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1. Comércio 

Atividade no comércio sobe após 2 anos em queda 

 
12 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O índice que mede o movimento dos consumidores nas lojas do País 
fechou 2017 com alta de 1,10%, depois de dois anos consecutivos de queda, 
de acordo com dados divulgados pela Serasa Experian. 

Em 2016 e 2015, o indicador de atividade do comércio encolheu 6,6% e 
1,3%, respectivamente influenciados "pela profunda e prolongada recessão 
econômica que se instalou no Brasil a partir da segunda metade de 2014", dizia 
o relatório da Serasa. 

Dentre os fatores que contribuíram para a retomada econômica, ainda 
que tímida no ano passado, a Serasa cita a inflação baixa, a contínua retração 
na taxa de juros e o processo de desalavancagem do endividamento das 
famílias. 

Além disso, o ingresso dos recursos das contas inativas do FGTS na 
economia e a recuperação da massa de rendimentos permitiram que as vendas 
do varejo revertessem a queda acumulada em 2015/2016. 

De acordo com a Serasa, o destaque do varejo no ano passado foi o 
segmento de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, que 
registrou crescimento de 1,2%. Em contrapartida, a categoria de material de 
construção apresentou declínio de 14,3% em 2017 em relação a 2016. 

A segunda maior queda, de 12,2%, foi observada no movimento de 
consumidores nas lojas de tecidos, vestuário, calçados e acessórios. 

Ainda houve retração, de 9,5%, no segmento de combustíveis e 
lubrificantes; recuo de 7,5% em móveis, eletroeletrônicos e informática e 
variação negativa de 7,5% nas lojas de veículos, motos e peças. 

Expectativas 
Enquanto o varejo dá sinais de recuperação este ano, o presidente da 

Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, comenta que a 
queda da inflação ano passado dará fôlego para o setor este ano, tal qual a 
redução dos juros, no entanto, as incertezas trazidas no cenário político e as 
eleições de outubro podem colocar em xeque o crescimento. “As expectativas 
em torno das eleições terão um papel importantíssimo no cenário”. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/atividade-no-com%C3%A9rcio-sobe-
ap%C3%B3s-2-anos-em-queda-1.676160 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio – Shopping Center 

Movimento nos shoppings centers sobe 1,5% em 2017, diz pesquisa 

 
10 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 
Movimento acontece em meio à melhora dos resultados do varejo. No ano 
passado, houve queda de 3%. 
 

O movimento de pessoas em shopping centers no Brasil se recuperou 
das perdas do ano anterior e aumentou 1,5% em 2017. É o que revela 
pesquisa divulgada nesta quarta-feira (10) pelo Ibope Inteligência e pela Mais 
Fluxo. 

Em 2016, o movimento havia caído 3% sobre 2015, depois de um 
crescimento baixo no ano anterior, de apenas 0,3%. 

A melhora do fluxo de pessoas neste ano acontece em meio à melhora 
do comércio após o tombo ocasionado pela crise. O último dado divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) aponta que, em novembro, 
as vendas do varejo cresceram 0,7%, no melhor resultado pata o mês desde 
2011. Na comparação com o mesmo período de 2016, o avanço foi de 3,6%. 

No total, os shoppings receberam 3,56 bilhões de visitas em 2017, 
segundo a pesquisa. Isso representa uma média diária de 10 milhões de 
pessoas por dia. 

A melhora do movimento se intensificou no segundo semestre do ano. O 
maior crescimento do número de visitas entre um mês e outro aconteceu em 
setembro, quando houve alta de 4,4%. Naquele mês, segundo o IBGE, as 
vendas do varejo tiveram alta de 6,4% sobre 2016, no melhor resultado desde 
2017. 

