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1. MDIC 

Em Paris, especialistas do mercado francês apresentam oportunidades de 
negócio a startups brasileiras 

 
04 de Dezembro de 2017 

1Fonte: MDIC  
 

Empreendedores de 14 startups brasileiras participaram, nesta segunda-feira, 
de um seminário sobre empreendedorismo, financiamento e pesquisa de mercado no 
ecossistema de inovação da França. Eles integram a primeira missão do StartOut 
Brasil, novo programa de internacionalização de startups do governo federal. O 
seminário aconteceu na Embaixada do Brasil em Paris. 

Na abertura do evento, Alexandre Barral, da Business France, explicou que a 
França pode ser uma porta de entrada para o mercado europeu e africano. "Nosso 
país pode ser um hub muito interessante para a Europa e também para a África, pois 
temos uma convergência cultural, logística e linguística com diversos países africanos. 
O setor tecnológico também é bastante atrativo aqui. As startups podem contar com 
incentivos e financiamentos do governo e instituições privadas", destacou. 

De acordo com dados apresentados por Barral, os custos de implementação e 
operacionais na França são mais baixos que no Reino Unido, Alemanha Japão e 
Estados Unidos. Como ele destacou, a Business France oferece acompanhamento 
gratuito no processo de abertura de empresa no país e apoio em missões de 
prospecção. O país também é signatário de acordos para evitar a dupla tributação de 
empresas. 

Para Barral, o mercado de inovação será ainda mais interessante nos próximos 
anos. "Em 2024, sediaremos os jogos Olímpicos, o que, naturalmente, significará 
investimentos em diversas áreas. Além disso, o presidente Emannuel Macron deverá 
realizar, em breve, mais uma edição do French Tech Ticket, programa de aceleração 
do governo francês", explicou. 

Laurence Kirsner, também da Business France, apontou em sua apresentação 
outras vantagens do mercado francês. "Na França há disponibilidade de mão de obra 
e os profissionais são extremamente qualificados. Também temos muitos bancos 
instalados aqui. E a nossa economia é bastante diversificada: não é um país que vive 
do setor financeiro. Temos uma economia voltada a questões sociais, indústrias e 
startups”. 

O cenário político e econômico também seria um fator bastante atrativo para os 
empreendedores. "As instituições políticas e jurídicas francesas são bastante estáveis. 
Os governos mudam, mas há segurança jurídica para as empresas. Também estamos 
simplificando e flexibilizando nossa legislação trabalhista, o que terá impacto positivo 
para a contabilidade das empresas”, apontou Kirsner. 

Nova capital da economia europeia 
Odin Demassieux, da organização Cap Digital, compartilhou com os 

empreendedores brasileiros informações sobre o efetivo processo de instalação no 
país, chamado de softlanding. A Cap Digital, como ele explicou, ajuda a conectar os 
empreendedores inovadores a investidores e fundos públicos. 

"É importante que vocês conheçam nosso ecossistema antes de virem pra cá. 
Sugiro que, se possível, façam testes para saber se sua estratégia de 
internacionalização é sustentável. Além disso, é interessante que um fundador da 
empresa se mude para o país para garantir que todo processo ocorra da melhor 
maneira possível", aconselhou. 
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Para Demassieux, a França é o local certo para quem quer entrar no mercado 
europeu. "Somos a porta de entrada. Na Espanha e em Portugal não há tantas 
empresas grandes como aqui. Na Alemanha, existe uma barreira linguística grande e, 
no Reino Unido, o cenário é bastante competitivo. Quem se estabelecer na França, 
ganhará outros mercados", disse. Em seguida, Aurelies Capus e Frederic Boute da F 
Initiatives apresentaram aos empreendedores algumas das vantagens fiscais e 
tributárias que as empresas brasileiras irão encontrar na França, como um crédito para 
realização de pesquisa e desenvolvimento e mecanismos de fomento do governo para 
jovens empresas inovadoras. 

Daniel Coutinho, empreendedor brasileiro sediado na França, também 
conversou com os representantes das startups que integram a missão do StartOut. Ex-
diretor de uma empresa da holding Louis Vitton, ele acredita que a França é a “nova 
capital da economia europeia". 

"Nunca foi tão bom para uma empresa brasileira se instalar na França. O 
contexto do Brexit [saída do Reino Unido da União Europeia] fez com que o país se 
tornasse um destino para muitas empresas. O mercado tem se modernizado com a 
reforma trabalhistas. A mão de obra francesa é muito qualificada. A localização é 
central para acessar muitos mercados aqui na Europa", disse. 

