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1. MDIC 

Marcos Pereira assina cooperação com FecomercioSP e Ministério do 
Trabalho 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Ministro participou em São Paulo do lançamento da Cartilha do Trabalhador 
 

O ministro Marcos Pereira participou nesta sexta-feira, na Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), do lançamento da Cartilha do Trabalhador. A publicação, 
resultado de parceria entre a Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC, o 
Ministério do Trabalho e a FecomercioSP, aborda temas trabalhistas com 
linguagem simples e acessível. 

“Este ano, todo o esforço empreendido no debate em torno das questões 
trabalhistas permitiu ao MDIC constatar a existência de uma lacuna entre o que 
a legislação permite e o que os empresários conhecem, interpretam e aplicam 
no seu dia a dia. Assim, nasceu a cooperação institucional firmada hoje para a 
elaboração de cartilhas com informações sobre temas relacionados a questões 
trabalhistas”, disse o ministro. 

Reformas 
Marcos Pereira lembrou que pontos previamente abordados no Fórum 

de Competitividade do Varejo (FCV), coordenado pelo MDIC, foram 
contemplados nas medidas para modernizar a legislação trabalhista, como o 
trabalho intermitente, a terceirização e, principalmente, o fortalecimento das 
negociações coletivas. 

O Fórum de Competitividade do Varejo realiza reuniões regulares com 
as principais entidades representativas do comércio para a discussão e 
encaminhamento de temas prioritários definidos em conjunto com o setor. 

“Queremos apoiar o desenvolvimento de ações que fomentem melhoria 
no ambiente de negócios por meio do aperfeiçoamento das relações entre 
empresas e trabalhadores no setor produtivo brasileiro”, afirmou o ministro. 

“A iniciativa lançada hoje insere-se no âmbito dos trabalhos realizados 
pelo MDIC junto aos setores público e privado com intuito de promover o 
fortalecimento das relações institucionais, estabelecendo assim projetos 
comuns, intercâmbio de informações e parcerias que promovam temas de 
interesse público e melhorem a competitividade das empresas”, concluiu. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2976 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Mercado ‘geek’ amadurece e estimula receita dos lojistas com 
licenciamento 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Formado por consumidores jovens, solteiros e com bom poder aquisitivo, o 
mundo dos nerds deixou de ser um nicho e ganhou bastante relevância nas 
gôndolas de varejistas de todo os portes 
 

A venda de produtos licenciados, consolidada nas lojas infantis, ganhou 
de vez as prateleiras das varejistas voltadas aos jovens do universo geek – 
formado por aficionados em HQs, animes, séries e tudo que envolva a cultura 
popular. Se antes o mundo nerd era só um pedaço do mercado teen, hoje esse 
perfil de consumidor é disputado por grandes redes. 

“O mercado geek está em ascensão. Ele deixou de ser um nicho e virou 
realmente um mercado. Por conta disso, começamos a investir cada vez mais 
em marketing para surfar essa onda de forma mais orgânica”, diz o sócio-
fundador da rede de franquias Piticas, Felipe Rossetti. 

A marca, especializada na produção e venda de camisetas de 
personagens do mundo geek, apostou em diversas linhas de licenciamento 
para atender todo o tipo de nerd. E a decisão resultou em bons frutos: com 306 
unidades em operação – 108 delas abertas neste ano – a empresa chegou a 
todos os estados brasileiros e, entre lojas e quiosques, estima faturamento de 
R$ 120 milhões neste ano, 54% acima de 2016. 

Com a ebulição desse mercado, muitas varejistas, inclusive as grandes, 
procuraram formas para atender a demanda desses consumidores, 
impulsionando o licenciamento de marcas e personagens icônicos no País. 
Segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (Abral), esse segmento 
movimenta R$ 18 bilhões por ano. “Ainda temos muito espaço para crescer, 
principalmente no segmento adulto que representa 40% do total no Brasil”, diz 
a presidente da Abral, Marici Ferreira. 

