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1. Comércio - Varejo 

Vendas no varejo crescem 3,1% em julho, mostra indicador da Mastercard 

 
29 de Agosto de 2017 

Fonte: Isto É 
 

Um indicador criado pela operadora de cartões de crédito Mastercard 
para medir o desempenho do consumo aponta que as vendas no varejo 
brasileiro subiram 3,1% em julho ante igual mês do ano passado. Trata-se do 
terceiro crescimento seguido nesse tipo de comparação. O cálculo exclui os 
mercados de automóveis, materiais de construção e restaurantes. 

O levantamento mostra também que, pela primeira vez em dois anos, 
todas as regiões tiveram desempenho positivo. Três das cinco regiões tiveram 
altas acima da média: Sul (4%), Sudeste (3,3,%) e Nordeste (3,2%). As outras 
duas ficaram abaixo da média: Norte (2,7%) e Centro-Oeste (0,2%). 

Os resultados para o e-commerce, que são as transações feitas pela 
internet, registraram expansão mais forte, de 19,7% em julho ante igual mês do 
ano passado. 

O economista-chefe da Mastercard Advisors no Brasil, Celso Fukushima, 
considera que os números positivos em todos os indicadores foram 
impulsionados pela queda do desemprego e pelo aumento da massa salarial. 
Por outro lado, lembra que a confiança do consumidor anda em baixa, em 
razão das incertezas com a economia. “Mesmo assim, a perspectiva é a de se 
manter uma melhora gradativa no comércio varejista nos próximos meses”, 
sustenta. 

Lançado no Brasil no começo de 2013, o indicador da Mastercard, 
batizado de SpendingPulse, é baseado nas atividades de vendas na rede de 
pagamentos da operadora, juntamente com as estimativas para todas as outras 
formas de pagamento, incluindo dinheiro e cheque. 

A empresa ressalta que o levantamento não reflete ou se relaciona com 
o desempenho operacional e financeiro da Mastercard. 
 
http://istoe.com.br/vendas-no-varejo-crescem-31-em-julho-mostra-indicador-da-
mastercard/ 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços 

Confiança de Serviços indica discreta melhora na percepção das empresas 

 
30 de Agosto de 2017 

Fonte: IBRE 
 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getulio Vargas avançou 
0,3 ponto em agosto, para 83,2 pontos.  Após a segunda alta consecutiva, o índice 
recuperou apenas metade da perda de 2,8 pontos observada em junho. 

“A discreta melhora na percepção das empresas de serviços em agosto voltou 
a se sustentar nas expectativas, enquanto as avaliações correntes não apontam sinal 
consistente de recuperação. A redução observada em agosto no indicador de emprego 
previsto, que há três meses vinha sinalizando melhora, reforça o cenário de um 
processo lento de retomada do ritmo de atividade do setor.” avalia Silvio Sales, 
consultor da FGV/IBRE. 

Houve alta da confiança em 7 das 13 principais atividades pesquisadas. O 
desempenho ligeiramente positivo de agosto foi resultado da combinação de melhora 
das expectativas com piora da situação atual. O Índice de Expectativas (IE-S) subiu 
0,9 ponto, enquanto o Índice da Situação Atual (ISA-S) recuou 0,3 ponto. 

As previsões para a Demanda nos próximos três meses exerceram a maior 
contribuição para a alta do IE-S em agosto. O indicador de Demanda prevista avançou 
1,0 ponto, para 86,8 pontos. Entre os indicadores que compõem o ISA-S, a maior 
influência negativa veio do que mede o Volume de Demanda atual, que recuou 0,3 
ponto, para 78,5 pontos. 

O NUCI do setor de serviços registrou estabilidade em agosto, permanecendo 
em 82,1%, após ter atingido seu menor nível histórico em junho (81,5%). 

Política versus Confiança 
Mensalmente, um quesito da Sondagem procura identificar os fatores que 

estão limitando a melhora do ambiente de negócios. Neste quesito, é reservado um 
espaço para que as empresas descrevam fatores que considerem importantes e que 
não estejam listados entre as opções de resposta oferecidas no questionário. A 
FGV/IBRE agregou as respostas livres deste quesito em grupos temáticos e 
apresenta, no gráfico abaixo, a evolução recente da frequência de respostas 
relacionadas ao tema “Clima Político”. 

