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1. Comércio - Varejo 

Inteligência artificial: varejo usa dados para direcionar ofertas e vender mais 

 
21 de Agosto de 2017 

Fonte: O Globo 
 
Esforço para conhecer mais o consumidor e oferecer produtos específicos 
 

Depois de anos armazenando dados dos clientes inscritos nos programas de 
fidelidade, o varejo e as plataformas de comércio eletrônico começam a tirar proveito 
desse arsenal de números para ampliar as vendas. As milhões de transações já 
realizadas são convertidas em perfis de comportamento com a ajuda de ferramentas 
de inteligência artificial (baseadas em complexos algoritmos). Com base nessa 
matemática, é possível descobrir o que o consumidor quer ou qual o seu estilo de vida. 
Grupo Pão de Açúcar, Raia Drogasil e Mercado Livre estão entre as empresas que já 
adotaram essas ferramentas. 

Ao fazer a oferta de acordo com o perfil do consumidor, a chance de 
concretizar a venda é maior. Algumas empresas também abrem os dados aos 
fornecedores, que, sabendo quem vai comprar seu produto, podem dar descontos 
específicos a cada grupo de clientes. No exterior, esse tipo de ferramenta é usada 
ainda para melhorar a gestão do estoque, o que significa, para os varejistas, um uso 
mais eficiente do capital de giro. 

— Ao fazer uma oferta direcionada, a chance de venda é maior. Além disso, 
você atrai o cliente para o ponto de vendas e pode apresentar produtos relacionados, 
elevando o tíquete médio. Do lado do fornecedor, ele passa a fazer o uso 
compartilhado desses dados para planejar melhor os descontos que vai dar. É uma 
estratégia de ganha ganha — avaliou Ana Paula Tozzi, presidente da AGR 
Consultores. 

Um dos principais casos de uso de dados de programas de fidelidade aliado à 
inteligência artificial é o do Grupo Pão de Açúcar. Há pouco mais de um mês, a 
empresa lançou os aplicativos do Pão de Açúcar Mais, com 17 anos de existência, e 
Clube Extra, criado há três anos. Segundo Renato Camargo, responsável pelos 
programas de fidelidade do grupo, a análise das informações de mais de 13 milhões 
de clientes cadastrados permite segmentar a oferta de descontos: 

— Não usávamos da forma adequada a nossa base de dados. Agora, com os 
algoritmos, vimos o jeito que o cliente compra. Sabemos que ele quer algo de volta, 
que é um desconto. Deixamos de fazer isso de forma massiva para chegar ao 
consumidor de maneira mais exclusiva. 

MECANISMO AGILIZA RESPOSTA 
Esses dados foram abertos aos fabricantes, que começaram a fazer ofertas 

diretas ao cliente por meio do aplicativo. São três categorias de descontos. Uma válida 
para todos os clientes cadastrados no plano de fidelidade; outra tem produtos que o 
cliente já comprou; e uma terceira é relacionada aos seus hábitos. Por exemplo, se ele 
já comprou carvão e cerveja, a análise dos dados entende que ele costuma fazer 
churrascos, e aí vai fazer uma oferta de carne. O aplicativo já soma mais de dois 
milhões de downloads, o que mostra que a adesão, tanto por parte dos clientes como 
dos fornecedores, foi grande — a expectativa era atingir esse número só no fim deste 
ano. 

No Mercado Livre, os dados de buscas são coletados e analisados, para 
depois serem transformados em ofertas aos clientes. Um programa de fidelidade 
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também foi criado para entender melhor esse usuário e fazer com que ele compre e 
venda mais itens no market- place (em que são comercializados produtos de 
diferentes vendedores). 

— Isso não seria possível sem o analytics. Tudo que fazemos é com base 
nesses estudos e dados cruzados. Diariamente, é uma avalanche de visitas. Só 
conseguimos dar uma resposta rapidamente devido a essas ferramentas — afirmou 
Daniel Ferian de Aguiar, gerente de Marketing e Vendas da empresa, que tem 191 
milhões de usuários cadastrados na América Latina. 

Também com base na análise de dados, o marketplace iniciou no Brasil um 
projeto-piloto para dar crédito aos vendedores de pequeno porte, fazendo a ponte para 
uma instituição financeira parceira. Isso é possível porque a plataforma conhece a real 
capacidade de venda de todos esses clientes e, com isso, minimiza o risco da 
operação. São dados aos quais um banco não tem acesso. 

Francisco Donato, da consultoria Brasil/CT, conta que as varejistas estão 
buscando descobrir o valor desses dados para ofertar conteúdo aos clientes. 

