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1. Crédito e Financiamento 

Brasileiros de todas as classes têm dificuldade para poupar, diz SPC 

 
19 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Poupar dinheiro não é um hábito do consumidor brasileiro, nem mesmo 

entre aqueles que têm renda maior. É o que diz o Indicador Mensal de Reserva 
Financeira. Os dados mostram que, em cada 10 brasileiros com renda superior 
a cinco salários mínimos (R$ 4.690), apenas três (30%) conseguiram encerrar 
o último mês de novembro com sobras de dinheiro. 

No total, 66% das pessoas que fazem parte das classes A e B não foram 
capazes de guardar nenhuma parte dos rendimentos e 4% não sabem ou não 
responderam. Apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), os dados foram 
divulgados hoje (19) em São Paulo. 

Considerando a população de todas as classes sociais, a proporção dos 
que conseguem guardar dinheiro é ainda menor. Somente 20% conseguiram 
fechar novembro com sobras contra 70% de não poupadores. Entre aqueles 
que conseguiram guardar dinheiro em novembro e que sabem o valor 
guardado, a média é de R$ 400,57. 

“A conjuntura econômica é um fator que contribui fortemente para que as 
pessoas terminem o mês sem dinheiro para investir, mas a falta de disciplina e 
de controle das finanças também é um grande entrave. O consumidor deve ter 
em mente que um orçamento controlado pode fazer toda a diferença no fim do 
mês. O ideal não é poupar somente o que sobra no fim do mês, mas sempre 
reservar uma quantia fixa”, afirma a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti. 

Exemplo desse comportamento é que apenas 5% dos poupadores 
reconhecem guardar sempre a mesma quantia todos os meses. Um quarto 
(25%) guarda apenas o que sobra no orçamento quando termina de pagar 
todas as contas. “Se o consumidor deixar para poupar o que sobra, é mais 
difícil ceder aos apelos de consumo. O mais indicado é dividir o orçamento em 
gastos obrigatórios, gastos com lazer e com daquilo de que se gosta e uma 
parte para investimentos, que precisa ser sagrada e ter objetivos distintos”, 
explica o educador financeiro do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli. 

Caderneta é a preferida 
Segundo o Indicador Mensal de Reserva Financeira, a caderneta de 

poupança é o destino mais frequente do dinheiro guardado, com 60% de 
menções. Em segundo lugar, aparecem as pessoas que deixam o dinheiro 
guardado em casa (18%). Completam o ranking os fundos de investimento, 
com 13%; a previdência privada, com 10%; os certificados de depósito 
bancário (CDBs), com 8%; o Tesouro Direto, com 4%; e o dólar, com 2%. 

O principal motivo alegado pelos que deixam dinheiro guardado em casa 
é a liquidez, com 41% de menções, ou seja, a facilidade para dispor desse 
dinheiro quando precisam usá-lo em momentos de necessidade. Também se 
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destacam a sensação de segurança (20%), o fato de serem pequenas quantias 
(20%) e até mesmo o receio de um confisco da poupança (16%), “algo que 
objetivamente pode ser descartado”, afirmam o SPC Brasil e a CNDL. 

Para o educador financeiro José Vignoli, se a preocupação do 
consumidor for a liquidez, o dinheiro pode ser depositado em uma conta 
poupança, que gera rendimentos e de onde pode ser sacado com facilidade. 
"Dessa forma, o dinheiro não fica parado e não deixa o consumidor vulnerável, 
uma vez que os recursos guardados na própria casa podem ser roubados ou 
perdidos." Vignoli destaca que, além disso, os recursos ficam segurados pelo 
Fundo Garantidor de Crédito, o que dá tranquilidade ao poupador. 

Tesouro Direto 
Além de mostrar que a poupança é o investimento que os poupadores 

mais conhecem, o indicador do SPC Brasil revelou que o Tesouro Direito ainda 
é pouco familiar: 79% das pessoas que não usam a poupança disseram já ter 
ouvido falar dessa modalidade. No caso da previdência privada, 61% dos que 
não a têm já ao menos ouviram falar ao seu respeito. 

