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RN deve superar média nacional 
de consumo para a Copa 

Faltando três dias para a bola rolar na 

Copa do Mundo da Rússia, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC) divulgou nesta segunda-feira, 11, o resultado da pesquisa de 

Intenção de Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 

2018. No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às compras 

durante a Copa, número é superior à média nacional que registrou 24,1% de intenções 

de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior que a 

média nacional, o levantamento mostra que a população não se empolgou ainda com a 

Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao cenário ainda 

complicado da nossa economia. Não podemos esquecer que temos mais de 13% da 

nossa população desempregada, sendo que no RN são quase 15%. Temos, também, 

índices ainda altos de inadimplência e endividamento. Mas nós temos a expectativa de 

que, a medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o desempenho da 

nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o que será 

muito positivo para o comércio”, afirmou o presidente em exercício da Fecomércio 

RN, Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de mais R$ 

300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados pretendem desembolsar até 

R$ 200. Os produtos mais procurados pelos consumidores serão itens de vestuário 

masculino, feminino e infantil (9,4%), alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos 

televisores (7,4%). 
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Média de consumo para a Copa do 
Mundo do potiguar é maior que a 
nacional 

 
Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
divulgou nesta segunda-feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de 
Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 
2018. No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às 
compras durante a Copa, número é superior à média nacional que registrou 
24,1% de intenções de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior 
que a média nacional, o levantamento mostra que a população não se 
empolgou ainda com a Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso 
ver, muito ao cenário ainda complicado da nossa economia. Não podemos 
esquecer que temos mais de 13% da nossa população desempregada, sendo 
que no RN são quase 15%. Temos, também, índices ainda altos de 
inadimplência e endividamento. Mas nós temos a expectativa de que, a 
medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o 
desempenho da nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior 
nestas vendas, o que será muito positivo para o comércio”, afirmou o 
presidente em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa. 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Consumo-Copa-do-Mundo.jpeg
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A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de 
mais R$ 300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados 
pretendem desembolsar até R$ 200. Os produtos mais procurados pelos 
consumidores serão itens de vestuário masculino, feminino e infantil (9,4%), 
alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos televisores (7,4%). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do 
principal item de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir 
os produtos em casa, contra 17% das intenções voltadas para o consumir em 
bares e restaurantes. 

A pesquisa, foi realizada em todas as capitais do país e suas respectivas 
regiões metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. O 
resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 
relacionados ao Mundial de Futebol 2018, mostrou que apenas 24% das 
famílias brasileiras irão às compras durante a Copa. O número representa 
menos da metade do que foi registrado em pesquisa semelhante realizada na 
Copa do Mundo do Brasil, em 2014 (50,1%). 

Em relação aos gastos, 51,6% pretendem gastar pelo menos R$ 200 e 39,2% 
declararam intenções de consumir mais de R$ 300. Os itens mais procurados 
serão: alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e 
infantil (7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). Em relação a Copa passada, 
os gastos serão menores, 21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente. 

Os brasileiros (53,2%) vão consumir os produtos em casa e 18,8% vão para 
bares e restaurantes. Para 28%, não haverá diferença significativa quanto ao 
local de consumo de alimentos e bebidas. 

Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) 
e Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir 
alimentos e bebidas no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba 
(24,9%) e Salvador (24,6%) tendem a se destacar no consumo fora do 
domicílio. 
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RN deve superar média nacional 
de consumo para a Copa 

 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta segunda-

feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 

relacionados ao Mundial de Futebol 2018. 

No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às compras 

durante a Copa, número é superior à média nacional que registrou 24,1% de intenções 

de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior que a 

média nacional, o levantamento mostra que a população não se empolgou ainda com a 

Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao cenário ainda 

complicado da nossa economia. Não podemos esquecer que temos mais de 13% da 

nossa população desempregada, sendo que no RN são quase 15%. Temos, também, 

índices ainda altos de inadimplência e endividamento. 