Pitch 
No começo da tarde, houve uma rodada de palestras com prestadores de 

serviços franceses. Advogados, consultores de mercado, representantes da Câmara 
de Comércio Brasil-França e especialistas da área de recursos humanos explicaram 
aos participantes da missão as particularidades do mercado francês. Em seguida, os 
empreendedores apresentaram suas startups a um investidor francês e dois outros 
convidados ligados ao ecossistema de inovação do país. Em quatro minutos, eles 
falaram a respeito do seu modelo de negócio, do mercado em que se inserem e das 
parcerias que buscam na França para ampliar suas operações. 

No domingo, foi realizado um treinamento do pitch com Vinícius Machado, da 
Startadora, instituição que oferece treinamentos e capacitações a empresas e 
governos com métodos e ferramentas do universo das startups. Machado 
compartilhou diferentes técnicas e estratégias para aprimorar a apresentação e o 
discurso dos participantes da missão. 

Sobre o StartOut Brasil 
O StartOut Brasil selecionará, por ciclo de imersão, até 15 startups com 

potencial de internacionalização para participar de missões no exterior. As empresas 
terão acesso à consultoria especializada em internacionalização, mentoria com 
especialistas no mercado de destino e treinamento de pitch. Além disso, durante a 
missão, cumprem agenda de trabalho montada para promover a prospecção de 
clientes e investidores e a conexão a ambientes de inovação. No último dia da missão, 
é realizado um demoday para investidores. Quando retornam ao Brasil, as empresas 
terão apoio para definir sua estratégia de internacionalização e realizar a efetiva 
instalação no mercado-alvo (softlanding). 

No ano que vem, serão realizadas quatro missões de internacionalização. Em 
maio, as startups brasileiras terão a oportunidade de conhecer o ambiente de inovação 
de Berlim. No segundo semestre, as empresas irão a Miami e Lisboa, em agosto e 
novembro. 

 

http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2922 
 

Voltar ao índice   
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2. Comércio 

Confiança dos micro e pequenos empresários continua em alta, com 51,5 
pontos 

 
 04 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O Indicador de Confiança do Micro e Pequeno Empresário calculado 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) chegou aos 51,1 pontos em novembro, 
após atingir os 52,7 pontos no mês anterior. A escala varia de zero a 100, e 
resultados acima de 50 mostram otimismo entre os entrevistados. 

De acordo com o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro, ao pensar 
sobre seu próprio negócio, os empresários mostraram-se muito mais otimistas 
do que ao avaliar o desempenho da economia, ainda visto como negativo nos 
últimos seis meses. “De todo modo, o número de empresários que têm essa 
percepção vem caindo ao longo dos meses. Isso reflete o processo de 
retomada que a economia brasileira começa a esboçar, com a queda da 
inflação, redução dos juros e com o tímido resultado da atividade esperado 
para 2017”, disse. 

O Indicador de Expectativas, que busca medir o que os empresários 
aguardam para os próximos seis meses, marcou 60,6 pontos e o Indicador de 
Condições Gerais, que mede a avaliação que os empresários fazem dos 
últimos seis meses, marcou 39,4 pontos. De acordo com a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawauti, ao longo de todos os meses a avaliação do 
passado ficou bem abaixo das expectativas para o futuro. 

“No último mês, mais de 20 pontos separaram a avaliação do passado 
das perspectivas futuras. Ao longo dos últimos meses, a economia exibiu 
alguma melhora: os juros e a inflação cederam e atividade começou a se 
recuperar. Mas nada disso repercutiu de modo significativo no dia-a-dia do 
micro e pequeno empresário”, explicou. 

Expectativas 
Segundo a pesquisa, a avaliação dos empresários sobre a economia 

nos últimos seis meses registrou 35,5 pontos, enquanto a análise do 
desempenho de seu próprio negócio chegou aos 43,3 pontos. No caso das 
expectativas para os próximos meses, a dimensão da economia mostrou 55,1 
pontos e a dos negócios 66,0 pontos. 