Investimentos em ações são de conhecimento de 57% desses 
entrevistados e fundos de investimentos por 55%. Alternativa que ganhou 
espaço nos últimos anos, período em que a taxa Selic se manteve elevada, o 
tesouro direto é conhecido por apenas 33% dos poupadores que não têm essa 
modalidade de investimento. 

De acordo com especialistas do SPC Brasil, o recuo da taxa básica de 
juros da economia (Selic) para 7% ao ano torna a poupança, 
comparativamente com outras aplicações de renda fixa, um tipo de 
investimento um pouco mais atrativo. “O atual ciclo de queda de juros acaba 
diminuindo a rentabilidade de investimentos atrelados à Selic e favorecendo a 
poupança, que é isenta de imposto de renda”, explica a economista Marcela 
Kawauti. 

Garantia para aposentadoria 
Técnicos do SPC Brasil alertam que a pessoa deve ter reservas distintas 

para cada objetivo de vida, como garantir-se contra imprevistos, conseguir uma 
aposentadoria tranquila ou realizar um sonho de consumo. A pesquisa mostra 
que proteger-se de imprevistos é o principal propósito dos brasileiros que 
guardam dinheiro. 

Pouco mais de um terço (34%) dos poupadores reservaram parte de 
seus rendimentos para lidar com uma eventual doença ou morte na família. 
Para 32%, o principal objetivo é garantir o bem-estar da família no futuro, ao 
passo que 28% pensam em ter uma reserva que cubra gastos em uma 
situação de desemprego. Apenas 11% dos poupadores brasileiros guardam 
dinheiro pensando na aposentadoria. 

De acordo com a pesquisa, em cada 10 brasileiros que têm reserva 
financeira, quatro (42%) tiveram de sacar ao menos parte desses recursos, 
para pagar contas de casa (13%), imprevistos (9%) ou dívidas (9%). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/brasileiros-de-todas-
classes-tem-dificuldade-para-poupar-diz-spc 

 
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Idosos a partir de 60 anos com conta na Caixa ou BB receberão crédito do 
PIS/Pasep nesta segunda 

 
22 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 

Também receberão o crédito automático os idosos a partir de 60 anos que têm 
poupança individual nesses bancos. Saques para quem não é cliente da Caixa 
e BB começam na quarta (24). 
 

Idosos a partir de 60 anos que tenham conta ou poupança individual na 
Caixa ou no Banco do Brasil receberão na noite desta segunda-feira (22) 
crédito automático do PIS/Pasep. 

Para os idosos acima de 60 anos que não são clientes desses bancos, o 
saque estará disponível a partir da quarta-feira (24). 

Tem direito aos recursos do fundo de cotistas o trabalhador do setor 
público ou privado que tenha contribuído para o PIS ou Pasep até 4 de outubro 
de 1988 e que não tenha feito o resgate total do saldo. 

Em agosto, o presidente Michel Temer assinou a MP 797/2017 prevendo 
a liberação de saque para homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62 
anos. O texto perdeu a validade no dia 21 de dezembro, sem ter sido votado 
pelo Congresso Nacional. Por isso, entrou em vigor a nova MP que traz a idade 
mínima de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. 

Durante a validade da MP anterior, o pagamento dos recursos seguiu 
um outro calendário estipulado pelo governo, que teve três lotes, começando 
em outubro por quem tem a partir de 70 anos, depois para aposentados e 
então para homens com idade a partir de 65 e mulheres a partir de 62 anos, 
em novembro. De acordo com o Ministério do Planejamento, os pagamentos 
que já tinham sido liberados pela MP anterior foram retomados em janeiro. 

Ainda segundo o ministério, a nova etapa de saques contempla 3,2 
milhões de cotistas do PIS e do Pasep e um valor de R$ 5,6 bilhões. 

A liberação do PIS/Pasep para idosos faz parte da agenda positiva do 
governo Michel Temer, que enfrenta baixa popularidade. A medida é similar ao 
saque das contas inativas do FGTS, que injetou neste ano cerca de R$ 44 
bilhões na economia. 

O que são os fundos do PIS/Pasep 
Os fundos do PIS e do Pasep funcionaram de 1971 a 1988 e davam 

direito ao trabalhador de receber o rendimento das cotas e sacar o dinheiro em 
caso de aposentadoria, doença grave ou ao completar 70 anos. 