Mas nós temos a expectativa de que, a medida em que os jogos forem acontecendo e, 

de acordo com o desempenho da nossa seleção, possamos registrar um aquecimento 

maior nestas vendas, o que será muito positivo para o comércio”, afirmou o presidente 

em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2018/06/C7CA4240-A566-4C0A-8412-CE5D2BAD7D49.jpeg
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A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de mais R$ 

300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados pretendem desembolsar até 

R$ 200. Os produtos mais procurados pelos consumidores serão itens de vestuário 

masculino, feminino e infantil (9,4%), alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos 

televisores (7,4%). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal item 

de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir os produtos em casa, 

contra 17% das intenções voltadas para o consumir em bares e restaurantes. 

Brasil 

A pesquisa, foi realizada em todas as capitais do país e suas respectivas regiões 

metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. O resultado da pesquisa 

de Intenção de Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de 

Futebol 2018, mostrou que apenas 24% das famílias brasileiras irão às compras 

durante a Copa. O número representa menos da metade do que foi registrado em 

pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, em 2014 (50,1%). 

Em relação aos gastos, 51,6% pretendem gastar pelo menos R$ 200 e 39,2% 

declararam intenções de consumir mais de R$ 300. Os itens mais procurados serão: 

alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e infantil (7,5%) e 

aparelhos televisores (4,3%). Em relação a Copa passada, os gastos serão menores, 

21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente. 

Os brasileiros (53,2%) vão consumir os produtos em casa e 18,8% vão para bares e 

restaurantes. Para 28%, não haverá diferença significativa quanto ao local de consumo 

de alimentos e bebidas. 

Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) e 

Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir alimentos e bebidas 

no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba (24,9%) e Salvador (24,6%) 

tendem a se destacar no consumo fora do domicílio. 
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RN deve superar média nacional de 

consumo para a Copa 
 
 

Faltando três dias para a bola rolar 
na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta segunda-feira, 11, o 
resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 
relacionados ao Mundial de Futebol 2018. No Rio Grande do Norte, apenas 
28,2% das famílias potiguares irão às compras durante a Copa, número é 
superior à média nacional que registrou 24,1% de intenções de consumo. 
“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior 
que a média nacional, o levantamento mostra que a população não se 
empolgou ainda com a Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso 
ver, muito ao cenário ainda complicado da nossa economia. Não podemos 
esquecer que temos mais de 13% da nossa população desempregada, sendo 
que no RN são quase 15%. Temos, também, índices ainda altos de 
inadimplência e endividamento. Mas nós temos a expectativa de que, a 
medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o 
desempenho da nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior 
nestas vendas, o que será muito positivo para o comércio”, afirmou o 
presidente em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de 
mais R$ 300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados 
pretendem desembolsar até R$ 200. Os produtos mais procurados pelos 
consumidores serão itens de vestuário masculino, feminino e infantil (9,4%), 
alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos televisores (7,4%). 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/06/copa.jpg
http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2018/06/copa.jpg
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RN deve superar média nacional de 

consumo para a Copa 
Estimativa é que 28,2% das famílias potiguares irão às compras durante o Mundial 

Por Redação 

 

FOTO: ALBERTO LEANDRO 

 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou nesta segunda-feira, 11, o resultado da 

pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 

2018. No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às compras durante a 

Copa, número é superior à média nacional que registrou 24,1% de intenções de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior que a média 

nacional, o levantamento mostra que a população não se empolgou ainda com a Copa do Mundo 

de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao cenário ainda complicado da nossa economia. Não 

podemos esquecer que temos mais de 13% da nossa população desempregada, sendo que no RN 

são quase 15%. Temos, também, índices ainda altos de inadimplência e endividamento. Mas nós 

temos a expectativa de que, a medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o 

desempenho da nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o que 

será muito positivo para o comércio”, afirmou o presidente em exercício da Fecomércio RN, 

Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de mais R$ 300, 23,4% 

vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados pretendem desembolsar até R$ 200. Os produtos  
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mais procurados pelos consumidores serão itens de vestuário masculino, feminino e infantil 

(9,4%), alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos televisores (7,4%). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal item de consumo, 

alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir os produtos em casa, contra 17% das intenções 

voltadas para o consumir em bares e restaurantes. 

