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1. MDIC 

Marcos Jorge destaca papel estratégico da indústria automotiva para o 
país 

20 de Fevereiro de 2017 
Fonte: MDIC  

 
Em cerimônia de anúncio de investimentos realizada hoje pela General 

Motors, em São Caetano do Sul (SP), o ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, reafirmou aos empresários do setor  
o papel estratégico da indústria automotiva para o país na visão do governo. 

"Iniciativas como esta da GM provam que nosso país pode e deve se 
transformar numa plataforma regional indutora de tecnologia, e não apenas em 
uma nação fiscalista", disse. "É nisso que apostamos, ao construir políticas 
como o Rota 2030", acrescentou o ministro.  

A montadora vai aportar cerca de R$ 1,2 bilhão na expansão da planta 
do município paulista. Com os recursos, a expectativa é ampliar a capacidade 
produtiva e modernizar os processos, incorporando tecnologias 4.0 à 
manufatura. Este foi o segundo anúncio recente de ampliação dos negócios da 
montadora no país. No início deste mês, inaugurou a ampliação da fábrica de 
motores de Joinville (SC), que receberá R$ 1,9 bilhão.  

 Acordos automotivos  
Marcos Jorge detalhou, também, os esforços do MDIC para abertura de 

novos mercados ao setor automotivo brasileiro, que prevê aumento de 10,6% 
nas exportações gerais de veículos em 2018. "A indústria nacional tem 
destinado parte importante da produção para mercados externos", ponderou.  

Em 2018, entrará em vigor o Acordo Automotivo com a Colômbia, o que 
permitirá a exportação de 25 mil unidades isentas de imposto de importação. 
Outro importante destino da produção de veículos nacional, a Argentina, é 
tema de trabalho de convergência regulatória nas áreas de eficiência 
energética, emissões, segurança e certificação de autopeças. "Nossos vizinhos 
são os principais compradores dos veículos produzidos no Brasil", lembrou.  

Em 2017, houve aumento nas exportações para os países com os quais 
o Brasil tem acordo, na comparação com o ano anterior: Argentina (43%), 
México (70%), Chile (98%), Uruguai (59%) e Colômbia (50%). O saldo da 
balança automotiva, no ano, apontou recorde, ao exportar 791 mil automóveis 
e veículos de cargas para 83 países. A expectativa é superar a marca de 2017 
este ano.  

Rota 2030 
A elaboração da nova política para o setor automotivo segue em fase de 

ajuste final. Em discurso, Marcos Jorge lembrou que, induzir a indústria 
brasileira ao alcance de padrões globais de produção é ainda mais estratégico 
diante de um provável acordo de livre comercial entre Mercosul e União 
Europeia, esperado para este ano.  

O Rota 2030 trata da questão da competitividade da indústria automotiva 
brasileira em uma política de médio prazo, com metas a serem cumpridas em 
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três ciclos de investimentos, ou 15 anos. A política substituirá o Inovar-Auto, 
que encerrou ano passado. 

"Não resta dúvida que o setor automotivo é um pilar fundamental da 
economia brasileira, especialmente neste momento de retomada", afirmou. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3092-marcos-jorge-destaca-papel-
estrategico-da-industria-automotiva-para-o-pais 
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2. Crédito e Financiamento 

Mudança no crédito parcelado sem juros divide setor de cartões 

 
 20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: IstoÉ 
 

Empresas ligadas aos maiores bancos defendem o “novo crediário” como 
proposta ao Banco Central para pagar os lojistas em menos dias 
 

A proposta de um novo crediário para reduzir o peso do crédito 
parcelado sem juros e diminuir o prazo de pagamento a lojistas que aceitam 
cartões coloca, novamente, grandes empresas e novos players do setor em 
lados opostos. 

Em jogo. As empresas ligadas aos maiores bancos, representadas 
principalmente pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito 
e Serviços (Abecs), defendem o “novo crediário” como proposta ao Banco 
Central para pagar os lojistas em menos dias, tirando o Brasil da condição de 
único mercado em que o varejo só recebe o pagamento com cartão de crédito 
após 30 dias. 