A partir de outubro de 1988, após a promulgação da Constituição, a 
arrecadação do PIS/Pasep passou para o Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e para o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que faz 
empréstimos a empresas. 
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Em meio à mudança, muitos que tinham direito ao dinheiro não sacaram 
os recursos. Por isso, o governo editou a MP que ampliou o limite de idade 
para os idosos e estipulou um calendário no ano passado para melhor 
organizar o saque dos recursos. 

Participam do fundo trabalhadores de organizações públicas e privadas 
que contribuíram para o Pasep ou para o PIS até 4 de outubro de 1988 e que 
não tenham resgatado todo o saldo. Quem passou a contribuir após essa data 
não possui saldos para resgate. Quem ainda não retirou seus recursos 
continua podendo sacar o dinheiro. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/idosos-a-partir-de-60-anos-com-conta-
na-caixa-ou-bb-receberao-credito-do-pispasep-nesta-segunda.ghtml 
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E-book ensina empresas sobre mudanças no Simples Nacional em 2018 

 
19 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O regime Simples Nacional, programa do governo que reduz a carga 
tributária e unifica oito impostos em uma única guia, passou por uma 
reformulação e traz importantes mudanças em 2018. Entre as transformações 
está o aumento do teto de faturamento das empresas para até R$ 4,8 milhões 
por ano. 

O pagamento das alíquotas do Simples Nacional também tem alterações 
significativas para as empresas. A nova regra estabelece três tabelas de 
tributação, com redução das alíquotas para empresas que destinarem mais de 
28% do seu faturamento ao custeio da folha de pagamento, pro-labore e 
encargos, incentivando a criação de novos empregos. 

Outra mudança diz respeito aos microempreendedores individuais (MEI). 
O empreendedor que tem faturamento anual de até R$ 81 mil, poderá optar 
também pelo Simples Nacional, o que contribui para minimizar a informalidade. 
Além disso, a partir de agora, pequenos produtores e atacadistas de bebidas 
alcoólicas (cervejarias, vinícolas, destilarias) poderão optar pelo Simples 
Nacional. Basta estarem inscritos no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Para que o empreendedor possa conhecer todas as novas mudanças, a 
Arquivei, startup de gestão e consulta de Notas Fiscais, disponibiliza 
gratuitamente para download o “E-Book Simples Nacional“, material que ajuda 
os empreendedores a entenderem como funciona o sistema de tributação do 
Simples Nacional. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-book-ensina-empresas-sobre-
mudancas-no-simples-nacional-em-2018/ 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio 

Alimentos saudáveis ganham espaço no Brasil 

 
22 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Com a melhora da economia e o aumento do poder aquisitivo, o consumidor 
tende a investir mais na compra de produtos com apelo de saudabilidade, 
projetam empresas e consultorias 
 

A perspectiva de melhora do poder aquisitivo da população deve 
impulsionar o consumo de alimentos com apelo saudável neste ano, com 
destaque para orgânicos. 

O diretor geral da fabricante Vapza, Enrico Milani, aposta em um avanço 
significativo do mercado de alimentos saudáveis, que pode chegar a casa de 
dois dígitos neste ano. “O segmento vai continuar crescendo, principalmente 
em orgânicos”. 

Segundo projeção da Euromonitor, o mercado de alimentos saudáveis 
deverá movimentar R$ 63,5 bilhões em 2018 no Brasil, alta de 0,8% em 
relação ao ano passado. O estudo da consultoria contempla todos os produtos 
que tenham “ingredientes não saudáveis suprimidos ou reduzidos, 
suplementos, livres de glúten ou lactose, com características saudáveis 
adicionadas e orgânicos”. 

Ainda de acordo com a Euromonitor, só o segmento de alimentos 
orgânicos deve movimentar R$ 153 milhões em neste ano, incremento de 2% 
na comparação com 2017. 

Para Milani, o incremento da demanda por produtos saudáveis se deve à 
melhora esperada no poder aquisitivo do brasileiro e também à crescente 
preocupação da população em consumir alimentos mais saudáveis, com 
menos sódio e outros aditivos. 