O levantamento mostrou também que 54% dos micro e pequenos 
empresários consideraram que a economia piorou nos últimos seis meses, mas 
42% mostraram confiança de que os próximos seis meses serão melhores. 
Quando questionados sobre o desempenho dos negócios, 39% notaram piora 
recente em suas empresas, mas 60% demonstraram confiança com relação ao 
futuro. De acordo com o indicador, 44% dos micro e pequenos empresários que 
estão otimistas com a economia não sabem explicar a razão desse sentimento 
positivo. Outros 24% mencionam a melhora de indicadores econômicos e 15% 
acreditam na resolução da crise política. 
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Entre aqueles que estão com boas expectativas com a economia, 30% 
não sabem explicar os motivos. Para 21%, os investimentos na empresa 
podem ser a razão. Outros 20% citam a boa gestão dos negócios. Os micro e 
pequenos empresários que esperam crescimento são 45%, enquanto aqueles 
que esperam por estabilidade são 40%. 

Para os pessimistas, a política é a principal razão por não acreditar em 
melhoras na economia para o futuro (41%). Entre aqueles que notaram piora 
no desempenho de seus negócios nos últimos seis meses, 75% dizem que a 
queda das vendas é o sintoma mais evidente. Os empresários que não estão 
confiantes com o futuro de sua empresa chegam a 64%, apontando como 
causa principal para isso a crise econômica e a queda das vendas (19%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/confianca-dos-micro-
e-pequenos-empresarios-continua-em-alta-com-515-pontos 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Após fraco resultado, setor de transporte mostra "otimismo cauteloso" 
para 2018 

 
 04 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O ano de 2017 foi de desempenho abaixo do esperado para as empresas do 
setor de transportes. Para 2018, a expectativa do setor é de um “otimismo cauteloso”, 
apesar da “baixa confiança na gestão econômica do país”. A constatação é da 
Confederação Nacional do Transporte (CNT), tendo por base dados divulgados nesta 
segunda-feira (4) por meio da Sondagem Expectativas Econômicas do Transportador 
2017. 

As projeções do setor de transportes para o próximo ano têm como ponto de 
partida a expectativa relativa ao Produto Interno Bruto (PIB, (a soma de todas as 
riquezas produzidas no país) de 2017 e 2018. De acordo com a maior parte dos 
empresários do setor (54,8%), o PIB brasileiro será maior em 2018 do que em 2017 – 
ano que, segundo as empresas, teve desempenho abaixo do esperado no setor. 

Em parte, isso se explica pelo aumento do custo operacional que foi percebido 
por 76,3% dos entrevistados; e pela queda de receita registrada por 32,8% das 
empresas. Na avaliação de 38,9% dos entrevistados, a retomada do crescimento 
econômico só será percebida em 2019. 

No caso dos transportadores rodoviários de carga, o desempenho em 2017 foi 
pior do que o esperado, segundo 31,9% das empresas. Além disso, 19,7% dessas 
transportadoras apresentaram queda de receita em 2017. A absoluta maioria das 
empresas deste segmento (92,8%) disseram não ter constatado “em nenhum 
momento”, a redução do preço do diesel após a mudança de política de preços da 
Petrobras. 

Para 53,2% dos entrevistados, “a crise de confiança no governo federal é o 
“principal entrave” para a realização de novas concessões”. Na avaliação da CNT, a 
queda de confiança na gestão da economia afeta diretamente as expectativas dos 
transportadores para o próximo ano, mesmo com as empresas de transporte já 
começando a se recuperar do período recessivo. A avaliação é de que a retomada da 
economia será “em ritmo mais lento do que o esperado”. 

Diante deste cenário, 54,8% dos entrevistados disseram que pretendem manter 
o tamanho da frota em 2018, enquanto 32,1% disseram ter em seus planos aumentar 
a contratação formal de empregados em 2018. Segundo a pesquisa da CNT, 80% das 
empresas que usam o sistema ferroviário para o transporte de cargas têm a 
expectativa de aumento do volume de investimentos privados em ferrovias ao longo de 
2018. 

A confiança na gestão econômica do país pelo governo federal é baixa, com 
59,8% dos entrevistados demonstrando “baixo grau de confiança” na atual gestão do 
país, e 85,4% dizendo não acreditar que as ações governamentais sejam suficientes 
para recuperar e adequar a infraestrutura de transporte no Brasil. 

Ainda segundo o levantamento, “os motivos mais citados para o atraso das 
obras de infraestrutura de transporte foram interferência política nas agências do 
governo (65,2%), e excesso de burocracia para começar obras (54,8%)”. 

