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1. Tributos 

Imposto em produto para ceia de Natal ultrapassa 57% 

 
11 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Faltando duas semanas para o Natal, os brasileiros já começaram a 
abastecer a despensa com alimentos e bebidas. Mas, apesar do esforço de 
algumas famílias em pesquisar preços para economizar, não dá para escapar 
dos altos índices de imposto nos produtos mais comercializados nesta época 
do ano. 

Segundo um levantamento feito pela empresa de consultoria e auditoria 
BDO, o porcentual de tributos que compõem a ceia de Natal pode ultrapassar 
57%. De acordo com o diretor da área de tributos da BDO, Valmir Oliveira, o 
valor dos produtos pode ter incidência de ICMS, PIS, Cofins e IPI, sendo que 
esses tributos já estão entre os mais altos do mundo. 

O espumante nacional tem impostos de 57,90%. Já os alimentos da 
categoria de peru, chester e pernil ficam com 25,41% de imposto. Para o 
panetone, consumido não apenas na ceia, 21,25% do valor é composto por 
tributos, enquanto as nozes têm 18% de imposto. 

Decoração 
Os artigos de decoração apresentam alíquotas ainda maiores que os 

alimentos. Conforme o levantamento da BDO, os brasileiros pagam 47,25% de 
imposto nos enfeites de Natal e 47,25% nas luzes e árvores de Natal. 
 
http://www.dci.com.br/2.216/imposto-em-produto-para-ceia-de-natal-ultrapassa-
57-1.600993 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio – Shopping Center 

Por que a América Latina continua construindo shoppings enquanto os EUA 
estão abandonando o modelo 

 
10 de Dezembro de 2017 

Fonte: BBC Brasil 
 
Existem cerca de 1,9 mil shoppings na América Latina. E tudo indica que haverá cada 
vez mais. 

 
Na última década, o setor cresceu em média cerca de 5% ao ano, o 

equivalente a 100 empreendimentos novos anualmente, segundo estudo realizado 
pela consultoria americana Lizan Retail Advisors. O levantamento inclui centros 
comerciais alugados com mais de 10 mil m². 

Apesar de o ritmo de crescimento ter desacelerado neste ano, é na América 
Latina que o setor vem apresentando seu melhor desempenho na última década. 

E, de acordo com o levantamento, o Brasil é o segundo país com mais centros 
comerciais desse tipo (cerca de 600, segundo o estudo), atrás apenas do México (com 
cerca de 650). 

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) prevê a inauguração 
de quase 30 centros comerciais no país até o fim do ano que vem, sendo a maioria 
fora dos grandes centros metropolitanos - uma tendência do setor no Brasil. 

Ainda segundo a Abrasce, o setor faturou R$ 157,9 bilhões em 2016 no país. 
As projeções indicam que o México manterá a liderança até pelo menos 2025, 

quando deve alcançar a marca de 760 shoppings construídos, segundo estimativas do 
Grupo de Inteligência de Mercado para a América Latina do Conselho Internacional de 
Centros Comerciais (ICSC, na sigla em inglês). 

A expansão da classe média, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita e o aumento dos investimentos estrangeiros estão entre os fatores que 
influenciam a multiplicação dos shoppings - modelo comercial que, paradoxalmente, 
está retrocedendo nos Estados Unidos. 

No último ano, calcula-se que tenham sido construídos cerca de 50 shoppings 
na América Latina - número que, apesar de baixo na comparação com outros anos, 
não indica uma tendência de queda a longo prazo, segundo estimam analistas de 
mercado. 

"O desenvolvimento de centros comerciais continuará crescendo na América 
Latina, ainda que a uma taxa menor", diz à BBC Jorge Lizan, diretor-executivo da 
Lizan Retail Advisors. 

 
"O México definitivamente sai na dianteira, tanto em número de projetos como 

na sofisticação deles. Colômbia, Peru e Chile são outros países onde essa indústria 
segue crescendo. No Brasil, o setor não está crescendo neste momento por conta da 
recessão econômica, mas os empreendedores estão focados em estabilizar e 
consolidar seus portfólios", explica. 

Em relação à Argentina, Lizan acredita que o país "sairá da crise nos próximos 
dois anos e começará a desenvolver novos projetos de centros comerciais". 