Há um certo consenso de que o cenário instável em relação ao ambiente 
político vem aumentando a incerteza e retardando as decisões de investimento e 
consumo dos agentes econômicos. O gráfico abaixo mostra que, nos dois últimos 
meses, a elevação moderada da confiança das empresas do setor veio acompanhada 
por uma redução nas observações negativas quanto ao clima político. “É razoável 
supor que a continuidade da diminuição da tensão no ambiente político venha a 
contribuir para a manutenção do sinal positivo no índice de confiança nos próximos 
meses”, comenta Silvio Sales. 

A edição de agosto de 2017 coletou informações de 2034 empresas entre os 
dias 01 e 25 deste mês. 

 
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumPageId=402880972283E1AA0122841CE91
91DD3&contentId=8A7C82C55DA9812B015E32C227CF5802 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio Eletrônico 

Campanhas de remarketing crescem 25% no primeiro semestre, aponta 
pesquisa 

 
29 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Mesmo atrás das tradicionais campanhas de e-mail marketing, que ainda 
são as campeãs de disparo pelas empresas, as ações de remarketing 
apresentaram crescimento de 25% nos seis primeiros meses do ano quando 
comparado com o mesmo período do ano passado. É o que aponta um 
levantamento realizado pela All iN, unidade de marketing de relacionamento 
digital da Locaweb. 

Essas ações são responsáveis pelas interações que levam em 
consideração o comportamento de navegação do consumidor. O remarketing 
apresenta uma taxa de conversão de até 40% acima do formato tradicional, de 
acordo com o levantamento da All iN. “Cada campanha tem um resultado 
diferente, mas podemos comprovar que ações baseadas nos hábitos de 
consumo do cliente tem uma maior taxa de abertura e clique. Assim, 
consequentemente, um melhor ROI”, afirma o diretor geral da All iN, Victor 
Popper. 

Ainda de acordo com Popper, as campanhas de remarketing tem um 
resultado 80% mais efetivo em relação às ações de marketing tradicionais. 
“Isso explica porque as empresas investem cada vez mais na estratégia”, 
aponta o executivo. 

O estudo registra ainda que 58% dos envios de e-mail marketing são 
realizados para a região sudeste, seguida pelo nordeste, com 29%, e pela 
região sul, com 13%. “Apesar do sudeste se manter campeão, destaco o 
crescimento do nordeste, que aumentou 20% desde o último semestre”, 
ressalta Popper. Ainda de acordo com o levantamento, os setores que mais 
investem em e-mail marketing são Varejo, Moda, Turismo e Beleza. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/campanhas-de-remarketing-
crescem-25-no-primeiro-semestre-aponta-pesquisa/ 
 

Voltar ao índice  
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4. Emprego 

PMEs são a base do emprego no Brasil 

 
29 de Agosto de 2017 

Fonte: Convergência Digital 
 

Os pequenos negócios são os responsáveis pela geração de renda de 70% 
dos brasileiros ocupados no setor privado. De acordo com estudo inédito feito pelo 
Sebrae, dos 72 milhões de brasileiros que compõem esse grupo de pessoas, 50,6 
milhões têm como origem das suas receitas os empreendimentos de pequeno porte. 
São considerados pelo IBGE como ocupados os empregadores, os trabalhadores por 
conta própria e familiares e os empregados, com ou sem carteira assinada. 

Do total de pessoas que sobrevivem de um pequeno negócio, 26 milhões são 
empreendedores que empregam ou que trabalham por conta própria, sejam eles 
formais ou não. Os outros 24,7 milhões são trabalhadores com ou sem carteira 
assinada.  De acordo com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, cada vez 
mais as micro e pequenas empresas vêm desempenhando um importante papel na 
geração de postos de trabalho porque são os motores da economia brasileira, 
representam 27% do PIB e geram 54% da massa salarial. 

