
 

INFORMATIVO SCS 

Ano 12, nº 034 
22 de Fevereiro  

 
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 034 – Ano 12 – Brasília, 22 de Fevereiro de 2018 

 
Sumário 

1. MDIC ............................................................................................................... 3 

BRASIL E MÉXICO ESTREITAM COOPERAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS .................................................................................................. 3 

2. TRIBUTOS ......................................................................................................... 4 

DESONERAÇÃO DA FOLHA PERMANECE PARA DEZ SETORES ....................................... 4 

3. COMÉRCIO ........................................................................................................ 6 

54% DAS FAMÍLIAS TÊM HOJE NÍVEL DE CONSUMO MENOR QUE EM 2017 .................. 6 

4. COMÉRCIO - VAREJO ......................................................................................... 7 

VENDAS NO VAREJO CRESCEM 0,2% EM JANEIRO ANTE DEZEMBRO, DIZ BOA VISTA 

SCPC ........................................................................................................................... 7 

5. SERVIÇOS – TURISMO........................................................................................ 8 

CARNAVAL DESTE ANO FOI O MELHOR PARA REDE HOTELEIRA DO RIO DESDE 2013 . 8 

6. BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR ........................................................................... 9 

QUAIS SÃO AS PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR BRASILEIRO? A SAP RESPONDE ..... 9 

7. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................. 10 

O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ CLICA EM “COMPRAR”? ........................................ 10 

8. CURTAS .......................................................................................................... 12 

INFLAÇÃO FICA MENOR PARA MAIS POBRES EM JANEIRO ........................................... 12 

9. FEIRAS ............................................................................................................ 13 

 

 

 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

1. MDIC 

Brasil e México estreitam cooperação em políticas públicas para micro e 
pequenas empresas 

 
21 de Fevereiro de 2017 

Fonte: MDIC 
 

Num encontro bilateral realizado durante o evento da OCDE que reúne 
autoridades de diversos países, na Cidade do México, até sexta-feira, o 
secretário Especial da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, José Ricardo da Veiga, reuniu-se com Alejandro 
Delgado Ayala, presidente do Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) do 
México. Os dois concordaram na importância de aprofundar a cooperação 
bilateral para beneficiar os pequenos empreendedores de ambos os países.  

“A agenda hoje foi muito positiva com o presidente do Inadem porque ele 
se mostrou com disposição pra fazer um Memorando de Entendimento com o 
Brasil e concordamos em estabelecer uma agenda conjunta de cooperação das 
MPMEs brasileiras e mexicanas”, destacou o secretário. Segundo José Ricardo 
da Veiga, o México pode ser exemplo para o Brasil na concessão de crédito e 
garantias. “O Mexico tem iniciativas nesse sentido e nós do Brasil temos 
interesse em entender como esta política está sendo posta em prática” afirmou.  

Por outro lado, de acordo como secretário, o México criou um fórum 
nacional com seus respectivos fóruns estaduais, que é o modelo adotado no 
Brasil, com o Fórum Nacional da Micro e Pequena Empresa. “Temos um 
grande espectro de ações para cooperar e a grande oportunidade de agora é a 
visita do presidente do México Henrique Peña Nieto ao Brasil, em março”, 
lembra José Ricardo.  

Alejandro Delgado disse estar impressionado com os números do setor 
no Brasil e afirmou que o México tem grande interesse em construir uma 
agenda de cooperação conjunta. “Nos interessa muito a experiência brasileira. 
Também temos feito um grande trabalho nessa área e temos uns dos melhores 
programas do mundo para elevar capacidades e permitir a inclusão tecnológica 
dos pequenos empreendedores”, afirmou Delgado.  