— A mensagem que chega tem que interessar, não só na questão do preço. 
Tem que ser coerente com os hábitos daquela pessoa. Com essa automação, é 
possível ampliar a taxa de conversão — disse Donato, se referindo à taxa que mede o 
quanto das visitas a um site se transforma em vendas. No Brasil, ela não chega a 2%. 

MAIS VENDAS E MAIS RECOMPRA 
Quem já conseguiu elevar as vendas com base nessa estratégia foi o 

Wine.com.br, site especializado na venda de vinhos. A loja de comércio eletrônico 
contratou uma empresa para interpretar o comportamento de seus clientes. Se a 
navegação indicava que esse consumidor havia visitado constantemente sites 
relacionados a um programa romântico, era enviada uma mensagem que incluía não 
só uma mensagem com uma promoção de vinho, mas uma referência a algo a dois. 

— A nossa comunicação passou a tratar esse cliente pelo nome, a usar uma 
linguagem mais de rede social e a ser atrelada ao que ele vem buscando. Isso ajudou 
a aumentar não só as nossas vendas, com uma taxa de conversão que chega a 10%, 
mas a recompra, que é o cliente que volta ao site — explicou Renata Marques, 
supervisora de marketing do Wine.com.br. 

A empresa contratada para fazer a leitura do comportamento do cliente com 
base em sua navegação foi a Social Minder, que faz o mesmo para marcas como a 
Animale. 

— Não adianta só fazer a oferta. É preciso personalizá-la, por isso é importante 
interpretar esses dados — explicou Ricardo Rodrigues, fundador da start-up. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/inteligencia-artificial-varejo-usa-dados-para-
direcionar-ofertas-vender-mais-21727659 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços - Telecomunicações 

Gatonet 2.0 

 
18 de Agosto de 2017 

Fonte: Isto É  
 

Uma nova modalidade de pirataria está se espalhando pela internet e provocando 
prejuízos bilionários às empresas de tevê por assinatura 
 

O esquema era mambembe. Num passado recente, para roubar o sinal de tevê 
por assinatura, piratas subiam em postes e arriscavam-se a tomar um choque elétrico 
para obter acesso a canais pagos sem precisar gastar um tostão. O tempo passou e 
os gatunos se sofisticaram. Agora, eles criam empresas que facilitam o “gatonet”, 
termo usado para conseguir acesso irrestrito a canais pagos de forma ilegal. Basta 
baixar um aplicativo no celular e cadastrar uma lista de canais que pode ser facilmente 
obtida na internet de graça ou alugada mensalmente por algo em torno de R$ 30. 

O valor é um décimo do que cobram as principais operadoras, como NET, Sky 
ou Vivo, por seus planos mais caros. As companhias perdem R$ 6 bilhões ao ano com 
essas práticas, segundo estimativas da Associação Brasileira de Televisão por 
Assinatura (ABTA), entidade que representa as empresas da área. Esse dado 
contempla todo o tipo de pirataria, não só apenas essa nova modalidade que está se 
espalhando pela internet. O gatonet 2.0 ocorre por meio de serviços de IPTV (da sigla 
internet protocol TV). Essa tecnologia não é exatamente nova. Ela permite realizar 
transmissões de canais com sinais abertos ou fechados pela internet. 

O problema ocorre quando os piratas conseguem capturar sinais de emissoras 
fechadas e montam listas com centenas de opções de canais. “Muitas vezes, os 
piratas acabam assinando serviços legítimos e, então, realizam a redistribuição para 
outros internautas”, explica Gabriel Hahmann, diretor de vendas da Irdeto, empresa de 
segurança para plataformas digitais. Há ainda outros métodos de roubar os sinais, 
alguns são até relativamente simples. Para realizar o comércio das listas de canais 
pagos, são criados sites e páginas em redes sociais que permitem a aquisição com 
pagamento por cartão de crédito, boleto ou transferência bancária. 

Existe até mesmo suporte técnico para os iniciantes. Do lado do consumidor, 
ao receber a lista, basta adicioná-la em algum aplicativo de IPTV de celular, 
computador ou televisor. Também é possível utilizá-las em set top boxes, 
equipamentos que são conectados às tevês pela entrada HDMI e funcionam com 
sistema operacional Android. A ABTA encara a modernização dos esquemas com 
naturalidade. “A indústria pirata evoluiu. Não há surpresa”, diz Antonio Salles Neto, 
coordenador do Núcleo Anti-Fraude de TV por Assinatura da entidade. Apesar disso, o 
foco da associação não está sendo o combate aos piratas. “Optamos por investir mais 
em nossos produtos do que em remédios contra a pirataria.” 