“O estilo de vida das pessoas está mudando, elas estão mais 
preocupadas com alimentação”, avalia o executivo. A Vapza atua no segmento 
de produtos cozidos a vapor e embalados a vácuo, naturais e sem 
conservantes. 

O relatório “Alimentação Saudável – Tendências” da agência de 
inteligência de mercado Mintel aponta na mesma direção. Segundo a empresa, 
com a queda da inflação e aumento dos postos de trabalho informal, é 
esperada uma queda do custo de produção de diversas categorias, 
influenciando positivamente a capacidade de compra. Além disso, a alta do 
emprego deve proporcionar um cenário mais otimista para o segmento. 

“Com isso, é esperado um aumento do consumo de produtos mais 
saudáveis que, em geral, são mais caros e vinham sofrendo com a alta dos 
preços”, diz o relatório. 

Fernando Fagnoni, da T4 Consultoria, destaca o interesse mais 
acentuado nesses produtos principalmente na região Sudeste e chama atenção 
para o investimento de pequenas empresas na área, com destaque para 
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suplementos ou marmitas saudáveis. “Apesar dessas empresas terem 
estrutura pequena, este não é um mercado simples, uma vez que os custos 
não são poucos. É preciso ser eficiente para não ter prejuízo”, salienta. 

Crescimento 
Em linha com as projeções de Milani para o setor, a Vapza prevê um 

incremento de 12% das vendas neste ano, amparado pela expectativa positiva 
para a demanda de produtos saudáveis. Em 2017, a empresa faturou R$ 73 
milhões. “Os produtos saudáveis são um nicho, mas tendem a se consolidar 
entre os consumidores”. 

Para crescer, a empresa de Curitiba (PR) aposta na expansão dos 
pontos de venda nos estados em que já atua e em novas regiões. “Estamos 
muito focados nas capitais do Sul e Sudeste, por isso pretendemos chegar ao 
Nordeste no segundo semestre deste ano”, conta Milani. A intenção é ampliar a 
distribuição tanto no que diz respeito às redes em que o produto é vendido 
quanto no número de lojas. 

A meta também é ampliar a oferta de produtos na linha de orgânicos, 
lançada em 2017. Os produtos são elaborados a partir de uma parceria com 
produtores paranaenses e gaúchos. “Estamos acompanhando as tendências 
de mercado, especialmente do exterior, e a demanda por orgânicos vem 
crescendo tanto no Brasil quanto lá fora”, avalia. 

Depois de um 2017 mais focado no mercado interno, a Vapza pretende 
ampliar a presença no exterior. As exportações responderam por 5% das 
vendas em 2017 e, neste ano, devem chegar a 8%. “Estamos em conversas 
avançadas para abrir novos mercados”, relata. 
 
http://www.dci.com.br/industria/alimentos-saud%C3%A1veis-ganham-
espa%C3%A7o-no-brasil-1.678202 

 
Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Preço do material escolar sobe e lojas reduzem margem para manter 
venda 

 
22 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Repasses da indústria resultaram em alta média de 8% nos produtos mais 
buscado no período de volta às aulas; para ganhar o consumidor, varejistas 
seguraram o repasse e apostam em promoção 
 

A alta no custo da celulose, principal insumo do papel, nos últimos 
meses acertou em cheio o preço dos itens mais procurados para a volta às 
aulas. O aumento médio repassado pela indústria, cerca de 8%, foi absorvido 
pelas grandes papelarias, que encontraram formas alternativas para ganhar o 
consumidor que tem pesquisado cada vez mais os preços antes de comprar. 

Conhecida por sua presença no mercado livreiro, a Saraiva é um bom 
exemplo dessa briga pelo cliente. De acordo com o diretor comercial da rede, 
Deric Guilhen, a empresa fez um esforço para não repassar os reajustes dos 
fabricantes. “Acho que a indústria fez um reajuste de preço, tanto as papeleiras 
quanto as editoras [no caso dos livros didáticos], mas a Saraiva, desde quando 
começou a volta às aulas, buscou alternativas para o cliente sem mexer no 
preço dos produtos. Temos cadernos de 96 páginas a partir de R$ 4,90, ainda 
mais baratos que no ano passado”, comentou. 