Apesar do amplo potencial, o processo burocrático por parte das 
detentoras dos direitos autorais e a pirataria ainda prejudicam bastante o setor. 
“Não é fácil você adquirir licenças. Nós passamos, por exemplo, por uma 
certificação bem complexa da Disney. Tudo tem que ser aprovado pela matriz. 
Eles nos fornecem um guia de artes e dentro desse guia, podemos fazer o que 
quisermos, mas existe muita limitação”, diz Rossetti. 

Os queridinhos 
Dentre os personagens preferidos por esse público, destacam-se as 

linhas de produtos Star Wars, DC Comics, Marvel e Harry Potter, mas também 
há espaço para personagens clássicos dos games, como a linha Mario Bros, e 
da cultura brasileira, como Turma da Mônica, Chaves e Chapolin – estes dois 
últimos licenciados pelo SBT. 
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Fisgar esse público pode não ser tarefa fácil, mas é bastante rentável. 
Formado basicamente por jovens, solteiros e com um poder aquisitivo razoável, 
a Imaginarium recheou as gôndolas este ano com produtos licenciados. "Os 
licenciamentos vêm ganhando uma participação importante nos nossos 
negócios. Os produtos das marcas Harry Potter e Star Wars são muito fortes 
para nós”, admite o diretor comercial da Imaginarium ao DCI, Donato Ramos. 

E é com o apoio desse consumidor que a rede pretende encerrar 2017 
com faturamento de R$ 276 milhões, 18% maior que o ano anterior. 

Para atender melhor seus consumidores, a Imaginarium investiu em um 
novo modelo de loja este ano – 10% mais custoso em relação ao modelo 
anterior. "Tivemos uma renovação no nosso projeto de lojas. Elas estão mais 
iluminadas agora. Isso foi importante para rejuvenescer a marca. Inauguramos 
38 lojas nesse novo projeto”, afirma Ramos. 

Com a pretensão de diversificar a operação e ganhar consumidores de 
perfis distintos, o Grupo Uni.co – antigo Grupo Imaginarium – anunciou 
recentemente a aquisição totalitária da Puket, varejista de pijamas, meias e 
acessórios. “Essa aquisição faz parte do projeto de ser uma plataforma de 
marcas de destaque do varejo”, comenta Ramos. Em fevereiro deste ano, a 
empresa já havia comprado a MinD, voltada à decoração da casa. Fora elas, a 
marca Ludi completa as bandeiras do Grupo Uni.co. 

Caminho inverso 
Se o investimento em licenciamento está aquecido no universo geek, 

também há quem aposte no caminho inverso, como a rede especializada em 
presentes Uatt?, que viu a coruja Bubu, personagem criado pela marca, 
transformar-se em um desenho animado que despertou o interesse de vários 
canais televisivos do público infantil. “Ao longo do processo de construção de 
sortimento, optamos por não trazer marcas para o nosso negócio. Ao invés 
disso, a Uatt? criou uma marca para ser licenciada”, afirma a diretora de 
inovação e marketing da Uatt?, Carol Toledano. 

Devido à crise, a Uatt? mudou a estratégia de negócios e desistiu da 
operação por franquias, fechando cerca de 50 lojas em 2016. Agora, atuando 
em lojas multimarcas, marketplaces e e-commerce, a empresa pretende faturar 
R$ 50 milhões em 2017, avanço de 22% em relação ao ano anterior. 
 
http://www.dci.com.br/2.201/mercado-geek-amadurece-e-estimula-receita-dos-
lojistas-com-licenciamento-1.602651 
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Mercado de nutrição esportiva deve atingir R$ 2,5 bilhões no ano que vem 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Segmento foi menos afetado ao longo da crise pela disposição do público 
jovem de investir em saúde e na aparência, relata Abenutri; estrangeiros devem 
voltar a aportar na área a partir de 2019 
 
 

O mercado de nutrição esportiva no Brasil deve crescer entre 12% e 
15% em 2018 e movimentar cerca de R$ 2,5 bilhões, projeta a Associação 
Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri). 

De acordo com o presidente da entidade, Marcelo Bella, este é um 
segmento com um enorme potencial de crescimento no País. “Os clientes 
desse mercado estão dispostos a investir em bem-estar”. 