Não é possível quantificar a quantidade de empresas que estão vendendo 
essas listas ilegais, mas elas ultrapassam as centenas em uma simples pesquisa pela 
internet e pelas redes sociais. A DINHEIRO tentou entrevistas com algumas delas. A 
TP, que vem ganhando destaque nas redes sociais, não quis comentar. A justificativa 
foi de que “fica complicado dar entrevistas porque a IPTV não tem regulamentação no 
Brasil”. Mesmo assim, a reportagem apurou que o serviço está disponível para, pelo 
menos, 738 pessoas. Em uma conta rápida e levando em consideração o preço 
mensal de R$ 30, o faturamento do negócio gira em torno de R$ 22 mil ao mês. 
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Por R$ 35 mensais, o serviço da F IPTV oferece acesso a todos os canais 
abertos e fechados disponíveis nos principais planos de tevê por assinatura e 
conteúdo on demand (filmes, séries e shows). Tudo transmitido em qualidade HD para 
o usuário. “Temos cerca de 500 assinantes”, diz o proprietário do canal, em uma 
conversa na qual a reportagem se identificou como um potencial cliente. Neste caso, o 
faturamento é um pouco mais modesto: R$ 17,5 mil ao mês. O IPTV pirata já é um 
crime previsto no Código Penal brasileiro. “Não é permitido realizar a reprodução 
desse tipo de conteúdo pela internet”, diz Renato Opice Blum, coordenador do curso 
de direito digital do Insper. 

Em termos jurídicos, o crime pode ser enquadrado como furto de sinal (de um a 
quatro anos de prisão) ou estelionato (de um a cinco anos de prisão). Se o serviço for 
administrado por três ou mais pessoas, há ainda crime de formação de quadrilha. Ao 
todo, o tempo de reclusão pode chegar a até oito anos. Os consumidores também 
estão sujeitos a encararem a lei. “Há crime de receptação, caso fique provado que o 
consumidor sabia que estava adquirindo algo ilegal”, diz Blum. Para este delito, a pena 
é de um a quatro anos de prisão e multa. 

As empresas de tevê por assinatura têm a sua parcela de culpa no crescimento 
da pirataria, na visão de Hahmann, da Irdeto. Segundo o especialista, a solução para 
combater esse tipo de crime é a adoção de tecnologias mais modernas. A marca 
d’água forense é uma delas. “Se alguém redistribuir um filme ou uma série que esteja 
com essa marca, é possível rastrear quem fez isso e retirar o conteúdo do ar 
imediatamente.” Professor do departamento de engenharia de sistemas eletrônicos da 
Escola Politécnica da USP, Marcelo Zuffo concorda com a fragilidade. “As empresas 
usam técnicas crioptográficas fracas. Elas precisam se modernizar”. 

A tevê por assinatura teve um ciclo de expansão rápido de 2011 a 2014, 
quando o número de clientes passou de 12,7 milhões para 19,6 milhões. A partir de 
então, começou a perder clientes. Em maio de 2017, contava com 18,6 milhões de 
assinantes. Apenas nove em cada 100 brasileiros pagam pelo serviço. A crise 
econômica ajuda a explicar esse declínio. O avanço do serviço de streaming de filmes 
Netflix, que cobra mensalidades a partir de R$ 20, contribuiu para a redução. A 
pirataria também entra nesse cálculo. Estima-se que três milhões de brasileiros 
acessem o serviço de forma ilegal, segundo a ABTA. 

 
http://www.istoedinheiro.com.br/gatonet-2-0/  
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Turismo 

Turismo colaborativo é solução para quem quer viajar mais pagando 
menos 

 
19 de Agosto de 2017 

Fonte: A Tribuna 
 

Plataformas permitem o intercâmbio de culturas e experiências únicas por um 
valor mais em conta para o turista 
 

Você já ouviu falar em economia colaborativa? Esse sistema une 
pessoas por meio de plataformas digitais para a troca e compartilhamento de 
bens e serviços sem a necessidade de haver um envolvimento monetário entre 
as partes. No turismo, esse modelo econômico também aparece com grande 
força, sobretudo como uma forma de fornecer experiências locais ao viajante e 
também para deixar a viagem mais barata.     

Esse movimento é impulsionado por um desejo crescente dos 
consumidores em gastar dinheiro principalmente com experiências e não com 
bens materiais. De acordo com um estudo feito nos Estados Unidos pela 
plataforma de eventos Eventbrite, os millennials, geração nascida entre 1980 e 
2000, acreditam que a felicidade está atrelada aos termos criar, compartilhar e 
capturar, sendo que 78% dessas pessoas preferem gastar dinheiro com 
experiências e não com objetos.          