Ao DCI ele contou que a operação de papelaria dentro da empresa, que 
trabalha também com eletrônicos, livros além de CDs e DVDs tem ganhado 
cada vez mais relevância, tenho registrado crescimento na receita e 
faturamento no último balanço operacional da empresa. Hoje são mais de 4 mil 
itens distintos destinados aos produtos de papelaria. 

Quem também aposta nas vantagens para o consumidor para ganhar 
mercado é a gigante Kalunga. A empresa, que há alguns anos troca cadernos 
usados por descontos na compara de novos espera aumentar o volume da 
papeis antigos nas vendas para a volta às aulas deste ano. “Esses cadernos 
vão para a reciclagem e viram novos cadernos. Estamos com essa campanha 
a cerca de seis anos e ela cresce cada vez mais. O consumidor tem uma 
efetiva economia. Com três ou quatro cadernos velhos, você pode pagar um 
novo, e ajuda a preservar o meio-ambiente”, comenta o diretor comercial da 
Kalunga, Hoslei Pimenta. 

A empresa concede R$ 1,50 em crédito para os consumidores a cada 
quilo (kg) do material usado, e o resultado já foi sentido. “Nosso faturamento 
entre os dias 1 e 15 deste ano foi 18,2% a mais que o previsto para o período 
em janeiro”. 

Com faturamento para 2018 estimado em R$ 2,43 bilhões, avanço de 
9% em relação ao ano anterior a Kalunga pretende abrir ao menos 20 
operações em 2018, com aportes de cerca de R$ 60 milhões. 

Maior procura 
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Segundo um levantamento realizado pelo Zoom, que atua como 
marketplace e comparador de ofertas, o preço total da lista de material escolar 
pode variar em até 708% na internet. “É importante pesquisar cada um dos 
itens, pois a diferença no final pode ser grande”, diz o CEO do Zoom, Thiago 
Flores. 

Além do e-commerce, a variação do preço também pode ser verificada 
nas lojas físicas. Em São Paulo, por exemplo, os materiais escolares estão 
9,25% mais caros, em média, segundo a Fundação Procon-SP. Dentre as 
categorias com maior importância na lista de materiais escolares, os cadernos 
de 96 e 200 páginas estão 17,94% mais caros, assim como o papel sulfite, que 
está 14,70% acima do valor visto no ano passado. Outros itens como lápis de 
cor (10,9%), lápis preto (8,5%), caneta esferográfica (6,8%) também 
acompanham esse avanço nos preços. 

“Nós pesquisamos um total de 189 itens este ano, sendo que deles 136 
são semelhantes aos itens da pesquisa do ano passado. Nessa amostra, 
houve alta de 9,25%, em média, o que é muito acima da inflação do mesmo 
período [2,95%]”, diz a supervisora da equipe de pesquisas da Fundação 
Procon-SP, Cristina Martinussi. 

Segundo estima a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores 
de Artigos Escolares e de Escritório (Abfiae), a lista de materiais escolares está 
cerca de 8% mais cara no Brasil; média quase em linha com o diagnosticado 
na cidade de São Paulo. Com a variação acentuada entre produtos de uma loja 
para outra, pesquisar é fundamental. “Nós verificamos que todos os anos há 
variações significativas de uma loja para a outra. A preocupação do Procon é 
que o consumidor tenha uma noção disso”, indica Cristina. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/pre%C3%A7o-do-material-escolar-sobe-e-lojas-
reduzem-margem-para-manter-venda-1.678205 
 

http://www.dci.com.br/comercio/pre%C3%A7o-do-material-escolar-sobe-e-lojas-reduzem-margem-para-manter-venda-1.678205
http://www.dci.com.br/comercio/pre%C3%A7o-do-material-escolar-sobe-e-lojas-reduzem-margem-para-manter-venda-1.678205
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Movimento do varejo cresce em 2017 
 

22 de Janeiro de 2018 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
O Indicador Movimento do Comércio, apurado pela Boa Vista SCPC, 

registrou pela primeira vez desde 2014, expansão nas vendas do setor. A alta 
foi de 1,5% em 2017, ante o ano anterior, e a perspectiva é que a curva positiva 
continue nos próximos meses, consolidando a recuperação do varejo. 