O segmento de nutrição esportiva envolve a venda de produtos voltados 
para frequentadores de academias e praticantes de esportes ao ar livre, como 
proteínas – a mais conhecida é o whey protein –, aminoácidos e outros 
suplementos para ganho de massa muscular, além de isotônicos e energéticos. 

Segundo Bella, a estimativa da Abenutri indica um crescimento, neste 
ano, superior ao registrado em 2016, quando o mercado cresceu 9%. “O Brasil 
vem passando por uma forte crise nos últimos três anos e os segmentos de 
cosméticos, saúde e fitness foram os menos afetados”. 

Segundo ele, isso acontece porque os principais consumidores dos 
produtos são homens entre 18 e 25 anos. “Os clientes do nosso segmento não 
poupam e investem seus ganhos na manutenção da aparência. Essa postura 
faz com que esse mercado tenha sido um dos menos prejudicados pela crise”, 
explica. 

A expectativa, pontua Bella, é que diante de uma maior estabilidade 
econômica, outros grupos internacionais se sintam mais motivados a voltar a 
investir no País, o que pode elevar a receita do setor para R$ 5 bilhões nos 
próximos cinco anos. “Esperamos que os investimentos de fora voltem a partir 
de 2019”, estima. 

Expansão 
O mercado brasileiro de nutrição esportiva vem ganhando 

principalmente nos últimos dez anos cada vez mais players. É o caso da Black 
Skull, marca que pertence ao grupo Grow Dietary Supplementes Labs USA 
(GDS), que estreou no Brasil em 2014 e deve chegar ao fim deste ano como a 
segunda maior empresa do mercado, relata Bella, que também é presidente da 
companhia. A projeção é que a companhia alcance 12% de market share em 
2017. 

A Black Skull tem como foco produtos para frequentadores de 
academias, como proteínas e aminoácidos, bem como aqueles que promovem 
ganho de massa muscular. Porém, a companhia está ampliando o seu portfólio 
para continuar crescendo no mercado. 

De acordo com Bella, a empresa pretende investir na área de isotônicos, 
energéticos e demais produtos para esportes ao ar livre. Com isso, a meta é 
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faturar R$ 142 milhões em 2018, avanço de 32,7% em relação ao previsto para 
2017. 

“Estamos investindo aproximadamente R$ 15 milhões para ampliar o 
nosso portfólio, que vai contar inclusive com energéticos em lata, em gel e 
barras”, destacou. Nos próximos cinco anos a expectativa é investir R$ 50 
milhões. 

Ele explica que o Brasil tem entre 55 milhões e 60 milhões de pessoas 
que praticam algum tipo de atividade física, das quais 10% consomem 
suplementos. Esse público se divide em 30 milhões nas academias e, o 
restante, ao ar livre, acrescenta Bella. 

“Há um potencial muito grande de crescimento desse mercado no País, 
já que com o acesso maior à informação sobre os benefícios do exercício 
físico, o número de pessoas que pratica atividades tende a aumentar”, 
pondera. 

Ele ainda destaca entre os fatores que contribuem para o aumento do 
consumo de suplementos a cultura de exposição do corpo no Brasil, devido ao 
clima tropical. “Isso faz com que mais pessoas se preocupem com a saúde e 
também com a aparência”, afirma Bella. Outro é a preocupação cada vez maior 
da população acima dos 30 anos. “Vemos uma mudança comportamental a 
partir dessa idade e a busca para se manter saudável fisicamente”, analisa o 
executivo. 
 
http://www.dci.com.br/impresso/mercado-de-nutri%C3%A7%C3%A3o-
esportiva-deve-atingir-r-2-5-bilh%C3%B5es-no-ano-que-vem-1.602669 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Cielo: Varejo registra crescimento de 2,3% em novembro 

 
15 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A receita de vendas do comércio varejista brasileiro registrou alta de 
2,3% em novembro de 2017 em comparação com o mesmo período do ano 
passado, após descontada a inflação aplicada aos setores do varejo ampliado, 
segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado nesta sexta-feira 
(15). 

“O ICVA vem evidenciando uma melhora no desempenho do varejo 
brasileiro. Já estamos no quarto mês consecutivo de crescimento, com cada 
vez menos setores e regiões apresentando retração”, comenta Gabriel 
Mariotto, gerente da área de inteligência da Cielo. 