No caso do setor metroferroviário, todas as empresas entrevistadas 
consideram “insuficiente” a infraestrutura de transporte urbano sobre trilhos; e metade 
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(50%) afirma que houve aumento do custo da energia elétrica em termos percentuais 
referentes ao custo operacional do sistema. 

Apesar da avaliação negativa das políticas de governo, 66,1% dos empresários 
do setor receberam de forma positiva a reforma trabalhista por ele implantada. Já a 
reforma tributária, caso seja feita, foi apontada como “passo importante modernização 
do Estado”, com 46,5% dos entrevistados dizendo ser necessária a redução da carga 
tributária no país, e 20,5% defendendo a simplificação do sistema de cobrança de 
tributos. 

Setor aéreo 
Todas as empresas do setor aéreo afirmaram ter registrado aumento no 

número de passageiros transportados em voos domésticos durante o ano de 2017. 
Também 100% delas disseram concordar que o governo federal deve continuar com o 
programa de concessão de aeroportos, como estratégia para melhorar a qualidade 
dos serviços aeroportuários. 

Com relação às novas regras para o exercício da profissão de aeronauta, 
80,0% das companhias aéreas dizem que elas “têm potencial para comprometer os 
custos das empresas”, em especial no que se refere à jornada de trabalho. A 
aprovação de um teto de 12% do ICMS que incide sobre o querosene de aviação – 
usado como combustível pelas aeronaves – foi apontado como “muito importante” por 
80% das empresas deste segmento. 

Setor aquaviário 
A qualidade dos portos brasileiros é “regular, ruim ou péssima” segundo 92,9% 

das empresas do setor aquaviário. Apesar da má qualidade dos portos, 37,1% das 
empresas de navegação registraram aumento de receita bruta em 2017; e 51,4% 
acreditam que a receita deverá aumentar também em 2018. 

O programa Porto sem Papel, iniciativa implementada pelo governo federal 
com o objetivo de desburocratizar procedimentos portuários, já está sendo usado por 
66,7% das empresas de navegação marítima e por 26,1% das empresas de 
navegação interior. O programa está atingindo seus objetivos, segundo 69,2% das 
empresas que o adotaram. 

Transporte Urbano de Passageiros 
A maior parte (60,5%) das empresas que prestam serviço de transporte urbano 

de passageiros registraram queda de receita bruta em 2017. Em parte, isso se explica 
pelo fato de 85,9% das empresas de ônibus terem registrado “variação negativa do 
volume de passageiros diários nos últimos 12 meses”; e por 55,3% afirmarem ter 
perdido clientes para outros modais de transporte. 

O serviço de transporte por aplicativos de celulares foi apontado como motivo 
da perda de clientes por 36,2% das empresas entrevistadas. Diante desse cenário, 
apenas 28,8% dos entrevistados disseram esperar aumento de receita bruta no 
transporte urbano em 2018. 

A Sondagem ouviu representantes de 823 empresas de transporte rodoviário 
de cargas e passageiros, ferroviário de cargas, aquaviário (navegação marítima e 
interior), aéreo de passageiros e serviços de transporte urbano de passageiros por 
ônibus e metroferroviário, entre os dias 16 de outubro e 10 de novembro, em todo o 
país. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/apos-fraco-
desempenho-area-de-transporte-mantem-otimismo-cauteloso-em-2018 
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4. Serviços - Bancos 

Destino de ações individuais é uma incógnita de acordo sobre planos 
econômicos 

 

04 de Dezembro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Quem entrou na Justiça com uma ação individual para tentar reaver as 

perdas financeiras em cadernetas de poupança por conta dos planos 
econômicos das décadas de 1980 e início de 1990 deve conter a euforia ante 
as primeiras informações sobre o acordo que entidades de defesa dos 
consumidores e bancos estão negociando. 

Além de ainda não estar definido se os efeitos da negociação 
encabeçada por instituições que representam os poupadores que ajuizaram 
ações coletivas serão estendidos às ações individuais, qualquer acordo 
pactuado terá que ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) antes 
de beneficiar até mesmo quem ingressou por meio de uma ação coletiva. 

Na semana passada, a advogada-geral da União, ministra Grace 
Mendonça, disse que espera enviar cópia do acordo para a Corte ainda este 
ano, mas que o prazo para os ministros apreciarem o tema seguirá a agenda 
do tribunal. Segundo a ministra, o foco das conversas em curso são as ações 
coletivas. 

