados de entretenimento. 

“Um parque temático, para não cair na mesmice, tem que inovar 
sempre”, ressalta. Se por um lado é delicado tratar de desonerações agora, 
completa o ministro, este é um governo reformista e a reivindicação dos 
parques de diversão constitui uma das principais reformas no segmento de 
turismo. 
 
http://www.valor.com.br/empresas/5081000/em-troca-de-desoneracoes-
parques-apresentam-plano-de-investimento 
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7. Mercado Imobiliário 

Caixa reduz limites para crédito imobiliário a partir desta quarta 

 
16 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 

O banco reduziu o teto do valor dos financiamentos para casa própria, segmento do 
qual é líder com cerca de 68% de participação 
 

A partir desta quarta-feira (16/8), quem solicitar crédito para compra de imóveis 
na Caixa Econômica Federal vai enfrentar uma nova realidade. O banco reduziu o teto 
do valor dos financiamentos para casa própria, segmento do qual é líder com cerca de 
68% de participação. 

O banco já havia anunciado a medida em junho. No entanto, conforme apurado 
pela reportagem, na tarde desta terça-feira (15/8), a Caixa emitiu um comunicado 
interno endereçado aos seus gerentes bancários marcando como data esta quarta-
feira para que a medida passar a valer. No texto, o banco informa as regras, que 
valem para novos contratos, revertendo o movimento feito pelo banco ao final do ano 
passado, quando elevou os limites de financiamento. 

Conforme o anúncio da Caixa, o limite em empréstimos no âmbito do sistema 
de amortização constante (SAC) nas linhas Minha Casa, Minha Vida, Pró-Cotista, que 
oferece juros menores a trabalhadores titulares de contas vinculadas ao FGTS, no 
financiamento imobiliário, e com recursos do FGTS (CCFGTS) diminuiu de 90% para 
80% do valor total do imóvel. 

Já na tabela Price, com prestações constantes, a Caixa decidiu manter o teto 
no caso do programa Minha Casa, Minha Vida. Reduziu, entretanto, de 70% para 60% 
o limite para imóvel usado financiado pela linha Pró-Cotista e de 80% para 70% no 
financiamento de imóveis com recursos CCFGTS. 

"A redução do teto reflete uma postura mais seletiva do banco que está 
debruçado na gestão de seus recursos", justifica uma fonte, na condição de 
anonimato.  

Conforme o anúncio da Caixa, o limite em empréstimos no âmbito do sistema 
de amortização constante (SAC) nas linhas Minha Casa, Minha Vida, Pró-Cotista, que 
oferece juros menores a trabalhadores titulares de contas vinculadas ao FGTS, no 
financiamento imobiliário, e com recursos do FGTS (CCFGTS) diminuiu de 90% para 
80% do valor total do imóvel. 

Os clientes que já deram entrada no seu contrato de crédito imobiliário junto à 
Caixa, conforme uma fonte, têm um prazo para finalizá-lo nos tetos antigos. 
Procurada, a Caixa confirmou a mudança e esclareceu que essa adequação deve 
impactar menos de 10% dos clientes que procuram o banco para realizar operações 
de financiamento. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/16/internas
_economia,618285/caixa-reduz-limites-para-credito-imobiliario-a-partir-desta-
quarta.shtml 
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8. Curtas 

Confiança do consumidor registra aumento de pontos em julho, mostra 
pesquisa 

 
17 de Agosto de 2017 

Fonte: Jornal do Comércio 
 

A confiança do consumidor cresceu dois pontos em julho, atingindo 41,4 
pontos, ante 39,4 de junho. Os dados foram divulgados ontem pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). A escala do indicador varia de zero a 100.  

O subindicador de expectativas passou de 51,1 para 52,7 pontos e o 
subindicador de condições atuais registrou 30,2 pontos em julho contra 27,8 de 
junho. Segundo a pesquisa, 81% dos consumidores avaliam negativamente as 
condições atuais da economia brasileira.  