Na contramão dos EUA 
Segundo o Banco Mundial, a classe média latino-americana cresceu 

vertiginosamente na última década, o que permitiu maior segurança financeira a 
milhões de pessoas, assim como mais acesso a crédito, estimulando 
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progressivamente o consumo interno. No Brasil, esse crescimento foi interrompido 
pela crise dos últimos anos. 

"Quando a classe média dos Estados Unidos cresceu, entre 1945 e 2005, isso 
se refletiu na compra de carros e na construção de shoppings. A versão latino-
americana segue um roteiro parecido", afirmou o pesquisador urbanístico Nolan Gary 
em artigo publicado recentemente no site CityLab 

"Dado que o varejo enfrenta dificuldades nos Estados Unidos ante o aumento 
do comércio online e o estancamento dos salários desde 2008, as redes de shopping, 
os empreendedores e investidores americanos têm muitos motivos para buscar 
oportunidades no Sul (do continente)", acrescenta. 

Ainda que as compras online também tenham decolado na América Latina, a 
modalidade cresce em velocidade bem menor do que nos Estados Unidos, e por 
diferentes razões - em alguns locais, por exemplo, o sistema de entrega não é fácil ou 
eficiente 

Para Lizan, outra diferença é que existe uma escassez de espaços públicos 
seguros destinados a lazer e compras na América Latina. Segundo ele, isso faz com 
que os shoppings sejam uma alternativa - ainda que muita gente torça o nariz para a 
ideia, uma vez que o lazer no shopping está instrinsicamente ligado ao consumismo. 

A 'morte do shopping' 
A questão da "morte dos shoppings" nos Estados Unidos é recorrente na 

imprensa local. Dezenas de centros comerciais fecharam as portas na última década, 
e estima-se que um quarto dos 1,1 mil "malls" existentes no país podem ser extintos 
nos próximos anos 

A estratégia de parte dos empreendimentos locais que se mantêm abertos é 
ampliar a oferta de experiências aos clientes, em vez de oferecer apenas opções de 
compras. 

E quanto ao resto do mundo? No Oriente Médio e na Ásia, registra-se um 
crescimento significativo dos shoppings, assim como em alguns países europeus. 

"O problema é que nos Estados Unidos houve um boom de construções de 
shoppings entre as décadas de 1960 e 1990. Foram construídos mais metros 
quadrados de varejistas do que o necessário", argumenta Lizan. 

"Por isso, fala-se hoje de um ajuste, que é agravado pelas vendas online, pela 
Amazon e pelas mudanças nos hábitos (do consumidor)." 

A dúvida, agora, é se os shoppings vão conseguir se adaptar à concorrência 
online e como a geração atual de milennials responderá às ofertas do mercado. 

 
http://www.bbc.com/portuguese/geral-42245404 
 

Voltar ao índice 

  

http://www.bbc.com/portuguese/geral-42245404
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3. Serviços - Bancos 

Saiba como é o acordo que vai compensar perdas da poupança com 
planos econômicos 

 

12 de Dezembro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Representantes de consumidores e dos bancos firmaram acordo para 

ressarcimento dos poupadores que sofreram perdas com os planos 
econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991) e ingressaram com 
ações coletivas e individuais na Justiça. A Advocacia-Geral da União (AGU) 
também participou das negociações, assim como o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec), da Frente Brasileira dos Poupadores (Febrapo) e 
da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Para entrar em vigor, o acordo 
precisa do aval do Supremo Tribunal Federal (STF).  

Veja abaixo quais as regras para o ressarcimento:  
Quem tem direito a receber? 
Os poupadores que ingressaram com ações coletivas e individuais na 

Justiça pedindo o ressarcimento. No caso das individuais, poupadores ou 
herdeiros que acionaram a Justiça dentro do prazo prescricional (20 anos da 
edição de cada plano) também poderão receber os valores. Ainda poderão 
aderir os poupadores que, com ações civis públicas, entraram com execução 
de sentença coletiva até 31 de dezembro de 2016. 

Quem não entrou com ação na Justiça terá direito a receber? Pode 
ingressar com ação agora? 

Não. O prazo para ingressar com ações desse tipo prescreveu. 
E quem entrou com ação e perdeu pode apresentar um recurso? 
Não. 
É obrigatório aderir ao acordo? 
Não, a adesão do poupador é voluntária. Após a adesão, a ação judicial 

será extinta. 
Como vai ser o pagamento? 
Os pagamentos serão feitos de acordo com as faixas de valor a receber.  
Quem tem direito a até R$ 5 mil receberá à vista e integral, sem 

desconto. Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais, 
com abatimento de 8% de desconto. 