Hoje, os negociadores voltaram a se reunir em Brasília durante a tarde, 
mas não foram divulgados detalhes do encontro até o momento. Enquanto as 
instituições bancárias são representadas pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), os correntistas são defendidos pelo Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) e pela Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo). 
Todos evitam antecipar detalhes do acordo. 

O próprio entendimento sobre o papel do Idec no acordo com os bancos, 
se representando direitos difusos e indistintos dos consumidores em geral, e 
não somente dos seus associados, poderia, em tese, beneficiar consumidores 
que não entraram com ação. 

Analisar caso a caso 
Advogados ouvidos pela Agência Brasil alertam os autores de ações 

individuais a não tomarem nenhuma decisão sem antes conversarem com seus 
representantes legais ou outro especialista. Segundo eles, será preciso 
analisar caso a caso para saber se os termos que vierem a ser pactuados por 
bancos e associações de poupadores e chancelados pelo STF serão benéficos 
ou prejudiciais a quem move um processo individual. 

Especialista em direito previdenciário e trabalhista, o advogado Yuri 
Cardoso Queiroz representa um escritório de Brasília que atende a centenas 
de poupadores interessados no assunto. Segundo ele, mesmo que 
desencontradas, as primeiras informações dando conta de que o acordo estaria 
prestes a ser fechado já motivou clientes a procurarem o escritório para saber o 
que fazer. 
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“Estamos recomendando muita cautela. Até porque, ainda não há 
nenhuma definição oficial sobre o assunto, nem mesmo se quem tem ação 
individual poderá aderir ao que for acordado para pôr fim aos processos 
coletivos”, destacou o advogado. Ele frisou que nenhum escritório ou entidade 
que represente os interesses dos poupadores que ingressaram com ações 
individuais foram convidados a participar das negociações mediadas pela AGU. 

Queiroz lembra que nenhum acordo coletivo retira, de quem não o 
considerar satisfatório, o direito de seguir cobrando na Justiça uma reparação 
que considere justa. “Quem já tem ação judicial individual terá a opção de 
manter o litígio. Será o caso de avaliar se é mais vantajoso aderir ao acordo e 
receber em um espaço de tempo menor, por uma média de cálculo aplicado 
indistintamente a todos, ou permanecer brigando na Justiça pela aplicação da 
lei. Para fazer este cálculo, no entanto, é preciso esperar pelo acordo final”. 

Já Alexandre Berthe Pinto, advogado de São Paulo que representa 
vários poupadores e assessora outros escritórios de advocacia contratados por 
clientes que cobram a reposição dos expurgos inflacionários dos planos 
Bresser (1998), Verão (1989), Collor 1 (1990) e Collor 2 (1991), destaca a 
importância de quem recorreu à Justiça ter o auxílio de um especialista em 
perícia contábil judicial na hora de avaliar se as condições do acordo serão 
vantajosas, caso se estendam às ações individuais. 

Berthe lembra que, ao término de uma ação individual, o perdedor tem 
que pagar ao reclamante não só o valor arbitrado pela Justiça, mas também as 
custas do processo e os honorários advocatícios. “Se um cliente meu ganha a 
ação e tem tanto a receber, eu vou incluir tudo isso na conta e cobrar do banco. 
Se o cliente for sozinho buscar apenas aquilo que, eventualmente, calcularem 
a partir dos cálculos discutidos pelas entidades de defesa dos consumidores, 
ele pode deixar de cobrar parte da quantia e ter que pagá-la posteriormente”, 
acrescentou o advogado. 

Agência Brasil consultou a AGU sobre o andamento das negociações, 
especialmente quanto ao impacto sobre as ações individuais, mas a instituição 
disse que só vai se manifestar quando os entendimentos estiverem encerrados. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/destino-de-acoes-
individuais-e-uma-incognita-de-acordo-sobre-planos 
 

Voltar ao índice 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

5. Serviços - Telecomunicações 

Telefonia fixa registra redução de 107 mil linhas em outubro 

 
   04 de Dezembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 

O mês de outubro registrou queda de mais de 107 mil linhas de telefonia 
fixa no país em comparação com o mês de setembro. Os dados foram 
divulgados hoje (4) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No 
total, foram registradas menos 107.502 linhas, na comparação com o mês 
anterior. 