Enquanto isso, os novos adquirentes, que formam a Associação 
Brasileira das Instituições de Pagamento (Abipag), têm na antecipação de 
recebíveis sua principal fonte de receitas. Se o novo crediário pegar, isso vai 
para o espaço, porque já nascerá no formato de até D+5 – ou seja, pagamento 
ao estabelecimento em até cinco dias -, contra o atual D+30 praticado pelo 
setor como um todo. As empresas menores do setor fizeram uma ofensiva com 
publicidade neste final de semana com as chamadas “Quem paga a conta é 
você!” e “Só os bancos ganham”, em oposição às grandes instituições 
financeiras. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/mudanca-no-credito-parcelado-sem-juros-
divide-setor-de-cartoes/ 
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3. Serviços - Internet 

8 razões que mostram que o Facebook atingiu seu auge e pode começar a 
perder influência 

 
 20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: BBC 
 

Na superfície, o Facebook é uma das propostas comerciais mais bem-
sucedidas na história dos negócios. Sua capitalização de mercado está hoje em mais 
de meio trilhão de dólares. As ações são seis vezes mais rentáveis atualmente do que 
há cinco anos. 

O retrato geral é de crescimento e prosperidade, como o editor de mercado de 
capitais do Financial Times, Miles Johnson, escreveu esta semana: "A rede social... 
está aumentando seus lucros em mais de 50% por trimestre e os ganhos por ação em 
mais de 70%, fazendo com que sua rentabilidade e crescimento estejam a anos-luz da 
média de uma empresa nos Estados Unidos". 

Mas a imagem que se tem a médio e longo prazo da companhia é muito 
diferente. 

O submundo dos vídeos que humilham e expõem crianças no YouTube 
Como escravos entravam na Justiça e faziam poupança para lutar pela 

liberdade 
O Facebook está acumulando inimigos e desafios a tal velocidade que seus 

horizontes ficaram, de repente, nublados. 
A empresa tem enfrentado turbulências na relação com anunciantes 

poderosos, como a Unilever, e com a mídia. Neste último caso, decorrentes de sua 
decisão de diminuir a visibilidade do jornalismo profissional nas páginas dos usuários 
para privilegiar outros tipos de interação - a medida levou, por exemplo, o jornal 
brasileiro Folha de S.Paulo a anunciar que iria parar de atualizar suas páginas na 
rede. 

"As desvantagens em utilizar o Facebook como um caminho para essa 
distribuição (de conteúdo) ficaram mais evidentes após a decisão da rede social de 
diminuir a visibilidade do jornalismo profissional nas páginas de seus usuários. O 
algoritmo da rede passou a privilegiar conteúdos de interação pessoal, em detrimento 
dos distribuídos por empresas, como as que produzem jornalismo profissional", 
escreveu a Folha em texto em que anuncia a decisão. 

Pode parecer loucura, ou contradição, argumentar que o poder do Facebook 
está diminuindo. Mas aqui há oito razões para pensar que, em termos de influência, se 
não riqueza, a rede social certamente já alcançou seu ponto máximo. 

1. Usuários em queda 
Em seu último relatório de lucros, o Facebook revelou que, pela primeira vez, o 

número de usuários diários ativos caiu nos Estados Unidos e no Canadá, seu maior 
mercado. 

A redução foi pequena, de 185 milhões para 184 milhões, mas trata-se de um 
fato importante. Primeiro porque foi a primeira queda e, além disso, porque ela 
precede as mudanças que Mark Zuckerberg anunciou no feed (página inicial) dos 
usuários para priorizar "interações significativas" em vez de notícias. 

2. Menos engajamento 
Mas talvez a queda no número absoluto de usuários não seja o fator mais 

preocupante para o gigante das redes sociais. Também houve um recuo no tempo que 
eles passam na plataforma ou, em outras palavras, no engajamento. 
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O Facebook informou que a quantidade de tempo gasta pelos usuários na rede 
social caiu em 50 milhões de horas por dia. Isso representa uma queda enorme, e 
sugere que a experiência do seu feed de notícias se tornou menos viciante - o que 
também o torna menos atrativo para os anunciantes. 

3. Turbulências com anunciantes 
Falando neles, a maior vulnerabilidade do Facebook poderia ser uma retirada 

massiva de anunciantes. 
Há alguns dias, o diretor de marketing da Unilever, Keith Weed, disse que a 

confiança dos consumidores nas redes sociais despencou. Ele ameaçou tirar dinheiro 
não só do Facebook, mas também do Google. E o que aconteceria se outros grandes 
anunciantes o seguissem? 

Já existe uma inimizade notável entre alguns anunciantes e grandes empresas 
de tecnologia por causa do alegado sigilo sobre os usuários que são alvo dos 
anúncios. Importantes agentes do mundo publicitário reclamam do que veem como 
uma falta de transparência de companhias como o Facebook nesse sentido. 

Para além de tudo isso, a empresa foi obrigada a admitir no passado que 
superestimou extremamente a quantidade de tempo que os espectadores passavam 
assistindo vídeos na plataforma. Tudo isso colabora para uma potencial fuga de 
anunciantes, que pode eventualmente ser terrível para seu modelo de negócios. 