Vale ressaltar que o desempenho do mês de novembro de 2017 ainda 
foi levemente prejudicado pelo calendário, por conta da distribuição dos 
feriados em dias de semana diferentes de 2016. Ajustados estes efeitos, o 
índice apontaria uma alta de 2,6%, uma aceleração em relação a outubro na 
mesma base de comparação (0,7%). 

Em termos nominais, o ICVA apresentou alta de 3,0% em novembro 
sobre um ano antes. Descontados os efeitos de calendário, o índice nominal 
aponta também uma aceleração na passagem de outubro para novembro: de 
1,6% para 3,3%. 

Black friday 
A Black Friday vem se consolidando no Brasil, a cada ano, como a data 

comemorativa que mais cresce em faturamento, na comparação com o ano 
anterior. As vendas realizadas na sexta-feira de descontos (24/11) 
apresentaram crescimento de 11,9% em relação à edição de 2016. 

Considerando o período entre quinta-feira (23/11) e domingo (26/11), o 
ICVA nominal registrou crescimento de 8,8% na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Já no E-commerce a performance foi ainda maior, 
com crescimento nominal de 20,8%. 

“Estes resultados da Black Friday contribuíram para alavancar o ICVA de 
Novembro”, comenta Mariotto. 

Inflação 
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado em novembro 

pelo IBGE registrou alta de 2,80% no acumulado dos últimos 12 meses, 
enquanto outubro havia registrado 2,70%. Esse resultado, assim como 
aconteceu no mês passado, foi impulsionado pelos preços dos itens do setor 
de Habitação – que não impactam diretamente o comércio varejista. 

Assim, ponderando o IPCA pelos setores e pesos do varejo ampliado, a 
inflação ficou em 0,7%, uma leve desaceleração em relação a outubro (0,9%). 

Setores 
Os setores que ainda apresentam retração em relação ao mesmo mês 

do ano passado já foram minoria em novembro. 
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O grande destaque positivo de novembro foi o setor de Móveis, Eletro e 
Lojas de Departamento, que teve alta expressiva e acelerou em relação a 
outubro. Este resultado foi bastante influenciado pela Black Friday, já que a 
data tradicionalmente impulsiona vendas de artigos destes setores. 

O grupo de setores que comercializam Bens Não Duráveis mostrou de 
um lado Supermercados e Hipermercados se recuperando bem após um início 
de ano com desaceleração, e por outro Postos de Combustíveis, que continua 
com retração, desde o início do ano. 

Por fim, o setor de Serviços acelerou na comparação com o mês 
passado, com destaque positivo para Alimentação – Bares e Restaurantes e 
Turismo e Transportes. 

Regiões 
Em novembro, apenas a região Centro-Oeste registrou desaceleração 

no varejo, medida pelo ICVA deflacionado, de 0,5% em outubro para 0,2% em 
novembro. 

O varejo ampliado no Sul e Norte teve alta de 5,0% e 4,9% no período, 
respectivamente. Já o Nordeste e Sudeste tiveram crescimento de 4,0% e 
1,9%. 

Pelo ICVA nominal, que não considera o desconto da inflação, o 
destaque foi para a região Sul que registrou alta de 5,6%. As regiões Nordeste, 
Norte, Sudeste e Centro-Oeste registraram altas de 4,6%, 4,3%, 2,3% e 1,5%, 
respectivamente, neste indicador. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/varejo-registra-crescimento-
de-23-em-novembro/ 
 

Voltar ao índice 

 

https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/varejo-registra-crescimento-de-23-em-novembro/
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/varejo-registra-crescimento-de-23-em-novembro/
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4. Serviços 

Serviços acumulam queda de 3,4% em 2017 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Retração em outubro foi mais ‘moderada’ que em meses anteriores, mas alta 
nos preços cobrados acabou por inibir uma melhora efetiva na demanda das 
empresas 
 

A desaceleração da retração no volume de serviços prestados ainda não 
será suficiente para que o setor volte a apresentar números expressivos em 
2017, cuja queda acumulada no ano soma 3,4%. Em outubro as atividades 
recuaram 0,8% ante setembro e 0,3% na comparação interanual. 