Com a redução, passa para 40.998.519 o número de linhas de telefonia 
fixa em operação no país, sendo 17.165.290 para as autorizadas e 23.833.229 
para as concessionárias. 

Os números da Anatel, mostram que a redução no número de linhas, 
nos últimos 12 meses, foi mais acentuada para as concessionárias que 
registraram menos 1.144.657 linhas. Uma redução de 4,58%, enquanto as 
empresas autorizadas tiveram queda de 0,22%, com menos 37.197. 

Nos últimos 12 meses, no grupo das empresas autorizadas, a maior 
queda foi no Rio de Janeiro, com menos 76.681 linhas fixas, e o maior 
crescimento em Minas Gerais, com 51.242 novas linhas fixas. 

Já entre as concessionárias em todos os estados houve cancelamento 
de linhas em relação ao ano passado. Os estados que tiveram as maiores 
quedas foram São Paulo, que perdeu 324.037 linhas, e Rio de Janeiro, com 
menos 226.867 linhas de telefonia fixa. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/telefona-fixa-registra-
reducao-de-107-mil-linhas-em-outubro 
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6. Bem-Estar do Consumidor 

34% dos consumidores que pretendem presentear no Natal possuem contas em 
atraso 

 
04 de Dezembro de 2017 
Fonte: E-commerce News 

 
Tradição, demonstração de afeto, merecimento, pressão dos filhos e familiares 

– motivos não faltam para justificar as despesas com a compra de presentes no Natal. 
Porém, muitas pessoas tomam decisões financeiras impensadas nesta época e 
acabam comprometendo o orçamento, gastando mais do que podem e se 
endividando. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) identificou que 
três em cada dez consumidores que têm intenção de presentear este ano possuem 
contas em atraso atualmente (34%) e 32% estão com o nome sujo no momento 
(queda de 6,9 p.p em relação ao ano passado). 

O levantamento mostra que 16% costumam gastar mais do que podem nas 
compras do Natal, 7% pretendem deixar de pagar alguma conta para poder comprar 
presentes, 5% para conseguir participar das comemorações de Natal e 6% das 
comemorações de ano novo. 

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, alerta para o que pode ser 
um aliado na hora das compras, mas também um grande impulsionador do 
descontrole financeiro: o parcelamento. Cerca de 52% costumam dividir as compras 
de Natal em várias prestações, principalmente para que tenham condições de comprar 
todos os presentes (22%). 

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, ressalta a importância de 
resistir aos excessos de consumo e, ao mesmo tempo, ficar atento ao parcelamento: 
“Dividir as compras pode ser uma boa alternativa, desde que sejam respeitados os 
limites do orçamento doméstico. De nada adianta parcelar se a prestação vai 
comprometer o pagamento de outras despesas importantes no dia a dia.” 

Dois em cada cinco consumidores ficaram com nome sujo por causa das 
compras do Natal de 2016 

Segundo a pesquisa, 18% dos que vão presentear este ano ficaram com o 
nome sujo por causa das dívidas pendentes com as compras de fim de ano de 2016, 
sendo que 11% ainda estão negativados e 6% já limparam o nome. Entre os que 
souberam informar, o valor médio das dívidas responsáveis pela negativação é foi de 
R$ 961. 

“É compreensível o apelo ao consumo durante o Natal, mas a pessoa deve 
gastar de acordo com sua realidade financeira. Se há dívidas a pagar, assumir novos 
compromissos poderá piorar ainda mais este quadro. O ideal é restringir os gastos e 
equacionar as contas em atraso em primeiro lugar”, alerta Vignoli. “Também vale a 
pena planejar-se antes de sair de casa, avaliando o orçamento disponível para os 
presentes, elaborando uma lista com as pessoas a serem presenteadas e evitando 
que a empolgação do momento interfira nas decisões financeiras”, recomenda o 
educador financeiro. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/34-dos-consumidores-que-
pretendem-presentear-no-natal-possuem-contas-em-atraso/ 
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7. Comércio Eletrônico 

Pequenas e médias lojas virtuais somaram mais de R$6 milhões em 
faturamento na Black Friday 

 
04 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Pequenos e médios lojistas virtuais faturaram, juntos, mais de R$6 milhões na 
Black Friday – número 32% maior do que o mesmo período do ano anterior e 281% se 
comparado à média de uma sexta-feira tradicional. Os dados são da Loja Integrada 
(www.lojaintegrada.com.br), plataforma para criação de lojas virtuais mais popular do 
país com 500 mil lojas criadas. 