4. Desinformação e notícias falsas 
Justificando sua posição, Keith Weed, da Unilever, disse que "as pessoas 

estão cada vez mais preocupadas preocupadas com o impacto do digital no mundo 
bem-estar, na democracia e na verdade propriamente dita". 

Está muito claro que a investigação em curso sobre a suposta participação da 
Rússia na eleição de Donald Trump como presidente dos EUA analisará o uso que 
aqueles que cercam o Kremlin fizeram da plataforma. Além disso, Hillary Clinton 
afirmou no ano passado que o Facebook havia sido a causa fundamental da derrota 
apertada que sofreu. 

E se o Facebook, que se define como uma empresa cuja missão social é tornar 
o mundo mais aberto e conectado, passa a ser conhecido como aquele cara mau cuja 
desinformação minou a vontade do povo americano, isso certamente afetará sua 
reputação. 

5. Ataques de seus ex-executivos 
Outra coisa terrível para a reputação da companhia são os ataques que 

chegam de ex-alto executivos. 
Chamath Palihapitaya, ex-vice-presidente de crescimento de usuários, disse 

alguns meses atrás que as ferramentas de interação criadas pela rede social "estão 
destruindo como a sociedade funciona". E acrescentou: "Não há discurso civil nem 
cooperação, há desinformação, mentira". 

Outros ex-executivos fizeram o mesmo, incluindo Sean Parker, cofundador do 
Facebook. 

A razão pela qual isso importa não é apenas o fato de gerar manchetes 
negativas. É que se a reputação do Facebook no Vale do Silício cair, isso pode ser 
uma barreira às suas aquisições (Instagram, WhatsApp, etc.), que podem promover o 
crescimento futuro da companhia. 

6. Regulações mais duras 
Tanto na Europa como nos Estados Unidos, entidades reguladoras estão 

travando uma espécie de guerra de desgaste mútuo contra o Facebook, que poderia 
se tornar rapidamente muito mais explosiva. 

Em Bruxelas, a comissária responsável pela concorrência, Margrethe Vestager, 
está com as empresas de tecnologia na mira. Na Alemanha, leis que penalizam a 
incitação ao ódio estão sendo usadas para impor multas pesadas ao Facebook. 
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O clima está ficando pesado em todos os lados, e isso nos leva a entrar no 
assunto dos dados... 

7. Regulação de proteção de dados 
As novas superpotências no mundo dos negócios são um tipo recente de 

gigante da tecnologia: o que lucra com o uso de dados pessoais. 
Mas com a evolução da economia de dados vem a evolução da regulação de 

dados. 
O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR, na 

sigla em inglês) entrará em vigor no dia 25 de maio e terá um enorme impacto sobre 
empresas como o Facebook, que poderiam enfrentar grandes multas por infrações. 

A diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, disse que a empresa 
ajustou suas configurações de privacidade com antecedência. 

No sua teleconferência mais recente para divulgação de resultados financeiros, 
o Facebook alertou especificamente que o GDPR poderia ser um obstáculo ao seu 
crescimento futuro. 

8. Antagonismo com a indústria de notícias 
A indústria de notícias tem se voltado contra a rede social há algum tempo, em 

parte devido à velocidade com que o Facebook e o Google engolem os recursos 
publicitários. 

O domínio dessas duas empresas limita a capacidade das empresas de 
notícias tradicionais de ganhar dinheiro na internet e, como tal, poderia ser fatal para 
suas perspectivas. 

Mas, para muitas figuras importantes no mundo das notícias, as mudanças 
recentes do Facebook poderiam reduzir drasticamente o tráfego de usuários para suas 
páginas na internet. O Buzzfeed, que depende fortemente das notícias compartilhadas 
nas redes sociais, anunciou recentemente cortes de empregos, por exemplo. 

Este duplo golpe para o setor de notícias - o fato de o Facebook engolir o 
dinheiro de publicidade por um lado e, em seguida, apertar as torneiras do tráfego 
para os sites restringindo os conteúdos que chegam ao feed de notícias dos usuários - 
garante um relacionamento antagônico com o segmento em todo o mundo. 

As ameaças não param por aí 
Além de tudo isso, existem outras preocupações para o Facebook: a 

possibilidade de estar atingindo o limite de sua capacidade de crescimento no mundo 
de língua inglesa; se a sua plataforma móvel está equipada bem o bastante para 
aproveitar a próxima duplicação da população da internet; se os gigantes tecnológicos 
chineses vão vencê-lo nos mercados em crescimento da África; e se a cultura da 
empresa é saudável o suficiente para suportar todas essas pressões. 