Já em dezembro, puxado pelas vendas de Natal, o movimento nos 
shoppings cresceu 3,8% sobre o mês anterior. Segundo a pesquisa, a data 
atraiu para os shoppings aproximadamente 380 milhões de visitas. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/movimento-nos-shoppings-centers-
sobem-15-em-2017-diz-pesquisa.ghtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Bem-Estar do Consumidor 

Confiança do consumidor no Brasil salta em janeiro ao melhor patamar 
em quase 3 anos, mostra Thomson Reuters/Ipsos 

 
12 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços   
 
Índice avançou 4,5 pontos percentuais ante dezembro e foi a 45,6, maior nível 
desde fevereiro de 2015, quando ficou em 45,8 pontos 
 

A confiança do consumidor do Brasil subiu pelo segundo mês 
consecutivo e fechou janeiro no maior patamar em quase três anos, com a forte 
melhora na percepção das condições atuais, de acordo com o indicador da 
Thomson Reuters/Ipsos. 

O Índice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, na sigla em 
inglês) avançou 4,5 pontos percentuais na comparação com dezembro e foi a 
45,6 pontos. Trata-se do maior nível desde fevereiro de 2015, quando ficou em 
45,8 pontos. 

Com aumento de 8,2 pontos, o subíndice que mede as condições atuais, 
que mede as finanças pessoais, chegou a 39,4 pontos em janeiro na 
comparação com o mês anterior. Com alta de 7,3 pontos, a 48,6 pontos, o 
subíndice de percepção sobre o ambiente de investimentos teve o segundo 
maior crescimento no período. 

O subíndice de confiança relacionado ao mercado de trabalho, que 
avalia segurança no emprego atual e no futuro, subiu 3,3 pontos percentuais, 
marcando 36 pontos em janeiro. 

O subíndice de expectativas foi o único a ficar estável, em 63,5 pontos, 
neste mês. 

A inflação e os juros menores, junto com a lenta recuperação do 
mercado de trabalho no país, tem ajudado a melhorar a confiança dos 
consumidores. 
 
http://www.dci.com.br/economia/confian%C3%A7a-do-consumidor-no-brasil-
salta-em-janeiro-ao-melhor-patamar-em-quase-3-anos-mostra-thomson-
reuters-ipsos-1.676209 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Vendas de Natal: o que compraram e quanto gastaram os brasileiros no e-
commerce? 

 
12 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce 
 

Como acontece todos os anos, o Natal é a data especial com maior 
volume de vendas. 

Com o passar da celebração e com 2018 começando, a Real Trends – a 
plataforma líder de ferramentas de gestão e análise do Mercado Livre- 
analisou* as tendências de consumo de uma das comemorações mais 
representativas do e-commerce. 

De acordo com as compras realizadas no Mercado Livre, o ranking dos 
10 produtos mais vendidos no Natal se compõe da seguinte maneira: 

1. Celular Motorola Moto G5; 2. Skate Hoverboard; 3. Console Xbox One 
S; 4. Celular Motorola Moto X4; 5. Chromecast 2; 6. Celular Lg K10; 7. Iphone 8 
;8. Smart Tv Samsung Led 32; 9. Playstation 4 Slim; 10. Celular Samsung 
Galaxy J5. 

Neste mesmo contexto, as categorias mais relevantes foram: Acessórios 
para Veículos; Casa, Móveis e Decoração; Celulares e Telefones; Calçados, 
Roupas e Bolsas; Informática. 

O faturamento das vendas chegou a 630 milhões de reais e as unidades 
vendidas foram 5.900.000. 

Desta maneira, se destaca que no top 10 de usuários vendedores do 
Mercado Livre para o Natal se posicionaram: Saraiva oficial, Treshop Oficial, 
Web Fone Oficial2 C Nova, Kmm Store, Compre Meu, Casado Hoverboard, 
Mega Real Shop, FCS Vendas y Super Best. 