Brasil 
A pesquisa, foi realizada em todas as capitais do país e suas respectivas regiões metropolitanas, 

entrevistando cerca de 18 mil consumidores. O resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das 

Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 2018, mostrou que apenas 24% das 

famílias brasileiras irão às compras durante a Copa. O número representa menos da metade do que 

foi registrado em pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, em 2014 (50,1%). 

Em relação aos gastos, 51,6% pretendem gastar pelo menos R$ 200 e 39,2% declararam intenções 

de consumir mais de R$ 300. Os itens mais procurados serão: alimentos e bebidas (9,9%); itens de 

vestuário masculino, feminino e infantil (7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). Em relação a Copa 

passada, os gastos serão menores, 21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente. 

Os brasileiros (53,2%) vão consumir os produtos em casa e 18,8% vão para bares e restaurantes. 

Para 28%, não haverá diferença significativa quanto ao local de consumo de alimentos e bebidas. 

Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) e Palmas (70,5%) 

apresentaram as maiores propensões a consumir alimentos e bebidas no domicílio, enquanto os de 

Belém (31,3%), Curitiba (24,9%) e Salvador (24,6%) tendem a se destacar no consumo fora do 

domicílio. 
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Consumo para a Copa do Mundo ainda não 

empolga 

Enquanto no país 24,1% das pessoas afirmam que pretendem consumir 
produtos ligados ao evento, no RN esta média é de 28,2%, segundo a CNC 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
divulgou nesta segunda-feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de 
Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 2018. 
No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às 
compras durante a Copa, número é superior à média nacional que registrou 
24,1% de intenções de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior 
que a média nacional, o levantamento mostra que a população não se 
empolgou ainda com a Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, 
muito ao cenário ainda complicado da nossa economia. Não podemos 
esquecer que temos mais de 13% da nossa população desempregada, sendo 
que no RN são quase 15%. Temos, também, índices ainda altos de 
inadimplência e endividamento. Mas nós temos a expectativa de que, a 
medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o desempenho 

da nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o 
que será muito positivo para o comércio”, afirmou o presidente em exercício 
da Fecomércio RN, Gilberto Costa. 
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A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de 
mais R$ 300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados 
pretendem desembolsar até R$ 200. Os produtos mais procurados pelos 
consumidores serão itens de vestuário masculino, feminino e infantil (9,4%), 
alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos televisores (7,4%). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal 
item de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir os 
produtos em casa, contra 17% das intenções voltadas para o consumir em 
bares e restaurantes. 

Brasil 

A pesquisa, foi realizada em todas as capitais do país e suas respectivas regiões 
metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. O resultado da 
pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos relacionados ao 
Mundial de Futebol 2018, mostrou que apenas 24% das famílias brasileiras 
irão às compras durante a Copa. O número representa menos da metade do 
que foi registrado em pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do 
Brasil, em 2014 (50,1%). 

Em relação aos gastos, 51,6% pretendem gastar pelo menos R$ 200 e 39,2% 
declararam intenções de consumir mais de R$ 300. Os itens mais procurados 
serão: alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e 
infantil (7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). Em relação a Copa passada, os 
gastos serão menores, 21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente. 

Os brasileiros (53,2%) vão consumir os produtos em casa e 18,8% vão para 
bares e restaurantes. Para 28%, não haverá diferença significativa quanto ao 
local de consumo de alimentos e bebidas. 

Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) e 
Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir alimentos e 
bebidas no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba (24,9%) e 
Salvador (24,6%) tendem a se destacar no consumo fora do domicílio. 