“Mesmo que negativos, os resultados mostram um processo de 
retomada lento e gradual. Números mais expressivos, contudo, só em 2018 ”, 
avalia o consultor da área de economia aplicada da FGV IBRE, Julio Mereb, 
após a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços (PNS) do IBGE. Apesar de 
se repetir, a queda de 0,8% foi menor que a de setembro (-3,2%) ou agosto (-
2,6%). Segundo Mereb, esperava-se recuo maior que o registrado no primeiro 
mês do último trimestre. 

A “moderação na queda” também foi destacada pelo Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), mas os resultados de outubro não 
foram considerados animadores. “[No primeiro semestre] ao menos havia 
algum resultado positivo na série com ajuste sazonal. Desde a entrada do 
segundo semestre, contudo, só se verificam quedas de faturamento real”, 
afirmou a entidade, em nota. Além do 3,4% no acumulado de 2017, o setor 
registra tombo de 3,7% em doze meses até outubro. 

O IEDI também observa que, diferente do varejo de bens, “onde a 
variação de preços cedeu para níveis muito baixos”, no setor de serviços “os 
preços continuam contendo a demanda por parte das empresas e das 
famílias”. A tendência também foi identificada pela divisão econômica da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
“Além do ainda fraco nível da atividade econômica interna, a maior resiliência 
dos preços dos serviços tem se colocado como obstáculo adicional à retomada 
do crescimento das atividades terciárias”, afirmou em nota o economista-chefe 
da entidade, Fabio Bentes. A receita nominal dos serviços em outubro cresceu 
5% na comparação interanual, além de alta de 2,1% no ano e de 1,6% em 
doze meses. 

Para 2018 a CNC prevê uma queda de 3,2% no faturamento dos 
serviços. Já a FGV IBRE espera que o PIB do setor reaja 0,3% após queda de 
2,6% em 2016. “Para 2018 esperamos que ele suba 2,4%”, vê Mereb. 

Setores 
Entre as categorias analisadas pela PMS, as atividades turísticas (-

7,3%), os serviços profissionais e administrativos (-6,4%), os de comunicação e 
informação (-2,1%) e os chamados outros serviços (-5%) registraram queda 
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frente outubro de 2016. Já os serviços prestados às famílias subiram 0,5% no 
período, em movimento vinculado “à retomada do mercado de trabalho, que 
reagiu mais rápido do que esperado”, segundo Mereb. O destaque, contudo, 
fica com os serviços de transportes e correios – que registraram alta de 8,4%. 
“O desempenho da indústria de transformação e da agropecuária tiveram 
comportamento muito benigno e favoreceram os transportes”, avalia o 
economista da FGV IBRE. 

Na análise por estados quem se destaca é o Mato Grosso, cujo volume 
de serviços prestados cresceu 47,2% ante outubro de 2016. Apenas cinco 
outros estados também tiveram variação positiva no período: Paraná (6,3%), 
Amazonas (5,6%), Minas Gerais (2,8%), Bahia (2,5%) e São Paulo (1%). Já o 
estado com pior desempenho foi o Acre (-12,4%). 
 
http://www.dci.com.br/2.202/servi%C3%A7os-acumulam-queda-de-3-4-em-
2017-1.602649 
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5. Serviços – Turismo 

Verão colocará R$ 100 bi na economia brasileira 

 
18 de Dezembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Com projeção de 74,13 milhões de viagens durante a temporada de 
verão 2017 – 2018, o mercado de turismo deve injetar na economia R$ 100,8 
bilhões, um aumento de 0,8% ante o mesmo período do ano passado. 

De acordo com o Ministério do Turismo, os 10 destinos mais procurados 
devem receber 10% desse movimento total. Segundo o levantamento, a cidade 
de São Paulo deve ser o local mais procurado, com uma perspectiva de 3,28 
milhões de passageiros, seguido por Florianópolis (2,09 milhões), Rio de 
Janeiro (2,03 milhões), Praia Grande (1,86 milhão), Salvador (1,69 milhão) e 
Fortaleza (1,22 milhão). Curitiba, Cabo Frio, Balneário Camboriú e Recife, 
também estavam na lista. 