Mas essas são ameaças futuras ou emergentes - as citadas anteriormente já 
estão tendo um impacto muito sério na empresa agora. 

Sem querer fazer deste texto um passeio pela cidade das ressalvas, convém 
lembrar que o Facebook é uma das empresas mais inovadoras de toda a história, que 
acumulou uma riqueza impressionante por meio de um imenso trabalho duro e que 
oferece um serviço agradável e gratuito (se você descontar que paga com seus dados 
pessoais). 

 
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43128266 
 
 

Voltar ao índice 

 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43128266


 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

 

4. Capacitação e qualificação 

Governo Federal oferta mais de 200 mil vagas de qualificação em turismo 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo 
 
Cursos profissionalizantes são gratuitos e inscrições podem ser realizadas até 
19 de março 
 
Começam nesta segunda-feira (19) as pré-matrículas online para o programa 
PRONATEC Turismo Voluntário, parceria dos ministérios do Turismo e da 
Educação. Nesta etapa serão ofertadas 207.375 vagas para 24 cursos 
destinados a pessoas maiores de 15 anos, residentes em qualquer unidade da 
federação e no DF. 
Os cursos profissionalizantes têm carga horária que variam de 160h até 300h. 
Na lista de oferta estão cursos de Inglês básico, Espanhol básico, Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), Mensageiro, Recepcionista, Reciclador, Agente de 
Microcrédito, Produtor de Cerveja, Auxiliar de Fiscalização Ambiental, entre 
outros. 
“A qualificação profissional é uma de nossas prioridades para os próximos anos 
e, exatamente por isso, foi incluída no plano Brasil + Turismo que prevê o 
fortalecimento das iniciativas voltadas para ampliarmos o universo de pessoas 
aptas e preparadas para atuar no mercado de viagens”, afirma o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão. 
O prazo para a realização das pré-matrículas vai até 19 de março no portal 
http://sistec.mec.gov.br/meu-cadastro.  A partir do dia 26 de março os alunos 
terão acesso à plataforma para validar a matrícula e iniciar o curso, segundo 
previsão do Ministério da Educação.  A Instituição de Ensino tem até 30 dias, 
após finalização do curso pelo aluno, para emitir o certificado de conclusão 
Pronatec Oferta Voluntária - Trata-se de uma iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC) para ampliar a formação profissional, de forma gratuita. Por 
meio desse programa, são ofertados cursos de Formação Inicial e Continuada 
(FIC) destinados, prioritariamente, a beneficiários maiores de 15 anos que 
desejam se qualificar. Até dezembro de 2017, o PRONATEC Turismo Voluntário 
(lotes1º,2º,3º e 4º), no âmbito das matrículas realizadas, 16.035 (dezesseis mil 
e trinta e cinco) alunos já concluíram os cursos. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10783-governo-
federal-oferta-mais-de-200-mil-vagas-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o-em-
turismo.html 
 

Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

Como está mudando o consumidor de e-commerce no Brasil e no mundo 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

Nos últimos anos, tem-se observado um crescimento significativo da utilização 
de dispositivos móveis, como reflexo do aumento da demanda por praticidade, 
mobilidade e agilidade nas atividades do dia-a-dia. 

Segundo recente pesquisa do Google, considerando pessoas com capacidade 
de compra, acima de 16 anos, Coreia e China apresentam os números mais altos no 
cenário de 2017, com as impressionantes marcas de 92% e 83% dos habitantes, 
respectivamente, fazendo uso de dispositivos móveis. No mesmo relatório, Brasil e 
Argentina, países de grande expressão no Mercosul e territórios de forte atuação da 
Nuvem Shop, apresentaram notável evolução nos índices, fechando o ano passado 
com um crescimento acima de 150%, em relação ao ano de 2013. 

Essa tendência afeta diretamente os e-commerces, que precisam adaptar-se 
aos novos hábitos de consumo. Na Nuvem Shop, por exemplo, não há mais lojas que 
realizam vendas exclusivamente via desktop. Já o oposto tem acontecido: 14% das 
lojas da plataforma concretizam mais de 80% das suas vendas através de um 
dispositivo móvel. 

Vistas e vendas por dispositivo móvel 
Em um comparativo da evolução das visitas, em relação às vendas via 

dispositivos móveis, feito entre as lojas hospedadas na plataforma, observa-se que em 
2015, 50% das visitas eram provenientes de mobile e 50% chegavam via desktop. Em 
2016, os dispositivos móveis ultrapassaram os acessos por desktop, chegando a 58%, 
frente a 42% do dispositivo fixo. Em 2017, os números deram um salto ainda mais 
significativo, onde as visitas recebidas de smartphones e tablets chegaram a 69%, 
deixando o desktop completamente para trás, com apenas 31% dos acessos. 