Entre os que consideram o clima econômico ruim, os principais sintomas 
são desemprego elevado (51%), aumento dos preços (24%) e altas taxas de 
juros (10%). Ao avaliar a própria vida financeira, 41% dos brasileiros 
consideram a atual situação financeira como ruim ou péssima e 42% analisam 
como regular. 

O orçamento apertado e a dificuldade de pagar as contas são as 
principais razões para a vida financeira ruim, segundo 37% dos consumidores. 
Os entrevistados mencionam também o desemprego (35%), queda da renda 
familiar (15%), imprevistos (5%) e perda de controle financeiro (4%).  

Os preços nas compras de supermercado são o que mais têm pesado 
na vida financeira familiar para 48% dos consumidores, o que reflete a corrosão 
da renda das famílias, que, mesmo com a queda da inflação, ainda não foi 
recuperada. Também pesam sobre o orçamento o desemprego, citado por 
22%, e o endividamento, mencionado por 14%.  

Para 72%, houve aumento de preços nos supermercados. O preço da 
energia elétrica encareceu na opinião de 62%. Também houve a percepção de 
aumento dos preços de roupas e calçados (50%), bares e restaurantes (46%), 
telefone fixo (44%) e nas tarifas de combustíveis (41%). 

 
Vendas no e-commerce crescem 10% no Dia dos Pais 

 
16 de  Agosto de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviço 
 
Faturamento das lojas online chegou a R$ 1,94 bilhão no período 
 

As vendas do comércio eletrônico cresceram 10,1% no Dia dos Pais 
este ano na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo 
com levantamento da Ebit, empresa especializada em informações do setor. O 
faturamento das lojas online chegou a R$ 1,94 bilhão no período. 
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Em nota, a Ebit destacou que a data é o primeiro evento sazonal 
relevante do varejo no segundo semestre. A alta nas vendas permite que o 
setor sustente expectativas positivas para outras datas mais relevantes, como 
a Black Friday e o Natal. 

Celulares e smartphones foram os produtos mais vendidos no e-
commerce no período do Dia dos Pais, de acordo com o estudo. Aparelhos de 
TV, tênis, relógio de pulso e vinhos aparecem na sequência entre os itens 
preferidos na data. 
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9. Feiras 

 
14/08/2017 até 18/08/2017 – MERCOMOVEIS 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves - Parque da Efapi 
Cidade: Chapecó - SC 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – CONGRESSO NACIONAL ABRASEL 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: IESB - Instituto de Educação Superior de Brasília 
Cidade: Brasília - DF 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – NETCOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SPP 
 
15/08/2017 até 18/08/2017 – FIPES 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul 
Cidade: Jaraguá do Sul - SC 
 
15/08/2017 até 17/08/2017 – MARINTEC SOUTH AMERICA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções Sul América Rio de Janeiro 
Cidade: Centro – RJ 
 
15/08/2017 até 18/08/2017 – EXPOLAZER 2017 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/08/2017 até 17/08/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/08/2017 até 20/08/2017 – FEIRA DO LIVRO DE MOSSORÓ 
Setor: Multisetores 
Local: Expocenter 
Cidade: Mossoró - RN 
 
16/08/2017 até 18/08/2017 – EXPO PROTEÇÃO 
Setor: Saúde 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
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18/08/2017 até 19/08/2017 – FERSUL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos de Rio do Sul 
Cidade: Rio do Sul – SC  
 
17/08/2017 até 20/08/2017 – NOIVAS E FESTAS - BELEZA & ESTÉTICA 
SHOW HAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Maxi Shopping Jundiaí 
Cidade: Jundiaí - SP 
 
19/08/2017 até 27/08/2017 – FAM- BELÉM 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções e Feiras da Amazônia- Hangar 
Cidade: Belém - PA 
 
21/08/2017 até 25/08/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
21/08/2017 até 23/08/2017 – LABEL LATINOAMERICA 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Centro de Eventos Pro-Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – INTERSOLAR SOUTH AMERICA 2017 
Setor: Energia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhões Branco e Verde 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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