A partir de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais, com desconto de 
14%. Já aqueles que tenham direito a receber mais de R$ 20 mil, terão 19% do 
valor descontado 

A correção para os pagamentos semestrais será feita pelo IPCA, índice 
da inflação oficial. 

Não será necessário se dirigir ao banco para receber os valores. O 
pagamento será feito em conta-corrente do poupador ou por meio de depósito 
judicial. Os honorários serão pagos diretamente aos advogados. 

O prazo máximo de parcelamento dos valores a serem recebidos pelos 
poupadores será de três anos. Não haverá antecipação de pagamentos.  
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Como faço para receber? 
Para aderir, o poupador deverá acessar um sistema eletrônico. Ele 

precisará comprovar a existência e o saldo da conta de poupança, através de 
cópia dos extratos bancários do período ou da declaração do Imposto de 
Renda. O banco vai conferir os dados e pode validar, devolver ou negar. Em 
caso de negativa, o poupador pode pedir uma nova análise. Após o 
processamento, será divulgada uma lista dos poupadores habilitados.  

Quando terá início o pagamento? 
Para entrar em vigor, o acordo precisa ser homologado pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). Os pagamentos começam em até 15 dias após a 
validação das habilitações pelos bancos a partir da homologação pelo 
Supremo. Não há prazo para que a homologação seja feita. 

Quem vai receber primeiro? 
O calendário de pagamento será feito conforme a idade dos poupadores. 

Os mais velhos terão prioridade. Aqueles que executaram as ações em 2016 
receberão somente no 11º lote, o último.  

Herdeiros de poupadores têm direito a receber 
Sim, desde que tenha havido ação judicial em nome do espólio. Os 

dados do poupador falecido e do advogado precisam ser apresentados, assim 
como dados completos do inventariante ou dos herdeiros e dados do processo.  

Se não houver herdeiros, hão há como aderir ao acordo. 
Quais instituições aderiram ao acordo? 
As instituições financeiras que irão aderir ao acordo são: Itaú, Bradesco, 

Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Outras poderão aderir 
em até 90 dias.  

Por que o plano Collor 1 ficou de fora? 
As partes reconheceram a inexistência de direito de receber qualquer 

pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STF). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/saiba-como-e-o-
acordo-que-vai-compensar-perdas-da-poupanca-com-planos 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/saiba-como-e-o-acordo-que-vai-compensar-perdas-da-poupanca-com-planos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/saiba-como-e-o-acordo-que-vai-compensar-perdas-da-poupanca-com-planos
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Após queda dos juros, dobra portabilidade de dívida para outros bancos 

 
12 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Volume de crédito migrado por pessoas físicas alcançou R$ 15,3 bilhões entre janeiro 
e novembro deste ano; maior incentivo foi a redução da taxa de juros. 

 
Em meio à forte queda da taxa básica de juros, o volume de dívidas 

transferidas de um banco para outro por pessoas físicas dobrou este ano. Entre 
janeiro e novembro de 2017, a portabilidade de crédito atingiu R$ 15,3 bilhões, contra 
R$ 7,6 bilhões no mesmo período do ano passado, segundo o Banco Central. 

A quantidade de migrações também cresceu nos 11 primeiros meses do ano. 
Neste período, os bancos transferiram para outras instituições 1,9 milhão de dívidas 
dos clientes, contra 1,1 milhão entre janeiro e novembro de 2016. 

O maior incentivo para o cliente levar sua dívida para outro banco foi a queda 
crescente da taxa básica de juros, a Selic, que passou de 14,25% ao ano no fim do 
ano passado para 7% ao ano em novembro, o menor patamar em mais de 30 anos. 

A redução da Selic levou a uma queda nas taxas de juros do empréstimo 
pessoal. Em novembro, a taxa média de juros para pessoas físicas teve a sua 12ª 
queda mensal seguida e ficou em 7,44% ao mês, de acordo com dados da Associação 
Nacional Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). 

Quando os juros caem, quem adquiriu uma dívida mais cara no passado pode 
transferi-la para outro banco que passou a cobrar taxas mais atrativas. Há cerca de 
três anos a Selic estava em alta e não havia estímulo para a adesão à portabilidade. 