O secretário da Sempe assinalou, ainda, que o México é um parceiro 
histórico e estratégico do Brasil em vários setores. “ Temos os ACEs 53 e 55 
em vigor e não tínhamos ainda feito uma parceria específica de micro e 
pequenas empresas. Nos percebemos um movimento recente do México de 
desenvolver políticas específicas para as MPMEs e levar desenvolvimento para 
o interior do pais, o que coincide muito com o que temos desenvolvido no 
Brasil”, finalizou. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3093 
 
 

Voltar ao índice 
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2. Tributos 

Desoneração da folha permanece para dez setores 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Correio Estado 
 

Na disputa para impor uma pauta, o governo começa perdendo a queda 
de braço para o Congresso, ao menos quando o assunto é a reversão da 
desoneração da folha de pagamento, uma das poucas medidas do pacote 
econômico recém-anunciado a ter efeito direto no Orçamento. 

O projeto deve sair do Congresso com um número maior de setores 
poupados do que o inicialmente previsto e efeito fiscal bastante incerto. 

No projeto original, o governo mantinha o benefício para alguns setores, 
como o de comunicação, construção civil e transporte de passageiros 
(subdividido em metrôs, rodovias e ferrovias). A expectativa é que isso fosse 
preservado pelo Congresso. 

Além dos setores originalmente poupados, no entanto, a reportagem 
apurou que, nas negociações com os parlamentares devem ser mantidos no 
regime que reduz os custos da folha de salários pelo menos mais sete setores: 
telemarketing, confecção, calçados, transporte de cargas, moveleiro, máquinas 
e equipamentos e aviação. 

O relator do projeto, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), fala em um 
número mais amplo: mais dez setores serão mantidos na regra atual, segundo 
Silva. Ele não diz quais são eles. "O que dá para assegurar é que o governo já 
sabe que o projeto não sai da comissão como entrou". 

Silva admite que alguns dos setores incluídos na regra, que teve início 
em 2011, não são intensivos em mão de obra, mas podem receber tratamento 
tributário diferenciado para estimular a atividade econômica. 

Os parlamentares, diz o relator, levaram em conta não só o uso intensivo 
de mão de obra, como também a forte concorrência com produtos importados. 
Consideraram ainda setores que agregam tecnologia e são estratégicos para a 
economia, além daqueles que poderiam até mesmo deixar o país sem esse 
tipo de estímulo fiscal. 

O relator garante que, mesmo com uma cara diferente, o projeto sai em 
breve. "Posso dizer que esse item da pauta é café morno", diz Silva, em 
referência a declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que qualificou 
as 15 medidas econômicas do governo como "café frio". 

Silva acha que é possível votar o projeto na comissão especial que 
analisa o tema até março, liberando o texto para ser avaliado no plenário da 
Câmara, no máximo, entre março e abril. 

Procurado, o ministério da Fazenda disse por meio de sua assessoria 
que, como o projeto de lei de reoneração da folha tramita no Congresso e está 
sujeito a alterações, não vai se manifestar sobre a questão neste momento. 

A política de desoneração da folha de pagamento foi desenhada no 
governo de Dilma Rousseff para favorecer a contratação de mão de obra. 

Especialistas dizem, no entanto, que a regra resultou em custos fiscais 
elevados, sem a garantia de que tenha favorecido o emprego. 
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Em seu auge, em 2015, a renúncia fiscal do governo chegou a R$ 25,2 
bilhões. O dado mais recente, que compreende de janeiro a julho de 2017, 
mostra que o governo deixou de arrecadar R$ 7 bilhões. 

A ideia é que, com o fim dessa política, as empresas favorecidas voltem 
a calcular as contribuições devidas à Previdência de acordo com a folha de 
salários, e não mais conforme o faturamento. 

É possível, no entanto, que além do perder a briga com relação ao 
número de setores que devem ser mantidos na regra antiga, o governo 
também deve conseguir bem menos do que deseja em termos de recursos e 
ainda corre o risco de obter algum resultado apenas em 2019. 

A regra de desoneração da folha tinha cinco setores originalmente, 
grupo que hoje passa de 50. O atual governo tentou reverter a desoneração 
com medida provisória, que o Congresso ia deixar caducar e acabou revogada. 
 
https://www.correiodoestado.com.br/economia/desoneracao-permanece-para-
dez-setores/322069/ 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio 

54% das famílias têm hoje nível de consumo menor que em 2017 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Em fevereiro 54% das famílias brasileiras disseram ter um nível de 
consumo menor que o um ano antes. É o que aponta uma pesquisa da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
divulgada ontem. 