“Mesmo com a retração da economia, o número de empreendimentos 
aumentou. Isso evitou uma maior estagnação do país. Se não houvesse o 
empreendedorismo de pequeno porte, o número de desocupados seria ainda maior”. 
Afif ressalta que as micro e pequenas empresas exercem uma função de “colchão 
social”, já que parte dos empregadores desse segmento conseguiu segurar muitos de 
seus funcionários e abrigar outros que se viram sem trabalho durante a crise 
econômica. 

“Os pequenos negócios são os que mais contratam quando a economia cresce, 
demoram mais tempo a demitir na desaceleração da economia e são os que menos 
demitem na retração da economia”, enfatiza Afif. “Entre o 1º trimestre de 2014 e o 1º 
trimestre de 2017, o número de desempregados passou de 7 milhões para 14,2 
milhões de pessoas.  No mesmo período, o número de empreendedores cresceu 1,6 
milhão, mitigando a situação do desemprego”, complementa.  

O levantamento do Sebrae foi elaborado com base nos diversos estudos, 
pesquisas e base de dados disponíveis sobre o mercado de trabalho e sobre o 
empreendedorismo. Foram utirlizadas informações da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Dieese, da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC), do Pastore, da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Sempre que possível, buscou-se 
também utilizar dados internacionais, visando a comparação internacional, tais como: 
os dados da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), do 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) e o Global Entrepreneurship. 

 
http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveT
emplate=site&infoid=46084&sid=46#.WabCEPOGMdW 
 

Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Lei tira imóvel e mantém dívida 

 
30 de Agosto de 2017 

Fonte: O Tempo 
 

Pela nova regra, publicada nessa terça-feira (29), banco pode leiloar o bem e 
continuar cobrando débitos 
 

As regras para os inadimplentes de imóveis financiados ficaram mais 
duras desde essa terça-feira (29). É que, além de perder o imóvel para o 
banco, em razão do atraso no pagamento das parcelas financiadas, o mutuário 
continuará devendo, caso o valor do imóvel arrematado no leilão seja menor 
que o saldo devedor. Para especialistas no mercado imobiliário, a medida 
beneficia apenas os bancos, e pode desestimular a compra de imóveis.As 
mudanças estão previstas na Lei nº 13.476/2017, que é resultado da aprovação 
no Congresso da Medida Provisória (MP) 775/2017, publicada nessa terça-feira 
(29) no “Diário Oficial da União (DOU)”. 

Para o presidente da Comissão de direito imobiliário da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB–MG), Kênio de Souza 
Pereira, a proposta é injustificável, já que os bancos já contam com a proteção 
da alienação fiduciária, prevista na Lei 9.514/97, no lugar da hipoteca. 

Ele explica que o devedor poderá ter seu outro imóvel – lote, loja, casa 
que não seja a única moradia – bem como o imóvel que seja seu local de 
trabalho, além de seu carro, penhorado e levado para leilão a fim de quitar o 
valor que ainda permanece em aberto. “E os prejuízos não param por aí, já que 
ao ser executado, por exemplo, ele não consegue sequer alugar um imóvel”, 
diz. Pereira frisa que a ideia vem numa má hora, num momento de crise no 
país. “Vale ressaltar que ninguém compra um imóvel com o objetivo de dar 
calote”, observa o advogado. 

O presidente da Associação dos Moradores e Mutuários de Minas Gerais 
(AMMMG), Silvio Saldanha, lembra que o prazo de financiamento de um imóvel 
é longo, variando de 20 a 35 anos, dessa forma, o mutuário está sujeito a 
perder o emprego ou mesmo ficar doente. “O que vejo é que a maior parte das 
pessoas tem o imóvel como prioridade. Elas vendem carro, se for o caso, para 
manter o pagamento do financiamento em dia”, observa. 

Ele ressalta que, nos primeiros sete meses de 2017, foram leiloados 
cerca de 3.000 imóveis em Minas Gerais. “São famílias que perderam suas 
casas. Muita gente não conseguiu pagar o financiamento, pois ficou sem 
emprego”, diz. 