Assim, a plataforma Real Trends, resume os principais indicadores do 
Natal, dados chave para conhecer ao consumidor online frente a um 2018 que 
seguirá marcado pelo e-commerce. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/vendas-de-natal-o-
que-compraram-e-quanto-gastaram-os-brasileiros-no-e-commerce/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Empreendedorismo 

Inovação sustenta crescimento das franquias em 2017 

 
12 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Segundo pesquisa, 91,8% das empresas franqueadoras investiram em algum tipo de 
atividade inovadora e metade delas disse que aumentou a rentabilidade e a 
participação no mercado 
 
 

As franquias conseguiram  aumento de 8% no faturamento em 2017, segundo 
dados preliminares divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) — 
apesar dos contratempos da economia. O descolamento do desempenho médio das 
áreas de comércio e serviços foi possível, em boa medida, graças ao investimento que 
as redes fizeram em inovação. 

Segundo a 1ª Pesquisa de Inovação nas Franquias Brasileiras, feita pela ABF 
em parceria com a Confederação Nacional de Serviços (CNS), com metodologia da 
Fundação Dom Cabral, 91,8% das empresas franqueadoras adotaram algum novo 
produto ou serviço entre 2014 e 2016. Ainda de acordo com o levantamento, 45% 
delas disseram ter adotado equipamentos, técnicas ou mesmo novos softwares no 
negócio. 

Graças a esses investimentos, 50,7% disseram que a inovação aumentou a 
participação da empresa no mercado. E 43,1% afirmaram que as iniciativas 
inovadoras refletiram na melhora da rentabilidade. “Não estamos falando de uma 
inovação disruptiva (em vez de evolutiva), mas incremental, que privilegia logística, 
atendimento e gestão”, diz Altino Cristofoletti Júnior, presidente da ABF. 

Na rede de calçados infantis Bibi, que tem 110 unidades franqueadas, a 
inovação serviu para aproximar ainda mais quem trabalha nas lojas, na produção e 
nas tomadas de decisão. Em 2016, foi criado o chamado “ninho de inovação”, que 
funciona como um portal onde os colaboradores podem sugerir ideias. Em 2017, foram 
cerca de 300 sugestões e as melhores acabaram premiadas em seis categorias. Entre 
as propostas que mais renderam resultados para a companhia, segundo Camila 
Kohlrausch, diretora de Marketing e Produto da empresa, estão o tênis com LED e o 
modelo com patchs, que permitem a customização do calçado. 

“Fazemos uma reunião por mês para discutir as sugestões. Damos retorno 
positivo, negativo, ou pedimos um refinamento da ideia. Podem surgir desde propostas 
para mudar um processo de produção até diferenciais para os nossos produtos. Nessa 
parte, as lojas se saem muito bem, já que têm o contato com os clientes e conseguem 
captar melhor quais são as aspirações deles”, detalha a diretora. 

Para a executiva, sem o investimento nesse tipo de canal de comunicação e na 
aposta em ações inovadoras, a crise na economia teria impactos maiores. “A inovação 
sempre existiu na empresa, mas não da forma como funciona hoje. Do jeito que é 
agora, contribuiu muito nesse período em que o mercado não está muito receptivo”, 
diz Camila. Segundo ela, cerca de 20% da receita veio do ninho de inovação e dos 
workshops que a companhia promove com profissionais da área de saúde, como 
médicos, fisioterapeutas e professores de educação física. 

Apesar do baixo crescimento da economia em 2017, a Bibi teve  aumento de 
12% no faturamento da rede de lojas (valores não divulgados) e de 20% nas 
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exportações. Para este ano, segundo Camila, a expectativa é de que as lojas tenham  
acréscimo de 25% na receita e as vendas ao exterior evoluam cerca de 20%. 