A projeção otimista da empresa se alicerça na melhora do cenário 
econômico. Fatores como a redução dos juros, a expansão do crédito, a 
melhoria dos níveis de renda e a diminuição do desemprego devem dar fôlego 
para uma retomada mais forte do setor. 

No mês de dezembro, o indicador mostrou avanço ainda mais 
consistente, de 6,3%, na comparação com o mesmo mês do ano de 2016. 
Contra o mês imediatamente anterior o crescimento foi de 1,1%, aplicados os 
ajustes sazonais. 

Setores 
Na base comparativa, o crescimento foi puxado principalmente pelo 

setor de móveis e eletrodomésticos, que apresentou expansão de 2,2%, frente 
novembro. O setor foi também um dos que mais cresceu no consolidado de 
2017, com uma alta equivalente, de 2,2%. 

Outro segmento que contribuiu para o resultado do mês e do 
consolidado do ano foi o de supermercados, alimentos e bebidas. Na base 
mensal, a alta foi de 0,3%, descontados os efeitos sazonais, e no acumulado 
em doze meses o crescimento permaneceu em 1,7%. 

O estudo da Boa Vista SCPC mostrou ainda um avanço no segmento de 
tecidos, vestuários e calçados, que cresceu 0,1% na comparação com o mês 
de novembro e que acumulou em 2017 alta de 1,2%. 

Na comparação interanual, um dos segmentos que foi na contramão do 
comércio, registrando retração nas vendas do ano passado, foi o de 
combustíveis e lubrificantes. No acumulado de 2017, a queda foi de 2,5%. 
Ainda assim, o ramo apresentou leve crescimento no mês de dezembro, de 
0,1%, em relação a novembro. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/movimento-do-varejo-cresce-em-2017-
1.678206 
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5. Comércio Eletrônico 

Estudo traça panorama da logística no e-commerce nacional 

 
22 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o 
e-commerce movimentou R$ 59,9 bi em 2017, alta de 12% em comparação a 
2016. Apesar dos bons resultados, um dos gargalos do setor tem sido a 
Logística. 

Para mostrar um panorama mais realista sobre esse importante eixo, a 
ABComm elaborou, em parceria com a Brazil Panels e a ComSchool, a 
pesquisa “Logística no E-commerce 2017”, que traz uma análise sobre a 
questão da armazenagem, transporte e manuseio no e-commerce. 

Segundo o estudo, os pedidos demoram cada vez mais para chegar às 
casas dos consumidores. Na capital de São Paulo, o prazo de entrega passou 
de 3 para 4 dias, na comparação de 2013 com 2017. Outro ponto é o frete, o 
maior responsável pelos custos logísticos no e-commerce (58,1%). 

A pesquisa mostra, ainda, que não houve grande variação no tipo de 
armazenagem utilizado pelas operações de comércio eletrônico. A maior parte 
das lojas virtuais ainda prefere fazer sua própria armazenagem (86,1%). Custo 
mais baixo e maior controle sobre a operação são as principais vantagens. Por 
outro lado, a baixa elasticidade em datas sazonais e o menor poder de 
barganha com transportadoras são as principais desvantagens apontadas. 

A pesquisa também avaliou o volume de lojas virtuais que trabalham 
com estoques consignados (dropshipping). Apenas 8,6% delas investem nessa 
modalidade de estoque com todo o seu catálogo de produtos. Frota própria 
(12,3%), Transportadora Privada (52,8%) e Correios (80,9%) são os tipos de 
frota mais utilizados. 

Quando perguntados sobre o nível de serviços, a satisfação dos lojistas 
virtuais brasileiros com os Correios diminuiu drasticamente desta para a última 
edição do estudo, realizada em 2015: quase metade dos entrevistados (43,9%) 
considera os serviços péssimos ou ruins. O principal problema enfrentado 
pelas lojas virtuais frente aos Correios é o atraso na entrega, cujas 
reclamações aumentaram consideravelmente de 2015 para 2017 (de 71,8% 
para 78,4%). 

Quanto ao principal motivo que leva as lojas virtuais a oferecerem frete 
grátis, aumento da conversão aparece em primeiro lugar, com 75,8% das 
respostas, seguido por aumento do tíquete médio (42,2,%) e captação de 
novos clientes (39,8%). 