A nova lei está em desacordo com o que está previsto na Lei 9.514/97, 
que trata do sistema de financiamento imobiliário e institui a alienação 
fiduciária. “E também fere a Constituição, que prevê o direito à moradia. A 
medida só vai dificultar o acesso à casa própria”, critica. Pereira afirma que 
artigo 9º da nova lei, que exclui a alienação fiduciária para os casos de 
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inadimplência, joga contra o mercado imobiliário, ao gerar receio entre os 
compradores. 

Setor prevê crescimento em 2019 
O mercado imobiliário deve ter uma nova fase de crescimento a partir de 

2019, sustentando pela perspectiva de oferta de crédito barato para construção 
e aquisição de imóveis, em meio a um cenário macroeconômico com taxa 
básica de juros em torno de 8% ao ano e inflação estabilizada no patamar de 
3% a 4%. A perspectiva é do economista-chefe do Sindicato da Habitação de 
São Paulo (Secovi-SP), Celso Petrucci. 

“A nossa expectativa é que entremos em um novo ciclo de crescimento 
do mercado imobiliário a partir de 2019”, disse. 
 
http://www.otempo.com.br/capa/economia/lei-tira-im%C3%B3vel-e-
mant%C3%A9m-d%C3%ADvida-1.1514513 
 

Voltar ao índice 
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6. Empreendedorismo 

Cearenses se inspiram no Uber e criam app de transporte só para 
mulheres 

 
30 de Agosto de 2017 

Fonte: Tribuna do Ceará 
 
O Divas For atinge preços competitivos porque as motoristas não precisam 
repassar percentual dos valores das corridas ao aplicativo 
 

O medo de serem abordadas de forma inconveniente, de sofrerem 
assédio ou piadinhas de mal gosto faz com que muitas mulheres tenham medo 
de pegar transportes como táxi e Uber, por ter mais homens dirigindo os 
veículos. Pensando nisso, a motorista Eveline Carolina e duas amigas 
resolveram criar o Divas For, aplicativo similar ao Uber que tem apenas 
mulheres como motoristas e foca em clientes mulheres. 

A ideia surgiu em junho, e foi colocada em prática dias depois. Há 1 mês 
o aplicativo está no ar. “Eu era motorista do Uber, e muitas mulheres relatavam 
que tinha medo de andar com homens, principalmente no horário da noite. 
Então, fui pensando em criar um aplicativo que podia deixar elas mais à 
vontade e sem chance de sofrerem assédio”, relata. 

Por ser algo bem complexo e trabalhoso, ela decidiu dividir todo o 
processo com as sócias Monique e Cibele, que ajudaram na contratação da 
empresa que administra o app. “A gente se inspirou no Uber na hora da criação 
do aplicativo e o processo foi até rápido. Como essas empresas são caras, nós 
fizemos uma parceria e todas saímos ganhando”, disse. 

Os valores também são semelhantes ao Uber. Cada quilômetro custa R$ 
1,20 e o minuto é R$ 0,15. Já a tarifa base sai no valor de R$ 2,50 e o preço 
mínimo de cada viagem é de R$ 6,75. No momento, o app só está disponível 
em celulares com o sistema operacional Android. 

Os carros também tem suas especificidades. Devem ser acima de 2008, 
possuir quatro portas e ar-condicionado. 

A vantagem para as motoristas parceiras do Divas For é que não há 
divisão dos valores da corrida com a administração do aplicativo, 
diferentemente dos concorrentes. Todo o arrecadado é das motoristas, que só 
precisam pagar para a central um valor mensal de R$ 200 – também bastante 
abaixo do custo que motoristas repassam, por exemplo, para o Uber 
mensalmente. 

Com isso, explica a criadora do Divas For, as corridas atingem preços 
mais em conta que os concorrentes. 

Apesar do foco ser feminino, homens acompanhados de mulheres 
também pode realizar as viagens. “A nossa restrição é no cadastro que só pode 
ser feito por mulheres. Porém, as mulheres acompanhadas de namorados e 
filhos podem entrar no carro normalmente”, finaliza. 