Com o turismo colaborativo, as pessoas podem, por exemplo, 
experimentar comidas regionais e ganhar hospedagem em troca de algum tipo 
de trabalho. Mais do que uma opção econômica, esse estilo de viagem propicia 
uma experiência única e diferente aos turistas, que podem fazer uma imersão 
cultural no destino e ter uma vivência que não teriam se optassem por outro 
tipo de viagem mais tradicional. 

Utilize suas habilidades a seu favor          
Há plataformas que facilitam esse intercâmbio de culturas e de 

conhecimento. Se você deseja ser voluntário em algum lugar do mundo, pode 
usar o workaway.info ou o helpx, por exemplo. Essas plataformas conectam 
anfitriões e pessoas dispostas a realizar algum trabalho em troca de estadia. 
Você precisa ter em mente, no entanto, que esse é um trabalho voluntário. Por 
isso, não será uma viagem exclusivamente a passeio. Se você se enquadrar 
nesse perfil, não pense duas vezes: com certeza, a experiência será mágica e 
enriquecedora.          

Essas plataformas possuem diversos filtros para você encontrar 
exatamente o que procura – desde busca por regiões até tipo de trabalho e de 
estadia. Opte sempre pelos perfis que possuem uma descrição completa do 
lugar. Verifique os feedbacks deixados pelos usuários, tente entrar em contato 
com eles para saber mais sobre as experiências que tiveram, pesquise o nome 
do lugar no Google e troque muitas mensagens com o anfitrião a fim de saber 
exatamente o que ele deseja de você e o que ele pode oferecer em troca. 
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Tomando esses cuidados, as chances de ter um problema são muito 
pequenas.          

Se você já tem estadia, mas gostaria de experimentar comidas típicas, 
pode utilizar o Meal Sharing, site de compartilhamento de refeições. Nessa 
plataforma, você consegue experimentar pratos típicos na casa dos locais por 
preços econômicos. Os anfitriões definem dia, horário e preço. O que você 
precisa fazer é apenas reservar seu lugar e aparecer na data combinada.          

E não para por aí. Se mesmo depois de conseguir estadia e 
experimentar comidas típicas e caseiras você ainda estiver com dificuldade 
para se deslocar dentro de algum país ou cidade, você pode utilizar o 
blablacar. A plataforma une motoristas e passageiros que vão para o mesmo 
destino para compartilhar uma carona por um preço justo. Independentemente 
do que você pretende fazer, com certeza haverá um serviço de turismo 
colaborativo para te ajudar a ter uma viagem incrível e por um preço muito mais 
em conta. 
 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/turismo-
colaborativo-e-solucao-para-quem-quer-viajar-mais-pagando-
menos/?cHash=61035eb54941509ed060d30ac535e3b5 
 

Voltar ao índice  
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4. Emprego 

Pequenos negócios geram emprego em julho, mas grandes demitem, diz Sebrae 

 
18 de Agosto de 2017 

Fonte: G1  
 

No acumulado do ano, micro e pequenas empresas criaram 264,3 mil empregos; as 
médias e grandes extinguiram 169,2 mil vagas no período. 
 

As micro e pequenas empresas encerram o mês de julho com um saldo de 
43,7 mil empregos gerados, enquanto as médias e grandes fecharam 6,8 mil postos 
de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) e foram compilados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). 

Foi o quarto mês seguido em que os pequenos negócios abriram mais vagas 
do que demitiram. No acumulado do ano, eles criaram 264,3 mil vagas. Já companhias 
maiores fecharam 169,2 mil postos no período. 

Esse fenômeno é explicado por uma série de fatores, entre eles o alto custo 
das demissões para as empresas pequenas e a proximidade que elas têm com os 
funcionários, o que dificulta as dispensas, segundo o diretor-presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos. 

"A relação pessoal no trato do emprego faz com que a última coisa em que a 
micro e pequena empresa pense é em desempregar. Até porque ela é uma grande 
família", afirmou. 

A substituição de mão de obra por máquinas é outro motivo que leva as 
grandes corporações a fazerem mais cortes, na visão de Afif. 

"Quem faz isso é quem tem intensidade de capital. O desemprego estrutural 
está exatamente nas grandes indústrias, que vivem um processo de robotização e 
digitalização em progressão geométrica", emenda. 

No geral, o país abriu 35,9 mil vagas em julho, segundo o Caged. Foram 
registradas 1.167.770 contratações e 1.131.870 dispensas de trabalhadores com 
carteira assinada. 

Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) revelaram que falta trabalho para 26,3 milhões de brasileiros, que 
estão desocupados ou subocupados (trabalham por poucas horas). O número de 
desempregados ficou em 13,5 milhões em junho (dados mais recentes). 

Por área 
Em julho o setor que mais gerou empregos entre os pequenos negócios foi o 

de serviços, com a abertura de 18 mil vagas. 
Em seguida veio o comércio, com 10,3 mil. Os negócios de construção civil 

abriram 7,6 mil postos de trabalho. 
 

http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/pequenos-negocios-geram-emprego-
em-julho-mas-grandes-demitem-diz-sebrae.ghtml 
 

 Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Bancos reduzem juros do crédito imobiliário e acirram concorrência com a Caixa 

 
20 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 

Taxas cobradas pela Caixa deixaram de ser as mais baixas do mercado. Com a queda 
da Selic, juro médio do financiamento da casa própria caiu para abaixo de 10%. 
 

Com os sucessivos cortes na taxa básica de juros (Selic), o juro para o crédito 
imobiliário nas linhas mais procuradas está em queda no país. Em muitos bancos, as 
taxas anuais já recuaram para o patamar de um dígito. Segundo dados do Banco 
Central, a taxa média para financiamento da casa própria para pessoas físicas caiu 2 
pontos percentuais em 1 ano, passando de 11,2% em junho de 2016 para 9,2% em 
junho deste ano. E, segundo analistas ouvidos pelo G1, a tendência continua de 
queda. 

Depois do último corte promovido pelo Banco Central no juro básico da 
economia, atualmente em 9,25% ao ano, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú anunciaram 
reduções nas suas linhas para financiamento da casa própria. O Santander anunciou 
no começo de julho a diminuição das suas taxas. 

Com o movimento, as taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal – líder no 
segmento, com participação de mercado de quase 70% – deixaram de ser as mais 
baixas do mercado nas linhas com recursos da poupança. 

Procurada pelo G1, a Caixa não comentou se estuda uma redução dos juros do 
crédito imobiliário. Em entrevista à Reuters no começo do mês, o vice-presidente de 
habitação da Caixa, Nelson Antonio de Souza, descartou repassar neste momento o 
corte da Selic para as taxas de juros em novos contratos de financiamento imobiliário. 

Na quarta-feira (16), a Caixa Econômica Federal anunciou somente a redução 
do percentual que poderá ser financiado nas linhas para a compra de imóveis novos, 
de 90% para 80% do valor do imóvel, o que representa, na prática, uma maior 
restrição para empréstimos, sobretudo para aqueles consumidores com pouca 
capacidade de poupança. 

As taxas de juros variam conforme os diferentes tipos de financiamentos 
imobiliários. Aqueles realizados pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e pela 
linha pró-cotista costumam ter as taxas mais baixas, já que são regulados pelo 
governo e utilizam recursos da caderneta de poupança e do FGTS. O nível e tempo de 
relacionamento com o banco, valor do imóvel, bem como o perfil e renda do 
consumidor também costumam influenciar diretamente os juros cobrados. 

Crédito em queda e demanda ainda fraca 
Este é o terceiro ano seguido de queda no volume de crédito concedido para 

compra e construção de imóveis. O crédito com recursos da poupança para compra e 
construção de imóveis somou R$ 20,6 bilhões de janeiro a junho, queda de 9,1% em 
relação ao mesmo período de 2016, segundo a Abecip. 

Mantida a previsão atual de queda de 3,5% no ano, os bancos devem conceder 
R$ 45 bilhões em 2017, o que seria o pior nível desde os R$ 40 bilhões apurados em 
2008. Em 2014, último ano de alta, os financiamentos somaram R$ 112,9 bilhões. 

Pelo 2º ano consecutivo, os financiamentos com recursos do FGTS têm 
superado os das linhas com recursos da poupança, totalizando R$ 31 bilhões no 1º 
semestre, mesmo montante registrado nos primeiros 6 meses do ano passado. 
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Nas linhas de crédito imobiliário com recursos da poupança, a Caixa fechou o 
semestre com participação de 43%, fatia superior a registrada no consolidado de 2016 
(38%), seguida por Bradesco, Itaú, Santander e Bando do Brasil. 

Entre os fatores que também podem contribuir para aumentar o crédito 
imobiliário nos próximos meses estão a melhora dos indicadores de emprego e de 
confiança de empresários e consumidores, e também a tendência de reversão do 
movimento de fuga de recursos da caderneta de poupança, que financiam boa parte 
das linhas oferecidas pelos bancos. 

Em julho, os depósitos superaram os saques na caderneta de poupança em R$ 
2,33 bilhões, no terceiro mês seguido em que a modalidade registrou entrada líquida 
de recursos. No acumulado em 7 meses, entretanto, ainda houve saída líquida de R$ 
9,95 bilhões da poupança. 