O levantamento também aponta que o total de descontos oferecidos pelos 
lojistas na data ultrapassou R$340 mil. Se considerarmos todo o mês de novembro, 
em que alguns dos lojistas já começam a oferecer condições especiais aos 
consumidores, os descontos ultrapassam R$2 milhões. 

Entre as categorias que mais registram vendas no período estão Moda e 
Acessórios (21%), Casa e Decoração (8%), Cosméticos e Perfumaria (7%), Saúde 
(7%), Esportes e Lazer (6%). Em relação ao ticket médio, o valor cresceu cerca de 
10% em relação ao ano anterior – este ano, foi de R$221, frente R$202 em 2016. 

O balanço também demonstra que São Paulo foi o Estado que realizou o maior 
número de compras no período, representando 39% do valor transacionado. Rio de 
Janeiro e Minas Gerais completam a lista, responsáveis, cada um, por 11% das 
vendas das lojas da plataforma. 

Para Breno Nogueira, Head da Loja Integrada, a Black Friday permite que as 
PMEs alavanquem suas vendas e fechem as metas do ano. Segundo projeções da 
empresa, a data ajudou os lojistas a faturarem R$60 milhões no mês de novembro. 
“Além disso, é uma ótima oportunidade para que as pequenas lojas conquistem novos 
clientes e fidelizem os antigos”, complementa o profissional. 

Iniciantes na data 
Uma pesquisa realizada pela Loja Integrada apontou que a Black Friday deste 

ano foi a primeira experiência na data para cerca de 33% dos empreendedores 
digitais. Além disso, 61% dos entrevistados declarou que pretendem investir, também, 
em campanhas de final de ano para impulsionar as vendas de Natal. 

A pesquisa também mapeou que 50% dos lojistas se planejaram com pelo 
menos um mês de antecedência para garantir bons resultados no período – 68% dos 
lojistas afirmaram que o conhecimento obtido durante toda a trajetória no ambiente 
virtual foi o que mais ajudou no desenvolvimento desse planejamento, enquanto 24% 
optou por investir em cursos preparatórios, tanto online quanto presenciais. 

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/pequenas-e-medias-lojas-
virtuais-somaram-mais-de-r6-milhoes-em-faturamento-na-black-friday/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/pequenas-e-medias-lojas-virtuais-somaram-mais-de-r6-milhoes-em-faturamento-na-black-friday/
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/pequenas-e-medias-lojas-virtuais-somaram-mais-de-r6-milhoes-em-faturamento-na-black-friday/
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Pesquisa indica que marcas devem usar aplicativos para fidelizar 
consumidor 

 
04 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Os hábitos e preferências do brasileiro no uso de aplicativos de marcas 
foram avaliadas em pesquisa inédita, realizada pela TopperMinds e a 
MindMiners, que traçou o perfil do relacionamento do público com apps, 
entendeu quais as propostas de valor que justificam o download, as principais 
vantagens percebidas pelo consumidor e as oportunidades de funcionalidades 
dos aplicativos. A pesquisa comprova que as marcas precisam investir melhor 
nos aplicativos, não apenas enriquecendo-os com conteúdo, mas 
principalmente gerando utilidade real no dia a dia do usuário, para gerar 
fidelidade e vendas. 

Participaram da pesquisa 1.000 brasileiros, 50% de homens e 50% de 
mulheres, de todas faixas etárias acima de 18 anos, das classes ABC das 
cinco regiões brasileiras. Os objetivos do estudo “Uso de aplicativos: pesquisa 
inédita revela hábitos e preferências dos brasileiros” foram compreender a 
motivação de uso, se consumidores pagariam por downloads, quais aplicativos 
são mais úteis, quais os app “queridinhos” e identificar o comportamento de 
compra por esse canal. 

A principal conclusão é que o brasileiro está aberto para pagar por 
aplicativos que tenham utilidade, que ofereça benefícios reais, facilitem o dia a 
dia ou proporcione entretenimento, mas as marcas não entenderam como 
explorar tantos recursos tecnológicos e seus canais de venda. 