Luta pela regularização 
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Após o Uber ter sido liberado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o Divas 
For também deseja ser reconhecido pelos órgãos responsáveis. “Nós vamos 
atrás sim. A tecnologia chegou e não podemos aceitar decisões arcaicas e 
acredito que seria até mais fácil para nós, por ser algo mais específico”, 
acredita Eveline. 

Apesar disso, ela acredita que ainda pode levar um tempo até que as 
motoristas possam lutar por isso. “É necessário termos mais clientes, e que 
elas também possam nos ajudar”, afirma. 
 
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/mobilidadeurbana/cearenses-se-
inspiram-no-uber-e-criam-app-de-transporte-so-para-mulheres/ 
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Brasil vai adotar comunicação por texto entre pilotos e controladores 
 

30 de Agosto de 2017 
Fonte: AviaçãoJor 

 
Depois de período de testes em espaço aéreo oceânico, Decea vai usar sistema 
chamado CPDLC em áreas do Norte e Nordeste 
 

O espaço aéreo brasileiro terá novidades nos próximos meses. Sai o canal de 
voz e entra em cena a comunicação por texto entre pilotos e controladores de voo. É o 
que fará o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), por meio da 
tecnologia chamada Comunicação entre Pilotos e Controladores de Tráfego Aéreo por 
Enlace de Dados (CPDLC). O sistema permite que pilotos façam requisições e deem 
informes aos órgãos de controle de tráfego aéreo por comandos de texto pré-definidos 
em uma interface na aeronave. Da mesma forma, os controladores de voo passam 
informações e autorizações aos tripulantes técnicos dos aviões. 

O CPDLC tem diversas vantagens sobre a transmissão tradicional por voz: 
aumento da capacidade e clareza nas comunicações; redução do congestionamento 
do canal de voz; registro de histórico de comunicação; impressão das comunicações; 
redução de equívocos na comunicação. 

O Decea vai disponibilizar inicialmente o CPDLC no Centro de Controle de 
Área de Recife (ACC-RE), que engloba o espaço aéreo fora das terminais em vários 
estados do Nordeste e Espírito Santo, e também no Centro de Controle de Área 
Amazônico (ACC-AZ), que abrange a região Norte e parte do Centro-Oeste. O uso 
será gradativo, de acordo com critérios definidos pelo Decea em espaços aéreos de 
menor complexidade.  

 
Transmissão pioneira de 5G será feita nesta quinta (31) 
 

29 de Agosto de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Tecnologia vai ampliar raio de cobertura de banda larga de 5 para 50 quilômetros e 
atender a regiões remotas do País 
 

As primeiras transmissões de tecnologia nacional de 5ª geração para 
comunicação móvel serão realizadas na próxima quinta-feira (31), pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em Brasília. 

A tecnologia foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Telecomunicações 
(Inatel), que defende o uso do 5G em conexões de banda larga em regiões remotas do 
País, onde a densidade populacional é reduzida. Para viabilizar as transmissões, a 
empresa desenvolveu transceptor exclusivo, o qual deve permitir a ampliação do raio 
de cobertura de redes móveis para 50 quilômetros. 

“Os benefícios educacionais, sociais e econômicos serão enormes. Será 
possível aumentar a produtividade do campo, levar mais oportunidades de formação 
para quem está em áreas remotas, enfim, oferecer a chance de mais e mais cidadãos 
participarem da Era da Informação”, explicou o coordenador de Pesquisa do Centro de 
Referência em Radiocomunicações, Luciano Leonel Mendes. 
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8. Feiras 

 
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 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- NATAL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena das Dunas 
Cidade: Natal - RN 
 
05/09/2017 até 11/09/2017 – FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
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06/09/2017 até 09/09/2017 – CONSENGE 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel 
Cidade: Curitiba – PB 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – EXPO CHOCOLATE 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – CAKE DESIGN 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 10/09/2017 – ESTRELA MULTIFEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: Porto de Estrela/RS 
Cidade: Estrela - RS 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
07/09/2017 até 10/09/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Shopping Nova América 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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