Os dados fazem parte do indicador de Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), que alcançou 87,1 pontos em fevereiro de 2018, um aumento 
de 4,2% em relação ao mês passado. 

Na comparação com o mesmo período de 2017, o índice apresentou alta 
de 13%. No entanto, o resultado abaixo dos 100 pontos ainda indica uma 
recuperação lenta do otimismo das famílias. 

“A desaceleração do número de demissões, aliada à trajetória favorável 
da inflação e queda, ainda que suave, das taxas de juros, impactou 
positivamente a confiança das famílias”, diz o economista da CNC, Bruno 
Fernandes. 

O componente Emprego Atual registrou 112,3 pontos e aumento de 
2,3% em relação ao mês anterior. É o maior valor desde junho de 2015. O 
percentual de famílias que se sentem mais seguras em relação ao emprego 
atual é de 33,8%, ante 33,4% em janeiro. 

De acordo com a pesquisa, o Nível de Consumo Atual registrou aumento 
de 4,8% ante a janeiro e 19,9% na comparação anual. O componente Momento 
para Duráveis subiu 5,8% no comparativo mensal e 23,5% em relação a 2017, 
enquanto a Perspectiva de Consumo: cresceu 3,6% sobre janeiro. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/54-das-familias-tem-hoje-nivel-de-consumo-
menor-que-em-2017-1.685473 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Vendas no varejo crescem 0,2% em janeiro ante dezembro, diz Boa Vista 
SCPC 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

As vendas no varejo subiram 0,2% em janeiro na comparação com 
dezembro, em dados dessazonalizados, de acordo com a pesquisa Indicador 
Movimento do Comércio, da Boa Vista SCPC. Já em relação a janeiro de 2017, 
houve aumento de 9,7%. No acumulado de 12 meses (fevereiro de 2017 até 
janeiro de 2018) o crescimento foi de 2,6%. 

"Com uma mudança de cenário, que inclui redução de juros, expansão 
do crédito, melhoria dos níveis de renda, diminuição do desemprego entre 
outras variáveis, espera-se que esta tendência se mantenha crescente pelos 
próximos meses, consolidando a recuperação do setor", diz a Boa Vista SPC. 

O setor de "Móveis e Eletrodomésticos" teve alta de 1,4% nas vendas 
em janeiro ante dezembro, descontados os efeitos sazonais. Nos dados sem 
ajuste sazonal, a variação acumulada em 12 meses foi de 3,7%. Por sua vez, 
"Tecidos, Vestuários e Calçados" subiu 1,1% no mês sem efeitos sazonais. Na 
série sazonal, nos dados acumulados em 12 meses houve avanço de 1,9%. 

O setor de "Supermercados, Alimentos e Bebidas" apresentou aumento 
de 0,4% nas vendas em janeiro, dado dessazonalizado. Na série sem ajuste, a 
variação acumulada permaneceu subiu 2,3%. E para "Combustíveis e 
Lubrificantes" a alta foi de 0,5% na análise mensal dessazonalizada, enquanto 
na série sem ajuste, a variação acumulada em 12 meses teve queda de 2,3%. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/vendas-no-varejo-crescem-0-2-em-janeiro-
ante-dezembro-diz-boa-vista-scpc-1.685292 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Turismo 

Carnaval deste ano foi o melhor para rede hoteleira do Rio desde 2013 

 
22 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo  
 
Ocupação de hotéis na cidade atingiu média de 87%. Paulistas e mineiros 
foram os que mais brincaram no carnaval carioca 
 

Pesquisa divulgada nessa terça-feira (20) pela Associação de Hotéis do 
Estado do Rio de Janeiro (Abih-RJ) revela que a ocupação nos hotéis superou 
as expectativas, atingindo média geral na cidade de 87%. De acordo com o 
presidente, Alfredo Lopes, o resultado foi recorde desde 2013.   