A mudança no comportamento dos usuários em relação ao dispositivo preferido 
de acesso às lojas online refletiram-se diretamente nas vendas, passando de apenas 
30% das vendas efetivadas via mobile em 2016, para 45% em 2017: um salto de 50% 
em apenas um ano.  Por conta de questões ligadas a confiabilidade e navegabilidade, 
o desktop ainda permanece com maior taxa de conversão de vendas, cerca de 55%, 
mas a tendência dentro dos próximos um ou dois anos, é que ocorra a mesma virada 
observada nos percentuais de visitação, com os dispositivos móveis assumindo a 
liderança na preferência dos consumidores para compra. 

Os consumidores estão comprando por dispositivos móveis? 
Um outro forte sinal da tendência mobile que o mercado vem experimentando é 

a aproximação dos valores de ticket médio das compras via dispositivos móveis, em 
relação ao desktop. Em 2017, o ticket médio de compras feitas por smartphones e 
tablets foi de R$ 200,19, enquanto a média de valores das compras feitas no desktop 
chegaram a R$ 258,77. 

Uma das razões para o ticket médio ser menor via dispositivos móveis, 
logicamente, é a questão da confiança do consumidor em fazer compras de maior 
porte através esse tipo de dispositivo. Um consumidor com hábitos mais 
conservadores ainda tende a querer ver fotos e conferir detalhes do pedido em uma 
tela maior, antes de concretizar as transações. Porém, com as mudanças observadas 
no perfil do cliente online e a tendência à fabricação de dispositivos móveis cada vez 
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mais sofisticados e repletos de novos recursos, esta realidade está prestes a se 
transformar. 

Soma-se a isso o fato de que o cliente ainda está começando a experimentar e 
se sentir à vontade com esse tipo de transação. Nas primeiras experiências, o 
consumidor compra volumes menores, o que somado ao baixo valor de risco de 
investimento adotado por ele, resulta em um ticket médio inferior ao alcançado no 
desktop. A reversão desse quadro seguirá com o aumento da confiança em suas 
experiências positivas em transações online. 

“As compras em mobile costumam ter menos quantidade de produtos e por 
isso a diferença em ticket médio. Mais um motivo para seguirmos trabalhando para 
oferecer uma experiência de compra ainda mais positiva nestes aparelhos.”, relata 
Santiago Sosa, CEO da Nuvem Shop. 

Canais utilizados para atendimento 
Um outro ponto que chama atenção, a partir dessa nova tendência móvel e 

digital do e-commerce, é a diversificação dos canais de atendimento e os percentuais 
significativos do uso de e-mail e das redes sociais para esse fim, ambos com 84,8% 
de utilização, segundo dados das lojas hospedadas na plataforma Nuvem Shop. Com 
uma característica ainda mais mobile, o terceiro canal mais utilizado pelas lojas para 
contato é o Whats App, com 83% de preferência, quase ultrapassando as duas 
primeiras opções. Em seguida, o telefone ainda é um forte aliado no atendimento das 
empresas, com 62,1%, seguido do chat, e do skype, com 39,4% e 4,2% 
respectivamente. 

Telefone – 62,1% 
E-mail – 84,8% 
Chat na loja – 39,4% 
Redes Sociais – 84,8% 
Skype – 4,2% 
Whatsapp – 83% 
Observa-se a rapidez dessa evolução de acessos via dispositivos móveis, 

atestando a importância de layouts responsivos, de alinhamento com novas formas de 
atendimento, e até práticas de publicidade que respeitem esse novo meio de navegar.  
A importância de ter uma loja responsiva, pois mesmo quando não se trata de fechar a 
venda pelo celular, normalmente é neste dispositivo que a visita inicial é feita e a 
decisão de compra é tomada. 

Redes Sociais 
A posição de destaque das redes sociais como canal de atendimento preferido 

pelos consumidores não é obra do acaso. Diante de tantas alterações relativamente 
recentes nos hábitos de consumo, certamente, uma das que mais se mostram 
evidentes e bem sucedidas é a utilização destes meios, não só como canais de 
divulgação, e de atendimento, mas também para efetivação de vendas. 

“Com a mudança de desktop pro mobile, as redes sociais ganham mais 
relevância. Uma vez que os consumidores navegam muito por elas através de seus 
dispositivos móveis, rapidamente se tornaram uma fonte de contato e de venda para 
lojistas.”, continua Sosa. Dentro das redes sociais que mais levam vendas para as 
lojas, o Instagram representava 17% no quarto trimestre de 2016. No mesmo período 
de 2017, subiu para 36%. 