Pelas regras atuais, os bancos são obrigados a destinar 65% do total de 
recursos dos depósitos de poupança para o crédito imobiliário. 

Momento é bom para comprar? 
O presidente da Fenaci (Federação Nacional dos Corretores de Imóveis), 

Joaquim Ribeiro, avalia que a perspectiva de reduções consecutivas da Selic abre 
espaço para que os bancos façam novas reduções nas taxas do crédito imobiliário. A 
média dos analistas de mercado espera uma taxa básica de 7,5% ao ano para o 
fechamento de 2017. 

"Em financiamentos de longo prazo, uma queda de 1 ponto percentual já é 
muito significativa, mas eu acredito que os juros devem cair mais ainda e que os 
bancos irão acompanhar a Selic", afirma. 

Para o presidente da Abecip, Gilberto de Abreu Filho, a demanda por crédito 
imobiliário já dá sinais de reação e a tendência é que os juros acompanhem a taxa 
básica de juros. "A perspectiva de queda da Selic é uma unanimidade no mercado. 
Então, na medida em que o custo do dinheiro cai, o banco tem a possibilidade de 
repassar isso para o consumidor", afirma. 

Para o diretor executivo de estudos e pesquisas econômicas da Anefac, Miguel 
José Ribeiro de Oliveira, quem tiver um pouco mais paciência e "sangue frio" pode 
conseguir taxas mais baixas até o final do ano. "Como a tendência é de queda de 
juros, eu diria espere um pouco, para ter uma noção melhor de mercado e conseguir 
uma redução que vai influenciar todo o financiamento pelo frente", diz o analista, 
lembrando que a taxa contratada é válida para todos os anos de vigência do contrato. 

O presidente da Fenaci alerta, entretanto, que com um aumento da procura por 
imóveis e da atratividade desse tipo de investimento, os preços tendem a voltar a 
subir. 
"Quem tem dinheiro e pode assumir um financiamento, o melhor momento é comprar 
agora por conta dos preços convidativos e do número ainda alto de ofertas. Quem dita 
o mercado ainda é a velha lei da oferta e procura", resume. 
O preço médio de venda de imóveis residenciais recuou 0,15% em julho ante junho, 
na quinta retração mensal consecutiva, acumulando baixa de 0,38% em 2017, 
segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria 
com o portal Zap. Somente no ano passado, os preços tiveram queda real 
(descontada a inflação) de mais de 5%. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/bancos-reduzem-juros-do-credito-
imobiliario-e-acirram-concorrencia-com-a-caixa.ghtml 
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6. Empreendedorismo 

Crise faz empreendedorismo por necessidade voltar a crescer no Brasil 

 
 18 de Agosto de 2017 

Fonte: G1  
 
11,5 milhões de empresas foram criadas no país nos últimos anos por pessoas 
que precisavam de trabalho, mostram dados do Sebrae; G1 fará série de 
reportagens sobre os negócios da crise. 
 

Depois de fazer mais de 30 entrevistas e procurar emprego por um ano 
e meio, Cael Horta, formada em marketing, decidiu trabalhar por conta própria 
em 2016. Sem dinheiro e com um financiamento imobiliário para pagar, abriu 
uma agência de marketing digital em São Paulo. Hoje trabalha em casa, 
sozinha, e fatura entre R$ 3 mil e R$ 4 mil por mês. 

"Eu tinha um bom currículo e não entendia por que não era contratada. 
Era só o meu marido para pagar todas as contas, eu tinha urgência em voltar a 
trabalhar", lembra Cael. 

Assim como ela, muitos brasileiros que perderam o emprego na crise 
enxergaram no empreendedorismo a saída para voltar ao mercado de trabalho. 
Segundo o Sebrae, 11,1 milhões de empresas foram criadas por necessidade 
nos últimos 3,5 anos no Brasil. 

A crise econômica fez crescer o chamado empreendedorismo por 
necessidade, que estava em queda nos anos tempos de crescimento da 
economia. De 2014 para cá, quando o Brasil mergulhou em uma recessão, 
uma parcela maior de pessoas abriu uma empresa por falta de trabalho – e não 
por encontrar uma boa oportunidade de negócio. 

De acordo com o levantamento, havia cerca de 48,2 milhões de 
empreendedores no país em 2016, dos quais 26,2 milhões tinham começado a 
empreitada há menos de 3,5 anos – 11,1 milhões deles por necessidade. 