Para o diretor-executivo da Anefac, Miguel Ribeiro de Oliveira, além da queda 
do juro básico, a expectativa de recuperação da economia também estimulou o 
aumento das migrações. 

“Os próprios bancos só aceitam receber uma dívida de outro se acreditam que 
a economia vai melhorar, o desemprego cair e a renda das famílias aumentar, para 
reduzir seu risco de crédito”, aponta. 

Para não perder o cliente, é comum que os bancos que recebem uma proposta 
de portabilidade façam uma contraproposta a juros mais baixos para segurar o cliente. 
Isso só acontece quando os juros estão caindo. 

Linhas de crédito 
A portabilidade pode ser aplicada a todas as linhas de crédito, inclusive as mais 

caras, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Mas ela pode ser 
mais vantajosa nas modalidades em que as taxas praticadas pelos bancos são mais 
distantes. 

No caso do financiamento imobiliário, o fato de os bancos cobrarem juros muito 
parecidos é um possível desestímulo para a portabilidade, na opinião de Oliveira, da 
Anefac. Este ano, a Caixa (dona de 70% do crédito habitacional no país) decidiu 
manter as taxas na compra de imóveis, apesar da queda da Selic, igualando o juro 
cobrado ao de bancos privados. 

Por outro lado, como o valor financiado pelo cliente no crédito imobiliário é alto, 
uma redução de apenas 0,5 ponto percentual nos juros pode representar uma 
economia significativa no total pago, o que pode tornar a portabilidade mais vantajosa. 

Um imóvel de R$ 500 mil financiado a juros de 10% ao ano, em 360 meses, 
pode ficar R$ 63,3 mil mais barato com uma redução de 0,5 ponto percentual da taxa, 
para 9,5% ao ano, por exemplo. 

Desde 2014 os bancos são proibidos de cobrar do cliente custos adicionais 
com escritura na portabilidade de financiamento imobiliário entre bancos. 

Cuidados ao pedir a portabilidade 
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Em maio de 2014, uma resolução do Banco Central forçou os bancos a 
agilizarem as migrações pela internet e criou regras para tentar estimular a 
portabilidade, mas prática não deslanchou porque os juros estavam em alta no 
período. 

Veja abaixo os principais cuidados que o consumidor deve tomar ao fazer o 
pedido da portabilidade: 

Não confundir a portabilidade com renegociação da dívida: na portabilidade, o 
saldo devedor permanece o mesmo, mas o juro é menor; 

Ficar de olho no Custo Efetivo Total (CET), e não apenas na taxa de juros, ao 
comparar as condições dos bancos; 

Pedir por escrito a proposta do banco para avaliar se ela é mesmo vantajosa; 
O consumidor não é obrigado a contratar produtos e serviços do banco para 

migrar sua dívida (isso é venda casada); 
Embora os custos da portabilidade de crédito não sejam arcados pelo 

consumidor – mas pelos bancos – quem procurar o serviço precisa ficar atento a 
outras cobranças atreladas à transferência, como a confecção de cadastro no novo 
banco ou registro de transferência da dívida em cartório, que podem encarecer a 
operação. 

A coordenadora do Procon-SP, Renata Reis, alerta que é comum o cliente 
confundir a portabilidade com a compra da dívida ou renegociação. 

A diferença, segundo ela, é que na portabilidade a mesma dívida é transferida 
de uma instituição para outra com o mesmo saldo devedor (o que falta pagar), mas 
com uma taxa de juros menor. O prazo da dívida também é mantido. 

Já na renegociação, o banco propõe reduzir o valor da parcela. “Esta ‘mágica’ 
aumenta o número de prestações e o risco é o cliente não conseguir sair nunca da 
dívida”, alerta Renata. 

A especialista do Procon recomenda que o consumidor fique atento a 
propostas do banco que aumentam o saldo devedor, como a oferta de um novo 
financiamento. 

A recomendação é pedir por escrito a proposta de portabilidade do banco e 
analisar se ela vai aumentar o saldo devedor. 

O consumidor deve ficar atento à oferta de produtos e serviços atrelados à 
portabilidade, como fazer um seguro ou um cartão de crédito. “Esta prática é abusiva e 
chama-se venda casada. Não pode haver a vinculação com a portabilidade”, alerta 
Renata. 