Fatia maior  
Coordenador da pesquisa, Fernando Garcia Freitas, assessor econômico da 

CNS, é categórico ao dizer que a inovação foi determinante para a manutenção e a 
ampliação dos números das redes de franquia. “Quem inovou teve sucesso tanto na 
redução de custos quanto na participação de mercado. Esses sairão da crise mais 
eficientes e com uma fatia maior do bolo.” Freitas lembra que, além do impacto nas 
vendas, o investimento em inovação traz outros ganhos, como o menor impacto no 
meio ambiente (com a busca de alternativas para a economia de água e energia, por 
exemplo), graças a melhorias de embalagens e redução de uso de insumos no 
processo de produção. Além disso, segundo o assessor, muitas franquias incluíram 
em suas atividades o controle de aspectos ligados à segurança do trabalho. 

Cristofoletti, da ABF, que é presidente da franquia Casa do Construtor, dá 
como exemplo a sua própria empresa, que atua no segmento de aluguel de máquinas 
e equipamentos para construção. “Os próprios franqueados ajudaram a trazer 
soluções para reduzir os custos e aumentar a demanda. Enquanto o setor teve queda 
de 60% no faturamento, nós conseguimos crescimento de 9%”, conta. 

Espaços alternativos 
Apesar de sentir no bolso as dificuldades econômicas do país, o brasileiro não 

abandonou alguns hábitos, como o de procurar serviços e produtos dos segmentos de 
saúde, beleza e bem-estar. Essa é uma das conclusões do estudo divulgado ontem 
pela ABF. Sua participação no ranking das 50 Maiores Marcas de Franquias do Brasil, 
por unidades, cresceu de 12% para 16% na comparação entre 2016 e 2017. 

Mas ainda é o segmento de alimentos que domina a lista, com 34% de 
participação, seguida por serviços educacionais (18%). Na lista geral, O Boticário 
continua como a maior rede em número de lojas, com 3.762 unidades, bem à frente da 
segunda colocada, a AM PM Mini Market (2.415 unidades). Já as redes que 
conseguiram subir mais posições no ranking das 50 maiores foram Acqio (15 
posições), Dia% (9), Seguralta (7), 5ÀSEC (7), Piticas (7), Óticas Carol (6) e Instituto 
Embelleze (6). As novidades foram as redes Casa dos Bolos, SPA das Sobrancelhas e 
Não+Pêlo. 

Como o levantamento divulgado agora é preliminar, a expectativa da ABF é de 
que o setor de franquias tenha conseguido em 2017 crescimento de 8% na receita e 
de 2% em número de unidades. Com isso, a estimativa é de que o faturamento do ano 
passado chegue a R$ 163 bilhões, ante R$ 151,2 bilhões registrados em 2016. Para 
2018, a associação projeta aumento na receita que deverá ficar entre 9% e 10%. 
Apesar disso, o crescimento da geração de empregos foi bem menor, de 1%, 
somando cerca de 1,2 milhão de postos de trabalho ligados diretamente às redes de 
franquia. 

Além da inovação, outra explicação para o crescimento da receita das 
franquias em 2017 foi a aposta dos franqueadores em pontos de venda alternativos, 
como quiosques, trucks, contêineres, store-in-store e home-based, por exemplo, que 
passou de 6% para 9% de participação. As lojas físicas, no entanto, são a grande 
maioria, com 91% das franquias. “Essa foi uma das razões para o crescimento dos 
segmentos de saúde, beleza e bem-estar, que procuraram mais esses canais 
alternativos para expandir”, afirma Vanessa Bretas, gerente de inteligência de 
mercado da ABF. 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/12/internas_econo
mia,652897/inovacao-sustenta-crescimento-das-franquias-em-2017.shtml 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/12/internas_economia,652897/inovacao-sustenta-crescimento-das-franquias-em-2017.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/12/internas_economia,652897/inovacao-sustenta-crescimento-das-franquias-em-2017.shtml
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Startup recria plataforma que analisa comportamento de consumidores no 
varejo físico 

 
12 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

Fundada em 2015 com o objetivo de fornecer ao ambiente off-line a 
capacidade analítica do mercado on-line, a startup FX Retail Analytics reformulou sua 
plataforma de modo a oferecer uma proposta muito maior. O foco agora é prover 
informações detalhadas sobre o comportamento do consumidor em lojas e shopping 
centers espalhados pelo Brasil. Após dois anos completos de imersão no mercado, a 
companhia apresenta um novo e inédito modelo híbrido de mensuração de visitantes, 
por meio de um hardware, equipado com câmeras e sensor wi-fi, e um novo 
dashboard com novos indicadores acessíveis em tempo real. 