“Os números confirmam a força do turismo e apontam para um cenário 
de recuperação da economia brasileira. As perspectivas para o próximo ano 
também são animadoras”, disse o ministro do Turismo, Marx Beltrão. 

Apesar das projeções, o volume de serviços permanece negativo no 
cenário atual. Segundo o indicador de serviços (PMS) divulgado pelo IBGE na 
sexta-feira (15), o volume de serviços na atividade turística, em outubro, teve 
queda de 7,3% ante mesmo mês de 2016. No acumulado do ano, o índice 
atingiu -6,6%. A receita nominal está melhor, com aumento de 5,4% em 12 
meses e alta de 4% no ano. 
 
http://www.dci.com.br/2.202/ver%C3%A3o-colocar%C3%A1-r-100-bi-na-
economia-brasileira-1.602647 
 

Voltar ao índice  
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Um quarto da população vive com menos de R$387 por mês 

 
15 de Dezembro de 2017 

Fonte: IBGE 

 
No Brasil, 25,4% da população vivia em situação de pobreza em 2016, de 

acordo com o critério adotado pelo Banco Mundial, que considera pobre quem ganha 
menos do que US$ 5,5 por dia nos países em desenvolvimento. Esse valor equivale a 
uma renda domiciliar per capita de R$ 387 por mês, ao considerar a conversão pela 
paridade de poder de compra. 

A situação é mais grave entre os 7,4 milhões de moradores de domicílios onde 
vivem mulheres pretas ou pardas sem cônjuge com filhos até 14 anos. Desses, 64,0% 
estavam abaixo dessa faixa de renda. As informações foram divulgadas hoje pelo 
IBGE na Síntese de Indicadores Sociais (SIS 2017), que faz uma análise estrutural 
dos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). 

Além do parâmetro definido pelo Banco Mundial, o estudo mostra outras 
formas de mensuração da pobreza, uma vez que o Brasil não adota uma linha oficial. 
De acordo com o pesquisador do IBGE, Leonardo Athias, há uma série de aspectos 
que motivam a criação de linhas de pobreza, como para a implementação e o 
acompanhamento de políticas públicas: “Não existe uma medida oficial no país. O que 
há são critérios adotados para objetivos diferentes, como programas de transferência 
de renda. O Brasil Sem Miséria, por exemplo, adota a linha de até R$ 85 mensais per 
capita (pobreza extrema) e R$ 170 mensais per capita (pobreza)”. 

O conceito de pobreza pode ter ainda uma definição que supera aspectos 
monetários. A SIS 2017 apresentou uma análise de pobreza multidimensional, que 
mede o acesso da população a bens e a serviços que estão relacionados aos direitos 
sociais. Do total da população, 64,9% tinham restrição de acesso a pelo menos um 
dos direitos analisados – à educação, à proteção social, à moradia adequada, aos 
serviços de saneamento básico e à internet. Novamente, os moradores de domicílios 
compostos por mulheres pretas ou pardas sem cônjuge com filhos até 14 anos são o 
grupo mais vulnerável (81,3%). 

Leonardo ressalta a importância de abordar a temática da pobreza sob um viés 
mais amplo: “O crescimento econômico pode trazer mais renda para as famílias, 
porém ele pode não ser acompanhado de acesso a direitos. O Centro-Oeste é um 
exemplo de região onde esse fenômeno ocorre, uma vez que o impulso econômico do 
agronegócio nem sempre é acompanhado de uma boa infraestrutura de serviços 
públicos”. 

 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-
mes.html 
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7. Comércio Eletrônico 

Enquanto mercado se recupera, e-commerce deve bater recorde no Natal 

 
15 de Dezembro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Após um 2016 com números ruins, o mercado está confiante que o Natal 
deste ano será melhor. Ao menos é o que apontam diversas entidades do 
setor, como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), que prevê um aumento de 4,3% nas vendas em relação ao 
ano passado, e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de 
São Paulo (FCDLESP), que projeta uma alta de 5% nas trocas. 