Outra dica do Procon é comparar o Custo Efetivo Total (CET) da dívida, que 
inclui além dos juros, outras taxas e impostos. 

Um banco que oferece juros mais baixos pode ter um CET maior devido aos 
custos embutidos em serviços não solicitados pelo cliente. “É fácil comparar porque o 
saldo devedor e o número de parcelas é igual, então basta ver se o CET é maior ou 
menor”, orienta a especialista do Procon. 

 
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/apos-queda-dos-
juros-dobra-portabilidade-de-divida-para-outros-bancos.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Construção vai fechar 2017 com retração de 6% 

 
12 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O setor de construção civil vai encolher pelo quarto ano consecutivo, 
fechando 2017 com uma queda de 6%, segundo estimativa da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 

De acordo com o presidente da entidade, José Carlos Martin, o cenário 
deve se mostrar um pouco melhor em 2018, sob a condição do governo 
avançar em uma série de regulamentações e medidas administrativas. "Não é 
desoneração tributária, não é aportar mais dinheiro público", explicou. Um 
avanço desses itens poderia proporcionar, no ano que vem, um crescimento de 
2% para o setor. 

"Se resolve duas ou três coisas, coloca o País no céu", disse ele. "Se 
não resolve, a chance de ir ao inferno é grande”, disse fazendo menção ao 
avanço da agenda regulatória. 

Um dos principais pontos é destravar o crédito na Caixa, hoje bloqueado 
pela necessidade de capitalização para enquadrar-se nas regras prudenciais 
da Basileia. 

Para o presidente da Comissão de Obras Públicas da CBIC, Carlos 
Eduardo Lima Jorge, outro problema é o fato dos bancos terem elevado as 
exigências de classificação de risco do mutuário para liberação de 
empréstimos. 

Há, ainda, demora na contratação dos empreendimentos do programa 
Minha Casa Minha Vida. Segundo Martins, das 20.000 unidades autorizadas 
em junho, só foram contratadas 1.000 até agora. Ainda em relação a 
financiamentos, Martins atacou estudos em curso no Banco Central para mexer 
no direcionamento dos recursos da caderneta de poupança para o setor 
imobiliário. Outra medida aguardada é a regulamentação do programa de 
concessões em rodovias para fazer manutenção, as chamadas "concessões 
light". 

O setor aguarda ainda a regulamentação da Letra Imobiliária Garantida 
(LIG) alem da regulamentação do distrato, que ainda está em análise no 
Congresso Nacional. 
 
http://www.dci.com.br/2.202/constru%C3%A7%C3%A3o-vai-fechar-2017-com-
retra%C3%A7%C3%A3o-de-6-1.601095 
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5. Comércio Eletrônico 

75% dos pequenos lojistas não sabem lidar com rivais virtuais 

 
11 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
  

Enquanto gigantes do varejo usam a multicanalidade para estimular vendas, 
empresários menores esbarram em questões como gestão de preço e estoque 
 

Enquanto grandes varejistas correm para integrar as operações física e 
digital, essa realidade está muito distante das pequenas lojas. Sem condições 
de lidar com estoque para atender os dois canais ou fazer entregas em prazos 
pequenos, eles não sabem lidar com a concorrência virtual e 75% não 
consegue cobrir ofertas de um rival no ambiente online. 

“O varejista gigante trata a multicanalidade como realidade, mas o fato é 
que 90% do varejo ainda é exclusivamente analógico”, resume a consultora de 
varejo especialista em e-commerce e professora do núcleo de pesquisas e 
inovação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Regina Caro. 

A percepção da acadêmica vem em linha com um levantamento da 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abccom) que levou 
entrevistadores a 60 lojas físicas, disfarçados de consumidores, para entender 
se os vendedores dessas lojas estão preparados para a integração do online 
com o offline. 

Segundo o estudo, o padrão de comportamento de um cliente hoje em 
dia envolve entrar na loja, perguntar se um determinado produto está em 
estoque e já comparar, no celular, os preços de produtos iguais na 
concorrência. Diante dessa realidade, no entanto, pouco são os varejistas que 
conseguem garantir a venda mesmo com o acesso do consumidor à internet 
para refinar os parâmetros de compra. “A política de preços é um assunto mal 
resolvido no omnichannel brasileiro”, comenta o sócio da Brazil Panels, Claudio 
Vasquez, que realizou a pesquisa em parceria com a Abccom. 