"Tem muito plano que estava na gaveta e foi colocado em prática agora, 
muita gente fica esperando para se arriscar só na hora que realmente tiver que 
assumir risco", diz o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. 

Onda de MEIs 
A grande maioria das novas empresas é um microempreendedor 

individual (MEI), ou seja, uma pessoa que trabalha por conta própria e se 
formalizou como pequeno empresário. 

A representatividade dos MEIs no mercado cresceu junto com o 
desemprego. Das 955,3 mil empresas abertas entre janeiro e maio deste ano, 
79,2% eram MEIs, segundo dados da Serasa. Em 2013, essa parcela ficava 
em 42%. 

"São pessoas que infelizmente perderam seus empregos e tiveram que 
se virar", avalia Luiz Rabi, economista da Serasa. 

No fim do primeiro trimestre deste ano, mais de 14 milhões de pessoas 
estavam fora do mercado de trabalho no país, conforme dados IBGE. Em 
junho, o número caiu para 13,5 milhões, mas com aumento da informalidade. 
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Em dezembro do ano passado, existiam 12,3 milhões de brasileiros 
desempregados e, três anos antes, o número não chegava à metade disso. 

Ao se formalizar como MEI, o profissional autônomo continua a contribuir 
com o INSS e tem acesso a linhas de crédito para empresas, que em geral têm 
taxas de juros mais baixas do que as cobradas no crédito pessoal. 

A nova empresária Cael Horta foi uma das que optaram por se tornar 
microempreendedora individual desde que criou sua agência. "Foi ótimo ter me 
formalizado, porque como MEI tenho direito a um salário maternidade por 120 
dias", diz ela, que em junho deu à luz seu primeiro filho, aos 26 anos. 

Baixo investimento 
De acordo com a Serasa, a maioria dos MEIs fornece serviços que 

precisam de baixo investimento inicial e dependem apenas da mão de obra do 
empreendedor. 

"São serviços de baixíssima tecnologia, que não precisam de máquinas 
caras, não demandam ponto comercial. O empreendedor consegue montar o 
negócio com pouco dinheiro, ele pega a indenização [recebida na demissão] e 
investe", explica Rabi. 

Cael, por exemplo, cria sites, faz gestão de redes sociais e desenvolve 
campanhas e materiais de divulgação para outras pequenas empresas. 

Luta para sobreviver 
Se os novos empreendedores se livraram do fantasma do desemprego, 

eles agora têm outro problema: fazer seu negócio vingar. Segundo o Sebrae, 
23% das empresas no Brasil fecham as portas nos dois primeiros anos. 

Com mais pessoas desempregadas e sem dinheiro para gastar no país, 
o movimento do comércio diminuiu. Muitas empresas não conseguiram 
sobreviver a essa realidade. 

Os pedidos de recuperação judicial e falência cresceram no ano 
passado e os pequenos negócios foram os mais afetados, de acordo com 
dados da Serasa. 

O presidente do Sebrae reconhece que o momento é difícil para as 
empresas. "Estamos em uma crise muito séria, não adianta falar que tudo está 
a mil maravilhas." 

 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/crise-faz-empreendedorismo-por-
necessidade-voltar-a-crescer-no-brasil.ghtml 
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Confiança do empresário sobe em agosto, diz pesquisa da CNI 
 

18 de Agosto de 2017 
Fonte:G1 

 
Índice de confiança do empresário subiu 2 pontos neste mês, para 52,6 pontos, 
mas segue abaixo da média histórica, informou a entidade. 
 

Após queda registrada em julho, o Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) registrou aumento de dois pontos em agosto, para 52,6 pontos 
em agosto, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-
feira (18). 

O levantamento foi feito entre 1º e 10 de agosto com 3.014 empresas do 
país. Com o aumento neste mês, o indicador fica acima da linha divisória dos 
50 pontos, o que indica que os empresários estão "confiantes". 

"Mesmo com o aumento de agosto, o ICEI permanece inferior à sua 
média histórica, de 54 pontos, mantendo-se em nível aquém do necessário 
para estimular o investimento industrial", acrescentou a entidade. 

De acordo com a pesquisa, o otimismo é maior nas grandes indústrias, 
em que o ICEI alcançou 54,5 pontos em agosto e ficou acima da média 
histórica nacional. Nas indústrias médias, o ICEI foi de 51,4 pontos e, nas 
pequenas, de 50 pontos. 

A recuperação da confiança neste mês, ainda de acordo com a CNI, é 
resultado da melhora das avaliações dos empresários sobre as condições 
atuais e as expectativas futuras sobre o desempenho das empresas e da 
economia. 