Entre as redes sociais, os meios mais direcionados para a exposição de 
imagens, como Pinterest e Instagram, ganharam bastante espaço na estratégias de 
exposição das marcas e vendas de produtos. 

“Com a falta de tempo e a disseminação da internet rápida, é cada vez maior o 
número de pessoas que prefere fazer compras por dispositivos móveis, que são 
acessíveis de qualquer lugar. Aí entra o papel fundamental das redes sociais, 
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principalmente o Instagram. Ele serve como ponte entre empresa e cliente, para 
apresentar os produtos, mostrar as combinações possíveis e despertar desejo”, afirma 
Bruna Ohana, Analista de Marketing da loja Stravaganza, especializada em moda 
feminina. 

Diante disso, plataformas de e-commerce, lojistas e demais serviços online 
devem ficar atentos às tendências e fazer rápidas adaptações para possibilitar, cada 
vez mais, a conversão de acessos em vendas. 

Datas comemorativas 
A nova dinâmica do mercado e a ascensão do e-commerce nos últimos anos 

trouxe um outro aspecto interessante, relativo ao comportamento de compra do 
consumidor em datas comemorativas. 

Datas expressivas do comércio varejista, como dias das Crianças ou Natal, 
perderam posição no ranking de vendas para a tão esperada Black Friday, enquanto 
que o dia das mães foi parar em último lugar, considerando as vendas de clientes da 
Nuvem Shop. 

De fato, a Black Friday tem se tornado um fenômeno, dentro e fora da internet 
nos últimos anos, ao anunciar promoções impactantes e fazer divulgações massivas 
em todo tipo de mídia. O consumo no BF 2017 esteve acima de todas as principais 
datas comemorativas. As vendas desse verdadeiro fenômeno ficaram 100% acima de 
outras datas famosas, como dia dos pais, dia das mães, e dia dos namorados, e 75% 
acima do Natal e do dia das crianças. 

Seguindo uma tendência forte do e-commerce, no que se diz respeito à venda 
de produtos (desconsiderando os serviços), o segmento de moda representou 60% 
das vendas da Black Friday 2017, mais que os 55% de 2016. 

Ainda seguindo a tendência ao crescimento das compras via mobile, em 2017, 
as vendas via smartphones e tablet chegaram aos 44%, superando com folga os 33% 
de 2016. 

A BF é uma data nova, com pouco mais de 5 anos, e já ganha espaço com os 
consumidores, se tornando a mais importante do e-commerce. Diante desse cenário, é 
preciso estar atento e ser ágil na percepção da necessidade e implementação das 
mudanças, quando menos se espera, os ventos sopram e a próxima onda de inovação 
no comportamento do consumidor chegar, ditar novas tendências. É preciso surfar as 
novas ondas, para não ficar pra trás. 

Este artigo foi escrito com base nos estudos realizados pela plataforma Nuvem 
Shop, que deram origem a um material completo sobre os resultados e tendências do 
e-commerce. Baixe o estudo completo aqui. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/como-esta-
mudando-o-consumidor-de-e-commerce-no-brasil-e-no-mundo/ 
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6. Emprego 

Brasileiro leva em média 14 meses para conseguir emprego, diz pesquisa 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Segundo do SPC Brasil e CNDL, 61% dos desempregados entrevistados estão 
dispostos a ganhar menos que no último emprego 
 

O brasileiro está levando mais tempo para encontrar um emprego. Em 
2017, a espera era de 14 meses, dois meses a mais que em 2016, quando o 
prazo médio de recolocação era de 12 meses. Os dados são da pesquisa feita 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Veja o perfil de quem tem mais dificuldade de se recolocar, segundo a 
pesquisa: 

59% são mulheres, com média de idade de 34 anos; 
54% têm até o ensino médio completo; 
95% pertencem às classes C/D/E 
58% têm filhos, a maioria menor de idade. 
Entre os que já tiveram um emprego antes, 34% atuavam no segmento 

de serviços, enquanto 33% no setor de comércio e 14% na indústria. A média 
de permanência no último emprego foi de aproximadamente 2 anos e 9 meses. 

Maioria se diz disposta a ganhar menos 
A pesquisa do SPC Brasil e da CNDL mostra ainda que 6 em cada 10 

desempregados (61%) estão dispostos a ganhar menos do que recebiam no 
último emprego – uma queda em relação ao ano passado, quando o índice era 
de 68%. 