A internacionalização via e-commerce é uma realidade. Assim como há 
milhões de consumidores brasileiros comprando em lojas virtuais estrangeiras, 
aumentou o número de lojas virtuais vendendo para outros países. Cerca de 
21,5% das lojas virtuais entrevistadas disseram que já enviaram produtos para 
o exterior, contra 16% em 2015. 
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Para a elaboração do estudo, foram coletados 544 questionários válidos 
no campo online. A amostra é composta por empresas de varejo de bens de 
consumo e os resultados ponderados de acordo com o porte da empresa. 
Considerando o universo de 22 mil lojas virtuais ativas no Brasil, a margem de 
erro da pesquisa é de 6% com grau de confiança de 95% 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/estudo-traca-
panorama-da-logistica-no-e-commerce-nacional/ 
 

https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/estudo-traca-panorama-da-logistica-no-e-commerce-nacional/
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/estudo-traca-panorama-da-logistica-no-e-commerce-nacional/
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E-commerce: férias podem gerar alta de 157% nas vendas de malas, 
bolsas e acessórios 

 
19 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

Janeiro é, historicamente, um mês no qual o e-commerce encontra 
relativa dificuldade para manter as vendas em alta, após a Black Friday e o 
Natal, e durante as férias, quando boa parte das pessoas passa menos tempo 
em frente ao computador. No entanto, duas categorias tendem a apresentar um 
comportamento completamente oposto ao da maior parcela do comércio 
eletrônico neste início de ano. 

De acordo com a Rakuten Digital Commerce, primeira empresa no Brasil 
a fornecer tecnologia para lojas virtuais, o faturamento com as vendas de 
malas, bolsas e acessórios pode crescer 157% em janeiro na comparação com 
a média mensal observada em 2017. Quanto ao número de pedidos do 
segmento, a projeção de aumento neste mês é de 106% em relação à média 
mensal registrada no ano passado. 

Outro ponto fora da curva é o segmento de Livros, Músicas e Filmes. 
Segundo a companhia, a alta no faturamento pode superar os 353% e o 
crescimento do número de pedidos pode ser 77% maior se compararmos à 
média mensal de 2017 para os dois indicadores. Um reflexo não apenas das 
férias, mas da preparação para outro evento marcante nessa época do ano, 
como explica o presidente e CEO da Rakuten Brasil, René Abe. 

Segundo o executivo, as férias proporcionam ao consumidor mais tempo 
livre para se dedicar ao lazer, fato que leva a procura por bolsas e malas, bem 
como por livros, músicas e filmes aumentar vertiginosamente. “No entanto, a 
proximidade da volta às aulas também anima o e-commerce nesse período, 
ampliando as oportunidades de vendas para os lojistas desses segmentos”, 
diz. 

As projeções foram feitas com base no faturamento registrado na 
primeira semana de janeiro e há a possibilidade de que, nos próximos dias, as 
vendas cresçam ainda mais, já que o início do mês é também o menos 
aquecido. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/e-commerce-ferias-
podem-gerar-alta-de-157-nas-vendas-de-malas-bolsas-e-acessorios/ 
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6. Curtas 

Vendas de livros aumentam em 2017 

 
20 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

O ano de 2017 trouxe bons resultados para o mercado de livros. É o que 
mostra o Painel das Vendas de Livros no Brasil, divulgado nesta sexta-feira 
(19) e realizado pela Nielsen Bookscan Brasil, em parceria com o Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros (SNEL). Houve aumento do faturamento em 
6,15% nas vendas de livros entre 2016 e 2017, o equivalente a cerca de R$ 
100 milhões. 

Em termos de volume, houve crescimento acumulado de 4,55% em 
vendas de títulos, o equivalente a aproximadamente 1,8 milhão de exemplares. 
Ismael Borges, gestor da Nielsen Bookscan Brasil, afirma que o crescimento do 
setor é real, fruto do trabalho e dedicação do mercado livreiro e de uma baixa 
na inflação do último ano. "O aumento de 6,15% é o maior, em termos 
absolutos, dos últimos três anos. No ano passado, esse percentual foi, 
inclusive, negativo (-3,09%)", destacou Borges. 
 

Voltar ao índice  
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó – SC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