O estudo indica ainda que os brasileiros, com maioria de paulistas e 
mineiros, lideraram os turistas que participaram do carnaval carioca, 
representando 75% do público total. Entre os visitantes estrangeiros os 
argentinos eram maioria, seguidos por chilenos, americanos e franceses. 

O Carnaval impulsionou também as reservas nas cidades do interior 
fluminense, cujos hotéis registraram média de 82%, um ponto percentual acima 
do resultado de 2017. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2018/02/carnaval-deste-ano-foi-o-melhor-para-
rede-hoteleira-do-rio-desde-2013 
 

Voltar ao índice  
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Quais são as preferências do consumidor brasileiro? A sap responde 

 
21 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Consumidor Moderno  
 
Em pesquisa realizada, a SAP apontou que o consumidor brasileiro clama por 
atendimento personalizado, rápido e consistente, tanto na loja física quanto no online 
 

A discussão sobre o compartilhamento de dados com as empresas é polêmica. 
Um fato, no entanto, é que gostamos de ter experiências personalizadas – e isso não 
seria possível sem fornecimento dessas informações. E os brasileiros estão dispostos 
a isso, segundo estudo da SAP Hybris. 

A conclusão foi feita após a entrevista de mil pessoas. De acordo com o 
levantamento, 91% dos brasileiros estão dispostos a compartilhar informações 
pessoais com as empresas nacionais, como e-mail, histórico de compra, rendimento 
mensal até localização em tempo real. Com companhias de outros países, contudo, há 
uma confiança um pouco menor: 89%. 

O poder de convencimento, porém, precisa ser maior para dados como RG, 
CPF e outros dados financeiros. Isso porque 20% dos entrevistados não se sentem 
confiantes para compartilhar esse tipo informação, assim como 9% das pessoas não 
confiam o suficiente nas empresas para fornecer qualquer dado. 

“Com o desenvolvimento de novas formas de compra e venda, os clientes 
tornaram-se mais exigentes e passaram a ter acesso a produtos e preços de forma 
mais simples, diz, em nota, Jorge Toledo, COO da SAB Hybris na América Latina. “E a 
confiança exerce um papel fundamental nisso.” 

Proteção é necessária 
Mesmo com essa abertura dada por boa parte da população, aquela empresa 

que não cuidar bem dos dados dos clientes pode sofrer impactos bem negativos. 
Cerca de 82% dos respondentes afirmaram que ficariam furiosos se as suas 
informações fossem compartilhadas sem seu conhecimento e 56% exigem que as 
marcas sejam transparentes quanto a isso. 

Outro fator é que parte do consumidor brasileiro gosta de ser mimado. Por volta 
de 57% dos entrevistados se sentem valorizados com benefícios como brindes, 
descontos e amostras grátis. Outros 32% também gostam de empresas que 
continuam se relacionando com eles, mesmo após a compra. 

E para que a imagem continue boa no pós-venda, o atendimento precisa ser 
impecável: 94% das pessoas exigem que as empresas respondam uma dúvida ou 
pedido em menos de 24 horas. Seis em cada dez são mais exigentes, pois querem ter 
uma resposta em menos de três horas. 

Se a empresa não tiver esse desempenho, 65% falam que podem trocar por 
uma concorrente. E se um erro for constatado, o percentual aumenta para 69%. Outro 
cuidado: 58% se irritam com excesso de ligações e 42% com spams em seus caixas 
de entrada. 

 
http://www.consumidormoderno.com.br/2018/02/21/preferencias-consumidor-
brasileiro-sap/ 
 

Voltar ao índice  
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7. Comércio Eletrônico 

O que acontece quando você clica em “comprar”? 

 
21 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Comprar com um simples clique e receber em casa é um hábito cada 
vez mais comum no Brasil. De acordo com a pesquisa Webshoppers realizada 
anualmente pela consultoria Ebit, em 2016, quase ¼ dos brasileiros fizeram 
compras online, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Mas você já 
parou para pensar em toda a tecnologia que envolve os processos de 
aquisição de um produto pela internet? A Infracommerce, empresa de full 
service para e-commerce, desvendou esse mistério. 