As principais justificativas são que o que importa atualmente é voltar ao 
mercado de trabalho (23%) e arrumar um emprego para pagar as despesas 
(22%). Por outro lado, 39% não estão dispostos a receber menos, sendo a 
razão mais citada o fato de encararem o salário menor como regressão 
profissional (19%), seguido da possibilidade de ser difícil voltar ao patamar 
salarial que possuía antes (13%). 

O levantamento revela que, considerando aqueles que têm sido 
chamados para entrevistas desde que estão desempregados (40%), 56% 
chegaram a recusar alguma proposta, sendo que 18% o fizeram porque a 
remuneração ou benefícios eram insuficientes, enquanto 13% alegam que o 
local era muito distante de casa. 

Entre os desempregados, 66% estão procurando emprego, sendo que a 
média do tempo de procura por empregos é de quase 10 meses. Outros 25% 
estão recorrendo a fontes alternativas de renda enquanto não encontram 
emprego e 9% estão esperando por algo, porque procuraram uma 
oportunidade de trabalho por muito tempo sem sucesso. 

A grande maioria (78%) sente que tem condições de conseguir um 
emprego, sendo que os principais motivos são ter uma boa experiência 
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profissional (40%), preencher cadastro em sites de empregos (27%) e ler com 
frequência jornais e sites de empregos em busca de vagas (27%). 

No último emprego, 40% dos desempregados possuíam carteira 
assinada, 14% eram informais e 11% autônomos ou profissionais liberais. Já 
8% dos desempregados atuais estão buscando a primeira oportunidade 
profissional. 

Segundo o levantamento, entre aqueles que já tiveram algum emprego 
antes, 67% já haviam ficado desempregados anteriormente e 32% nunca 
haviam passado por essa situação. Mais da metade (57%) conhecem alguma 
outra pessoa que também está desempregada ou que teve de fechar sua 
empresa nos últimos três meses. 

Razões para demissão 
Em 56% dos casos, os entrevistados afirmam terem sido desligados da 

empresa, mas outros 17% garantem ter pedido demissão e 14% alegam que foi 
feito um acordo. 

Dentre os que foram demitidos, a maioria alega causas externas, 
principalmente ligadas à crise econômica, como redução de custos por parte da 
empresa para lidar com os efeitos da crise (35%), redução da mão de obra 
ociosa (12%) e o fechamento da empresa (11%). 

Levando em conta apenas os que pediram demissão, a principal razão 
apontada foi algum problema de saúde (15%), seguido da insatisfação com o 
salário (13%) e do desejo de poder dedicar mais tempo à família (11%). 

Perguntados sobre o tipo de oportunidade desejada pelos 
desempregados, 46% preferem os postos com carteira assinada, enquanto 
29% mencionam qualquer vaga, independente do formato. 

Impacto do desemprego em casa 
A pesquisa analisou ainda o impacto do desemprego no contexto familiar 

- 34% deles garantem que há pelo menos mais uma pessoa sem trabalho na 
casa onde vivem. 

Cerca de 87% desses desempregados contribuíam financeiramente para 
as despesas da casa quando tinham um emprego, sendo que 41% eram ou 
ainda são os principais responsáveis e 29% não eram o principal responsável, 
mas continuam a ajudar de alguma forma. 

Por consequência do desemprego, 28% tiveram algum conflito familiar, 
sendo que os principais motivos foram a discordância quanto aos gastos da 
casa (13%) e brigas por causa da divisão do pagamento das contas (12%). 

Já 34% garantem que o desemprego motivou outras pessoas da casa, 
que antes não trabalhavam, a trabalhar ou fazer bicos. Em casos mais 
agravantes, 16% destes entrevistados afirmaram que após a perda do emprego 
algum integrante da família precisou interromper os estudos para trabalhar e 
ajudar nas despesas de casa. 
 
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/brasileiro-leva-em-
media-14-meses-para-conseguir-emprego-diz-pesquisa-do-spc-brasil-e-
cndl.ghtml 
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7. Empreendedorismo 

Aplicativo agiliza pedidos na mesa ou para retirada no balcão de bares, 
restaurantes e filas nas baladas 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Um dos principais pilares da Transformação Digital é aprimorar a 
experiência do consumidor na hora de lidar com empresas e serviços. No 
segmento de Alimentação, que engloba lanchonetes, restaurantes e bares, os 
estabelecimentos começam a descobrir o uso da tecnologia para economizar o 
tempo dos clientes. A prova disso é que a recente implementação de terminais 
de autoatendimento em lojas das principais redes de fast-food tem 
proporcionado um aumento de até 20% nas vendas e 6% no tíquete médio. 