"O índice de expectativas para os próximos seis meses passou de 53,8 
pontos em julho para 55,8 pontos em agosto. O índice de condições atuais 
subiu de 44,2 pontos em julho para 46,5 pontos em agosto", informou a CNI. 

De acordo com a entidade, o ICEI "antecipa tendências de produção e 
de investimento", pois "empresários confiantes acreditam no aumento do 
consumo e da produção, voltam a contratar a fazer investimentos" e, deste 
modo, a "economia retoma o crescimento". 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-do-empresario-sobe-em-
agosto-diz-pesquisa-da-cni.ghtml 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“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.” 

 

7. Curtas 

Em crise, construção civil tem o menor número de trabalhadores em 
cinco anos 

 
20 de Agosto de 2017 

Fonte: Campo Grande News 
 

O desaquecimento da construção civil de Mato Grosso do Sul impactou 
o mercado de trabalho do setor. No encerramento do segundo trimestre (abril a 
junho) deste ano, havia 101 mil profissionais na área no Estado, de acordo com 
o a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada 
na semana passada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
É o menor número em cinco anos. Este cenário puxou para baixo o rendimento 
médio dos trabalhadores. 

A pesquisa, que tem início em 2012, apresenta dados trimestrais. Em 
nenhum período anterior, o número de trabalhadores foi menor que o verificado 
no fim de junho deste ano. Até então, o resultado mais modesto foi o do 
primeiro trimestre desde ano e de 2012 – ambos foram de 104 mil pessoas. 

Não apenas o número de trabalhadores retraiu, mas como também os 
salários pagos pelas empresas do setor. Segundo a PNAD Contínua, o 
rendimento médio dos empregados da construção era de R$ 1.739 no segundo 
trimestre deste ano. 

Na comparação com o encerramento de 2016 (R$ 1.851), a queda é de 
6% ou de R$ 112. A renda média verificada de abril a junho também é a menor 
desde o terceiro trimestre do ano passado (R$ 1.807). 

A redução do rendimento e da quantidade de trabalhadores na 
construção civil se relaciona ao fechamento de vagas de emprego no setor. 
Pelos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do 
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), a construção acumulada saldo 
negativo de 601 empregos, resultante de 14.127 contratações e 14.728 
demissões. 
 
Preços no comércio eletrônico têm maior queda desde 2013 

 

21 de Agosto de 2017 
Fonte: Metro Jornal 

 
Os preços do comércio eletrônico recuaram 5,52% em julho na 

comparação com o mesmo período de 2016, a maior queda desde março de 
2013, segundo o Índice Fipe Buscapé. Em relação a junho de 2017, houve 
queda de 0,42%. 

Nos últimos 12 meses encerrados em junho, a inflação dos preços 
gerais, medida pelo IPCA, ficou em 3,71%, a menor taxa desde fevereiro de 
1999. Com isso, os preços na internet tiveram variação de -8,3% em relação 
aos preços gerais da economia. 
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“Julho registrou o oitavo mês consecutivo de deflação e o sexto mês de 
desaceleração dos preços do e-commerce. Depois de uma escalada de preços 
entre 2015 e 2016, o índice voltou a apresentar o comportamento esperado, 
que é o de queda constante nos preços”, disse Sandoval Martins, CEO do 
Buscapé. 

Das dez categorias monitoradas, seis apresentaram redução. Os 
destaques são telefonia (-17,43%), fotografia (-5,58%) e eletrônicos (-4,54%). 
Brinquedos e games (5%), cosméticos e perfumaria (1,03%), casa e decoração 
(0,72%) e eletrodomésticos (0,12%) foram os grupos que apresentaram 
elevação nos preços. 

Segundo a pesquisa, por conta de sua composição e características, a 
cesta de produtos do e-commerce tende a ser deflacionária em condições 
ideais de mercado. A comparação é feita sempre dos mesmos produtos, que 
propendem à desvalorização com a disseminação da tecnologia, lançamento 
de um produto superior na mesma categoria ou troca de coleção e mostruário. 
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8. Feiras 

 
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 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – INNOVAPACK 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
22/08/2017 até 24/08/2017 – FISA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP  
 
22/08/2017 até 26/08/2017 – FENEPALMAS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Parque do Povo 
Cidade: Palmas - TO 
 
23/08/2017 até 25/08/2017 – CONCRETE SHOW 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Centro de Exposições Imigrantes 
Cidade: São Paulo – SP 
 
25/08/2017 até 27/08/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
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26/08/2017 até 03/09/2017 – EXPOINTER 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil 
Cidade: Esteio - RS 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – LATAM RETAIL SHOW 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – CEARAPÃO 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
31/08/2017 até 02/09/2017 – EXPO ESTUDAR 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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