Sua nova tecnologia, já em uso por sua rede de clientes que já conta com mais 
de 1200 lojas de grandes redes, como Hering, Grandvision by Fototica, Marisa, The 
Beauty Box, Granado e Lindt, entre outras, chega para proporcionar maior 
transparência e autonomia aos gestores, entregando além do trivial fluxo, com 
acuracidade de 95%, taxa de conversão, atratividade, retorno, horas quentes e zonas 
quentes, a possibilidade de reconhecer em tempo real os consumidores na loja. 

Um dos destaques da nova versão foi solucionar a falta de confiança dos 
gerentes das lojas em relação à contagem realizada pelos equipamentos. Para isso, a 
plataforma disponibiliza acesso local ou remoto a câmera para que ele mesmo ou um 
supervisor acompanhe a contagem e certifique se está fidedigna a realidade do 
estabelecimento. 

De acordo com Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail Analytics, a 
empresa reuniu as opiniões e feedbacks dos seus clientes para entregar maior 
credibilidade, transparência e confiança. “Nossa meta foi focar na melhoria da nossa 
solução, aumentando sua escalabilidade e disponibilidade, com indicadores KPIs 
necessários para uma análise objetiva por parte dos gestores e também da área de TI 
das redes de varejo. Além disso, o próprio cliente poderá acompanhar tudo de perto, e 
em tempo real”, afirma o executivo. 

Dentre as novas funcionalidades do Dashboard está o Network Operations 
Center (NOC) – Centro de Operação de Rede, em inglês, que monitora a qualidade da 
conexão, informando ao setor de T.I se a rede está instável ou indisponível, 
diminuindo o tempo de reparo ao notificar o setor responsável por tal tarefa e 
garantindo que o envio dos dados não seja interrompido. “Hoje, para que o varejo 
prospere, é imprescindível contar com uma boa conectividade, para garantir o bom 
funcionamento de soluções que aprimorem a gestão e a experiência do usuário”, 
avalia o executivo. “E não vamos parar por aqui, tem muito desenvolvimento em nosso 
roadmap que fará da FX referência no mercado”, ressalta Sabini Junior. A expectativa 
do executivo é escalar rapidamente a operação a partir do próximo ano. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/startup-recria-plataforma-
que-analisa-comportamento-de-consumidores-no-varejo-fisico/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Curtas 

Conheça o programa que já colocou quase 370 mil jovens no mercado de 
trabalho 

 
11 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
Programa de iniciação profissional já colocou 3,2 milhões de jovens no 
mercado de trabalho desde que foi criado, em 2005 
 
Como não podia ser diferente, a retomada da economia no ano passado 
começou a agitar o mercado de trabalho. Mais importante, ela passou a abrir 
oportunidades para aqueles que mais precisam de um empurrão quando 
entram nessa realidade: os jovens. Por meio do programa Aprendizagem 
Profissional, 369,6 mil aprendizes passaram a ter emprego até novembro do 
último ano. 
Instituído em 2005, o programa já registrou a contratação de 3,2 milhões de 
jovens aprendizes de 14 a 24 anos ao longo dos anos. Diferente de um estágio, 
o programa prevê garantias trabalhistas para o jovem, ou seja, ao mesmo 
tempo em que insere o aprendiz no competitivo mercado de trabalho, a 
iniciativa também evita a precarização do trabalho.  Para participar, o jovem 
precisa estar matriculado em escola ou curso técnico. 
 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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“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.” 

 

26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 

 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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