“Agora está sacramentado: o único fator decisor para o consumidor 
manter o aplicativo da sua marca instalado no seu aparelho móvel é utilidade. 
A pesquisa realizada pela TopperMinds em parceria com a MindMiners 
evidencia, ainda mais, a importância da “transformação cultural e digital” que as 
marcas precisam atravessar para entender realmente a nova jornada de 
compra do seu público alvo. Apenas replicar conteúdo e funcionalidades do 
desktop no mobile é pura perda de tempo, é essencial entregar valor por meio 
de muita utilidade, com ainda mais facilidade e relevância do que os demais 
ambientes da marca, para se tornar parte do dia a dia do usuário ou seremos 
todos, pouco a pouco, deletados”, explica Fabrizzio Topper, diretor executivo 
da TopperMinds. 

Quem consome pelo app, prefere a praticidade de poder comprar em 
qualquer hora e lugar, pela rapidez do processo e vantagens de algumas lojas 
como desconto exclusivo ou frete grátis, por exemplo. 

A pesquisa foi dividida em três partes: uso de smartphones, uso de 
aplicativos e experiência de compra. 

Sobre o uso de smartphone, 90% usam sistema operacional android e 
58% utilizam há mais de cinco anos. A maioria já baixou ou instalou aplicativo, 
sendo que jogos e redes sociais são os mais baixados, além dos apps úteis 
como de bancos e transporte, mas 59% nunca pagou para instalar aplicativo. 



 

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.” 

 

Entre as pessoas que baixam aplicativos: 78% usam aplicativo gratuito 
por serem mais atrativos, 83% priorizam os que auxiliam nas atividades 
pessoais, 60% porque recebem vantagens e ofertas, mas só 36% compram por 
aplicativo. A surpresa fica para os 57% de usuários dispostos a pagar pelo 
aplicativo se perceber que será útil. 

Os estímulos para uso de aplicativo se baseiam em: facilidade de 
comunicação (41%), ajudam nas tarefas práticas do dia a dia (22%) e 
alternativa para diversão e entretenimento (22%). 

Enquanto 72% já compraram pelo aplicativo, principalmente moda, 
eletrônicos, celulares e livros; tem consumidor usando app dentro da loja física 
para obter benefícios, sendo que 77% garantem que usaram para obter 
desconto. Por ser um ativo ao consumidor, 71% estão dispostos a pagar por 
um aplicativo (de R$ 1,00 a mais de R$ 10,00), desde que perceba valor e 
utilidade. 

A grande vantagem da loja física ainda é poder levar o produto para 
cada na hora. Site e apps ganham pela praticidade. Em pergunta aberta, o 
Mercado Livre foi indicado, espontaneamente, como o app de compras favorito 
de 20% dos entrevistados. 

“As compras pelo celular também se tornam cada vez mais comuns. 
Dentre aqueles que nunca vivenciaram a experiência, a maior justificativa é a 
falta de oportunidade. As marcas parecem ainda não ter entendido como 
explorar tantos recursos tecnológicos dentro de seus canais de venda. 
Vantagens e descontos exclusivos são vistos com bons olhos pelos 
entrevistados e um grande estímulo para o download de um app”, explica 
Danielle Almeida, diretora da MindMiners. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-indica-que-marcas-
devem-usar-aplicativos-para-fidelizar-consumidor/ 
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8. Curtas 

Fluxo de visitantes a shopping centers cresce 8,13% durante Black Friday 
2017 

 
04 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Black Friday 2017 proporcionou um aumento de 8,13% no número de 
pessoas nos shoppings do Brasil em busca de descontos na comparação com 
a edição do ano anterior. Os dados são do índice de visitantes em Shopping 
Centers – IVSC, realizado pela ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping 
Centers), em parceria com a FX Retail Analytics, empresa especializada no 
monitoramento de fluxo de visitantes para o varejo. Já na comparação com a 
média de semana comum, o crescimento foi de 10,94%. 

“Realidade no e-commerce, os números mostram que a Black Friday 
está se consolidando no mundo físico, com um aumento proporcionado não só 
pelas ofertas dos varejistas, mas também por outros tipos de comércio que 
aderiram ao movimento na tentativa de aumentar faturamento”, afirma Walter 
Sabini Junior, sócio fundador da FX Retail Analytics. 
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9. Feiras 

 
15/12/2017 até 24/12/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
18/12/2017 até 20/12/2017 – FENECRAT 
Setor: Multisetores 
Local: Praça Gentil Cardoso 
Cidade: Crateús – CE 
 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
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20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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