O crescimento anima também o segmento de e-commerce brasileiro, 
que já representa o quarto maior mercado pela internet do mundo, com mais de 
100 milhões de usuários ativos. 

Em 2016, segundo a CNC, a queda nas vendas para o Natal foi de 5%, 
uma notícia péssima, levando em conta que, no ano anterior, o comércio 
também havia encolhido 4,9% no mesmo período. Em 2014, o crescimento do 
mercado foi de apenas 1,8%. 

“Devemos voltar para uma sazonalidade normal, com aumento da 
produção acompanhando a alta da demanda no Natal”, diz Marcelo Azevedo, 
economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI). “Para 2017, 
acreditamos numa ligeira melhora mesmo sabendo de toda a influência da 
economia no país”, completa Mauricio Stainoff, presidente da FCDLESP. 

Os números do CNC se apoiam no aumento da demanda à indústria 
registrada entre os meses de junho e agosto, quando os lojistas começam a 
encomendar produtos para o final de ano. Segundo a entidade, só a produção 
de eletrônicos teve alta de 20,4% neste período. Já os dados da federação dos 
lojistas se baseiam na expectativa dos lojistas e em como eles estão se 
preparando para atender a demanda. 

E-commerce 
Se o mercado comum passa por uma recuperação, o mesmo não se 

pode dizer das vendas pela internet: para o SPC Brasil, será o primeiro Natal 
da história em que os consumidores vão comprar mais pela web do que nos 
shoppings. A expectativa é que 40% de tudo o que for comprado seja feito pelo 
computador, contra 37% dos que ainda irão aos centros comerciais. 

Para agências de marketing digital, a expansão da demanda do setor 
exige conhecimento e investimentos em áreas como SEO, performance e 
comunicação de sites. “É fundamental que o e-commerce esteja cada vez mais 
bem informado e preparado para receber um número maior de usuários 
diferentes, ou seja, pessoas com demandas distintas e que vão consumir via 
internet”, diz Diego Ivo, CEO da Conversion. 

Os dados do SPC Brasil ainda indicam que, não somente para comprar, 
o e-commerce também é utilizado para pesquisar preços. É o que irão fazer 
83% dos compradores em potencial deste final de ano, dos quais 76% 
pretendem usar a internet. Para Ivo, isso demonstra como o brasileiro mudou 
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sua relação com as compras pela web. “O setor de e-commerce cresce ano a 
ano no Brasil, o que indica que esse é um caminho natural do consumidor”, 
finaliza. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/enquanto-mercado-se-recupera-
e-commerce-batera-recorde-no-natal-de-2017/ 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Neutralidade: presidente da Anatel lembra que no Brasil vale o Marco Civil 
da Internet 

 
15 de Dezembro de 2017 

Fonte: Tele.síntese 
 

Juarez Quadros não vai comentar decisão da FCC norte-americana, pois, 
reforça, segue a lei brasileira. 
 

O presidente da Anatel, Juarez Quadros, afirmou hoje, 15, que não irá 
se manifestar sobre a decisão desta semana da FCC (Federal Communications 
Commission), que acaba com a neutralidade da rede nos Estados Unidos. Ele 
ressaltou que, aqui no Brasil, adota-se a lei brasileira, que é o Marco Civil da 
Internet, aprovado em 2014. Além da legislação aprovada no Congresso 
Nacional, Quadros reforçou que segue também o Decreto de 2016, do Poder 
Executivo, de autoria da ex-presidente Dilma Rousseff. “Estamos no Brasil, e 
aqui adotamos a legislação brasileira”, afirmou ele. 

Neutralidade 
O Marco Civil da internet assegurou a neutralidade da rede de 

telecomunicações para o transporte de bits. Isso significa que as operadoras de 
telecomunicações só podem gerenciar o tráfego (dar prioridade para os 
pacotes de dados) em casos de necessidade técnica e modelos de negócios 
que não discriminem o usuário, como a oferta de acesso a conteúdos gratuitos. 
 
http://www.telesintese.com.br/neutralidade-presidente-da-anatel-lembra-que-
no-brasil-vale-o-marco-civil-da-internet/ 
 

Voltar ao índice  
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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 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