De acordo com o executivo, houve casos em que os vendedores 
chegaram a se mostrar agressivos ao perceber que os consumidores estavam 
comparando preços pelo celular. O percentual de “vendedores agressivos” 
subiu de 8%, em 2014, para 14% em 2017. 

Segundo Vasquez, isso é um sinal de despreparo e falta de treinamento 
dos vendedores para conciliar esse novo perfil de consumidor. “O ideal é que o 
vendedor seja treinado para compreender o perfil do novo consumidor e tenha 
margem para equiparar o preço do físico com o virtual”, diz Vasquez. 

Pedras no sapato 
Para o presidente da ABComm, Mauricio Salvador, muitas empresas 

estão investindo em tecnologias e processos, mas ainda estão focadas em 
ferramentas que integrem estoque ou automatizem os processos internos. “De 
fato, a força de vendas não consegue acompanhar as mudanças”. 

Salvador também ressalta outro dado da pesquisa: 34% das lojas físicas 
não tinha o produto em estoque para pronta entrega e 27% demoraria mais que 
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dois dias para entregar na casa do consumidor, o que afasta mais o sonho da 
multicanalidade e poderá se tornar um problema ainda maior em breve. “Com a 
evolução do e-commerce para entregar no mesmo dia, uma das maiores 
vantagens das lojas físicas, a pronta entrega, deixa de existir”, finaliza. 
 
http://www.dci.com.br/2.201/75-dos-pequenos-lojistas-n%C3%A3o-sabem-lidar-
com-rivais-virtuais-1.584154 
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Mais da metade dos boletos gerados na Black Friday não foi paga, aponta 
MundiPagg 

 
12 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Na tentativa de agilizar o recebimento das vendas realizadas na data 
mais esperada do e-commerce brasileiro, as lojas virtuais não tiveram muita 
aderência com as vendas por boleto bancário durante o final de semana da 
Black Friday, que aconteceu entre 24 e 27 de novembro. De acordo com a 
MundiPagg, empresa responsável por 40% das transações do comércio 
eletrônico nacional, 54% dos documentos gerados nessas datas ainda não 
haviam sido pagos até 4 de dezembro, exatos dez dias após a fatídica sexta-
feira. 

O boleto bancário é uma aposta dos lojistas para incentivar as vendas à 
vista com desconto e, por consequência, adiantar o recebimento das vendas 
para o dia seguinte ao seu pagamento, diferentemente de uma venda por 
cartão de crédito, que tem a primeira parcela repassada após 30 dias. Além do 
alto índice de desistência do pagamento, o volume de vendas por boleto não 
teve apelo suficiente, representando apenas 5% de todos os pedidos gerados. 

“As desistências são mais frequentes nesse meio de pagamento porque 
muitas pessoas optam por pagar os boletos no banco, ocasionando um 
intervalo de tempo suficiente para a reflexão de quem comprou por impulso”, 
explica João Barcellos, CEO da MundiPagg. Além disso, o executivo ressalta 
que o índice de documentos não pagos pode diminuir após 30 dias, já que 
algumas lojas estenderam a data de vencimento. 

Cartões têm alto índice de conversão 
Se o pagamento por código de barras está cada vez mais em desuso 

pelo consumidor, o dinheiro de plástico está cada vez mais relevante para 
compras nas lojas virtuais. Ainda de acordo com a MundiPagg, 90% das 
compras por cartões de crédito foram aprovadas no período. As outras 10% 
foram negadaspor diferentes motivos, entre eles, saldo insuficiente. “Muitos 
consumidores ainda não sabem que o limite disponível do cartão deve 
contemplar o valor total da compra e não apenas da parcela mensal”, explica 
Barcellos. 

De modo geral, houve aumento de 20,5% no número de pedidos 
realizados, com tíquete médio de R$ 500. A MundiPagg registrou, ainda, o 
processamento de mais de 2,4 mil pedidos por minuto nos horários de pico, 
número 11% maior em relação a 2016, e 100 mil pedidos por hora, alta de 27% 
na comparação com o ano passado. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mais-da-metade-dos-boletos-
gerados-na-black-friday-nao-foram-pagos-aponta-mundipagg/ 
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6. Curtas 

Vendas do varejo caem 0,9% em outubro, maior queda desde 2008 

 
13 de Dezembro de 2017 

Fonte: G1 
 

Em setembro, as vendas tinham crescido 0,3%; segundo o IBGE, recuo no mês 
pode ter sido motivado pela espera pelas promoções da Black Friday, que 
acontece em novembro. 
 