Com a proposta de inovar no atendimento de pequenos e médios 
estabelecimentos, a isyBuy chega para melhorar a experiência do consumidor 
em bares, restaurantes, fastfoods, pubs e baladas, ao disponibilizar o cardápio 
no aplicativo para o cliente solicitar a comida, bebida, sobremesa ou, até a 
conta. Além do modelo de autosserviço, o app proporciona também as 
modalidades de takeout (pede, paga e retira, indicado principalmente para 
praças de alimentação), delivery com taxa mais econômica e também funciona 
como comanda na balada permitindo que o cliente realize o pagamento pelo 
celular e possa ir direto para a saída. 

Facilmente adaptável e conectado aos sistemas de gestão dos 
comércios, o aplicativo é homologado de acordo com a nova regulamentação 
para pagamentos eletrônicos via Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), 
que entra em vigência em 2018 e, por esse motivo, é o próprio responsável 
pelo processamento de todas as transações com segurança. 

“Temos sentido uma boa recepção do mercado, que tem percebido a 
necessidade de aderir ao digital e a proporcionar novas experiências aos seus 
consumidores, especialmente no segmento de lazer, em que muitas vezes o 
atendimento pode deixar a desejar”, afirma Gabriel Rizzi, sócio fundador da 
isyBuy , que está presente em 22 estabelecimentos como TeaHub, Forneria 
Urbana, Go Fresh e agora começou a entrar no ramo das hamburguerias, o 
qual tem se mostrado uma grande força para a solução Café Suplicy, todos 
inicialmente em São Paulo. “Os comércios vêm notando que o cliente tem 
consumido mais ao consultar todo o cardápio sem pressa. Além disso, podem 
diminuir custos operacionais e de mão de obra”, aponta o executivo. 

Investimentos e expectativas 
Concebida em 2015 e desenvolvida desde então, a empresa foi lançada 

ao mercado após a garantia do funcionamento completo de sua operação, na 
metade de 2017. No meio deste caminho, recebeu investimentos da Grupo 
Verity, consultoria especializada em Transformação Digital, e passou a fazer 
parte de seu ecossistema, que conta também com as empresas QA360, 
especialista em testes de aplicação, e JUST, desenvolvedora de produtos 
digitais. 
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Alexandro Barsi, CEO do Grupo Verity, ressalta que a isyBuy chamou a 
atenção por oferecer uma plataforma que agiliza atendimento ao usuário final, 
bem como, pelo potencial em se transformar em uma fintech – empresa de 
tecnologia que atua na área financeira –, completando o ecossistema do grupo. 
“O objetivo é oferecermos todas as ferramentas e produtos para o processo da 
transformação digital, de ponta a ponta, desde a discutir a ideia até a sua 
execução”, afirma Barsi. 

“O apoio da Verity foi fundamental para construirmos a casa, porque nos 
proporcionou acesso a um grande time de profissionais de arquitetura da 
informação de primeira linha, garantindo a robustez que nossa plataforma 
precisava para podermos dialogar com os estabelecimentos”, completa Rizzi. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/aplicativo-agiliza-pedidos-
na-mesa-ou-para-retirada-no-balcao-de-bares-restaurantes-e-filas-nas-baladas/ 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

93% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA TEM ACESSO À INTERNET 4G 

 
20 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Consumidor moderno  
 

A internet 4G já é uma realidade no Brasil. Prova disso é que, de acordo com a 
Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), houve 102,4 milhões de 
conexões no ano de 2017 no País – e os dados confirmam previsões realizadas no 
ano passado. O dado representa um avanço de 70% em comparação com dezembro 
de 2016. 

Ainda de acordo com a Telebrasil, a tecnologia está em operação em 3.823 
municípios, o que representa 93% da população brasileira. Em 2017, a cobertura 
cresceu 150%: foi expandida para 2297 novos municípios. 

Confira a edição online da revista Consumidor Moderno! 
Ao mesmo tempo, a internet de gerações anteriores diminuiu – especialmente 

o 3G. Até 2015, ele apresentava crescimento. E , encerrou 2016 ainda como a 
tecnologia dominante – quase o dobro da base 4G. A transformação, porém, 
aconteceu em 2017 – o ano do 4G. 

O 2G, naturalmente, continuou caindo. Houve 32,4 milhões de acessos em 
dezembro de 2017. O dado representa uma redução de 31,93%. Na soma de 
tecnologias 3G e 4G, além de acessos M2M, a Telebrasil afirma que são 204,1 
milhões de acessos à Internet pela rede móvel. Considerando também os acessos 
fixos (28,7 milhões), são 233 milhões de conexões no País. 
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9. Feiras 

 
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 
  
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 
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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 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó - SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

10.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