Tudo começa antes mesmo de você decidir que procura por um produto. 
Com base em dados e análises, a equipe de marketing atua para gerar o 
desejo de compra no cliente. Com ferramentas como cupons, promoções e 
conteúdo personalizado, as marcas oferecem diversos benefícios para tornar a 
compra mais atrativa. “São inúmeras as estratégias que levam um cliente até 
realizar o pedido e, além de descontos, as empresas investem em ferramentas 
como e-mail marketing e banners em sites, reforçando o desejo e influenciando 
a aquisição do produto”, Luiz Pavão, diretor geral da Infracommerce. 

Uma vez que o cliente acessa a loja, ele deverá encontrar um ambiente 
de fácil navegação, com boas fotos e o máximo de dados e conteúdos sobre o 
produto. O Pavão explica que é muito comum acontecer desistências por falta 
de informações. Todo esse processo é analisado pela equipe de TI 
responsável pelo site, que conta até mesmo o número de cliques necessários 
para concluir a transação. 

Após a escolha do produto, o próximo passo é o pagamento, que deve 
oferecer um ambiente prático e seguro. “Quando o e-commerce chegou ao 
Brasil, havia um enorme receio em realizar compras pela internet. Hoje em dia, 
quase dez anos depois, contamos com tecnologia de ponta para garantir a 
segurança dos clientes durante todo o processo. O uso do cartão de crédito 
pode ser feito sem nenhuma preocupação, de maneira rápida e com o 
pagamento aprovado quase instantaneamente”, aponta Pavão. 

Quando o pedido é aprovado, é dado início ao processo de separação 
dos produtos, armazenados em um galpão. Esse estoque precisa ser 
controlado, organizado e gerido. Cada item recebido passa por um processo de 
identificação e inclusão no sistema para posterior armazenamento em seu 
setor específico. Controlados por códigos de barras, os produtos são 
localizados com mais facilidade e rapidez. 

Depois da separação, é realizada uma segunda conferência, feita 
também através do código de barras, para checar se aquele é mesmo o 
produto solicitado pelo cliente. A nota fiscal então é emitida, impressa e 
incluída na embalagem. Esse passo é muito importante, pois alguns produtos 
requerem embalagens especiais com proteção contra impacto, por exemplo, ou 
ainda podem ser personalizadas. 
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Por fim, a compra é enviada – pode ser pelos Correios ou 
transportadora. Ao receber o pedido e não havendo solicitação de troca, o 
processo é finalizado. Caso haja necessidade de troca ou devolução, é feita a 
logística reversa: o cliente devolve o produto, geralmente pelos correios com 
um código de postagem emitido pela loja, que, ao receber e conferir a remessa, 
procede para o envio de um novo produto, devolução do valor ou emissão de 
um vale-compras. 

Por ser uma empresa de full service em e-commerce, a Infracommerce 
realiza a operação e gestão de todos os processos necessários para o 
funcionamento de uma loja online. A empresa é responsável pelo e-commerce 
de mais de 50 marcas como Ambev, Ray Ban, Havaianas, Mont Blanc e 
Unilever. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/o-que-acontece-quando-voce-
clica-em-comprar/ 
 

 
Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Inflação fica menor para mais pobres em janeiro 

21 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
O Indicador de Inflação por Faixa de Renda, divulgado nesta quarta-feira 

(21) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), indica que a taxa de 
janeiro ficou menor para a parcela mais pobre da população, atingindo 0,23% 
nos preços de bens e serviços, enquanto para os mais ricos, a inflação foi 
maior e atingiu 0,36%. 

Para o Ipea, a tendência é que o movimento de inflação menor para os 
mais pobres continue em 2018. O preço dos alimentos e da energia elétrica 
foram dois dos principais responsáveis pelo resultado. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
12/03/2018 até 15/03/2018 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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