As vendas do varejo caíram 0,9% em outubro ante setembro, o maior 
recuo para o mês desde 2008, quando a queda registrada foi de 1% contra o 
mês anterior. O número foi divulgado nesta quarta-feira (13) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e já considera ajustes sazonais. 

O IBGE revisou os dados do varejo de setembro. Ao invés de um 
crescimento de 0,5% nas vendas, conforme havia sido divulgado, o avanço foi 
de 0,3%. A revisão ocorre por conta da atualização de informações. 

No confronto com outubro de 2016, na série sem ajuste sazonal, o 
comércio teve alta de 2,5%. De acordo com Isabella Nunes, gerente da 
Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, esta foi a sétima taxa positiva 
consecutiva nesta base de comparação, todavia a menor observada nos 
últimos seis meses. 

No ano, porém, o varejo acumula alta de 1,4% nas vendas e, nos últimos 
meses até outubro, avanço de 0,3%. 

Efeito Black Friday 
Isabella apontou que a queda acentuada nas vendas em outubro pode 

ter relação direta com os anúncios de promoções da Black Friday, realizada em 
novembro. "Essa observação ganha mais força quando a gente observa os 
resultados por atividades". 

Ela destacou que as três atividades que tiveram as quedas mais 
intensas em outubro foram a outros artigos de uso pessoal e doméstico (-
3,5%), tecidos, vestuários e calçados (-2,7%) e móveis e eletrodomésticos (-
2,3%). "Tradicionalmente, estes três setores têm estreita relação com as 
vendas eletrônicas", enfatizou a pesquisadora. 

Segundo a pesquisadora, o deslocamento das vendas de outubro para 
novembro por conta da Black Friday aconteceu de 2014 para cá. "A magnitude 
dele neste ano a gente precisa esperar os resultados de novembro para poder 
avaliar", disse. 

Varejo ampliado e mercado de trabalho 
O comércio varejista ampliado, que inclui a venda de veículos, motos, 

partes e peças e também material de construção, teve queda de 1,4% em 
outubro em relação a setembro após crescer por quatro meses consecutivos. 
Frente a outubro de 2016, foi registrado crescimento de 7,5%. No ano, a alta 
acumulada é de 3,2% e nos últimos 12 meses, de 1,4%. 

Segundo a Isabella Nunes, o comércio varejista se encontra 9,7% abaixo 
de seu patamar mais alto de vendas, observado em novembro de 2014. "Se a 
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gente olhar o varejo ampliado, a distância é de quase 40% do patamar mais 
alto, que foi em agosto de 2012, por conta da queda na venda de veículos". 

"A novidade do mês de outubro é que o volume de vendas acumulado 
em 12 meses interrompeu longas sequências de queda. No caso do comércio 
varejista, o resultado de 0,3% nesta base de comparação interrompeu 29 
meses de taxas negativas. Já no ampliado, que avançou 1,4% puxado 
principalmente por automóveis, interrompeu 37 taxas negativas seguidas", 
avaliou Isabella. 

Questionada sobre o que é preciso para reaquecer as vendas no 
comércio brasileiro, a pesquisadora foi enfática ao apontar o mercado de 
trabalho. “Ainda temos uma taxa de desemprego muito elevado. São mais de 
12 milhões de pessoas de algum modo afastadas do poder de consumo”. 

Ela ponderou, no entanto, que a melhora de outros indicadores 
econômicos, como a queda na taxa de juros e maior oferta de crédito, têm 
favorecido uma melhora nas vendas quando comparado com o ano passado. 

Categorias que recuaram em outubro ante setembro: outros artigos de 
uso pessoal e doméstico: -3,5%; tecidos, vestuários e calçados: -2,7%; móveis 
e eletrodomésticos: -2,3%; hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo: -0,3%; artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: -0,7% 

Categorias que cresceram: equipamentos e material para escritório, 
informática e comunicação: 3,4%; combustíveis e lubrificantes: 2,4%; livros, 
jornais, revistas e papelaria: 2,4%. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/vendas-do-varejo-caem-09-em-
outubro.ghtml 
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7. 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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