*Com informações da Fercomércio RN 
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Vendas do comércio para a Copa ainda 

não empolgam 
Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou ontem, 11, o resultado da pesquisa de 

Intenção de Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 2018. 

 
 

Faltando dois dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou ontem,  11, o resultado da pesquisa de 

Intenção de Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 2018. 

No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às compras durante a Copa, 

número é superior à média nacional que registrou 24,1% de intenções de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior que a média 

nacional, o levantamento mostra que a população não se empolgou ainda com a Copa do Mundo 

de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao cenário ainda complicado da nossa economia. Não 

podemos esquecer que temos mais de 13% da nossa população desempregada, sendo que no RN 

são quase 15%. Temos, também, índices ainda altos de inadimplência e endividamento. Mas nós 

temos a expectativa de que, a medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o 

desempenho da nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o que 

será muito positivo para o comércio”, afirmou o presidente em exercício da Fecomércio RN, 

Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de mais R$ 300, 23,4% 

vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados pretendem desembolsar até R$ 200. Os produtos 

mais procurados pelos consumidores serão itens de vestuário masculino, feminino e infantil 

(9,4%), alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos televisores (7,4%). 

 A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal item de consumo, 

alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir os produtos em casa, contra 17% das intenções 

voltadas para o consumir em bares e restaurantes. 

Fonte: Assessoria 
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Consumo para Copa não 
empolga o país, mas potiguar se 
mostra empolgado 
 

Foto: Divulgação 
 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
divulgou nesta segunda-feira, 11, o resultado da pesquisa de Intenção de 
Consumo das Famílias de produtos relacionados ao Mundial de Futebol 
2018. No Rio Grande do Norte, apenas 28,2% das famílias potiguares irão às 
compras durante a Copa, número é superior à média nacional que registrou 
24,1% de intenções de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior 
que a média nacional, o levantamento mostra que a população não se 
empolgou ainda com a Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso 
ver, muito ao cenário ainda complicado da nossa economia. Não podemos 
esquecer que temos mais de 13% da nossa população desempregada, sendo 
que no RN são quase 15%. Temos, também, índices ainda altos de 
inadimplência e endividamento. Mas nós temos a expectativa de que, a  
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medida em que os jogos forem acontecendo e, de acordo com o 
desempenho da nossa seleção, possamos registrar um aquecimento maior 
nestas vendas, o que será muito positivo para o comércio", afirmou o 
presidente em exercício da Fecomércio RN, Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de 
mais R$ 300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados 
pretendem desembolsar até R$ 200. Os produtos mais procurados pelos 
consumidores serão itens de vestuário masculino, feminino e infantil (9,4%), 
alimentos e bebidas (8,2%); e aparelhos televisores (7,4%). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do 
principal item de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir 
os produtos em casa, contra 17% das intenções voltadas para o consumir em 
bares e restaurantes. 

Brasil 

A pesquisa, foi realizada em todas as capitais do país e suas respectivas 
regiões metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. O 
resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos 
relacionados ao Mundial de Futebol 2018, mostrou que apenas 24% das 
famílias brasileiras irão às compras durante a Copa. O número representa 
menos da metade do que foi registrado em pesquisa semelhante realizada na 
Copa do Mundo do Brasil, em 2014 (50,1%). 

Em relação aos gastos, 51,6% pretendem gastar pelo menos R$ 200 e 39,2% 
declararam intenções de consumir mais de R$ 300. Os itens mais procurados 
serão: alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e 
infantil (7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). Em relação a Copa passada, 
os gastos serão menores, 21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente. 

Os brasileiros (53,2%) vão consumir os produtos em casa e 18,8% vão para 
bares e restaurantes. Para 28%, não haverá diferença significativa quanto ao 
local de consumo de alimentos e bebidas. 

Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) 
e Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir 
alimentos e bebidas no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba 
(24,9%) e Salvador (24,6%) tendem a se destacar no consumo fora do 
domicílio. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG TRIBUNA DO NORTE/ESPORTE DE PRIMEIRA DATA: 12.06.18 
 

Consumo para a Copa do Mundo 
ainda não empolga em todo o país 
 

Faltando três dias para a bola rolar na Copa do Mundo da Rússia, a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
divulgou o resultado da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de 
produtos relacionados ao Mundial de Futebol 2018. No Rio Grande do Norte, 
apenas 28,2% das famílias potiguares irão às compras durante a Copa, número 
é superior à média nacional que registrou 24,1% de intenções de consumo. 

“Apesar do número do Rio Grande do Norte ser 4.1 pontos percentuais maior 
que a média nacional, o levantamento mostra que a população não se empolgou 
ainda com a Copa do Mundo de Futebol e isso se deve, a nosso ver, muito ao 
cenário ainda complicado da nossa economia. Não podemos esquecer que 
temos mais de 13% da nossa população desempregada, sendo que no RN são 
quase 15%. Temos, também, índices ainda altos de inadimplência e 
endividamento. Mas nós temos a expectativa de que, a medida em que os jogos 
forem acontecendo e, de acordo com o desempenho da nossa seleção, 
possamos registrar um aquecimento maior nestas vendas, o que será muito 
positivo para o comércio”, afirmou o presidente em exercício da Fecomércio RN, 
Gilberto Costa. 

A intenção de gasto apontada pela maioria dos entrevistados (41,1%) foi de mais 
R$ 300, 23,4% vão gastar até R$ 100 e 22% dos entrevistados pretendem 
desembolsar até R$ 200. Os produtos mais procurados pelos consumidores 
serão itens de vestuário masculino, feminino e infantil (9,4%), alimentos e 
bebidas (8,2%); e aparelhos televisores (7,4%). 

A pesquisa da CNC também apurou em qual local será o consumo do principal 
item de consumo, alimentos e bebidas. Mais de 65% irão consumir os produtos 
em casa, contra 17% das intenções voltadas para o consumir em bares e 
restaurantes. 

Brasil 

A pesquisa, foi realizada em todas as capitais do país e suas respectivas regiões 
metropolitanas, entrevistando cerca de 18 mil consumidores. O resultado da 
pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias de produtos relacionados ao 
Mundial de Futebol 2018, mostrou que apenas 24% das famílias brasileiras irão 
às compras durante a Copa. O número representa menos da metade do que foi  
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registrado em pesquisa semelhante realizada na Copa do Mundo do Brasil, em 
2014 (50,1%). 

Em relação aos gastos, 51,6% pretendem gastar pelo menos R$ 200 e 39,2% 
declararam intenções de consumir mais de R$ 300. Os itens mais procurados 
serão: alimentos e bebidas (9,9%); itens de vestuário masculino, feminino e 
infantil (7,5%) e aparelhos televisores (4,3%). Em relação a Copa passada, os 
gastos serão menores, 21,5%, 14,3% e 13,3%, respectivamente. 

Os brasileiros (53,2%) vão consumir os produtos em casa e 18,8% vão para 
bares e restaurantes. Para 28%, não haverá diferença significativa quanto ao 
local de consumo de alimentos e bebidas. 

Entre as capitais, os consumidores de Porto Alegre (72,7%), Macapá (72,5%) e 
Palmas (70,5%) apresentaram as maiores propensões a consumir alimentos e 
bebidas no domicílio, enquanto os de Belém (31,3%), Curitiba (24,9%) e 
Salvador (24,6%) tendem a se destacar no consumo fora do domicílio. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PONTO DE VISTA DATA: 12.06.18 
 

Fecomércio e Sicomércio RN 

informam horário diferenciado do 

comércio durante Copa do Mundo 

 
 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do 
Norte e o Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do 
Norte informam o funcionamento do comércio natalense durante a Copa do 
Mundo de Futebol, na Rússia. 

Nos dias dos jogos da seleção brasileira, o comércio irá a funcionar em 
horário diferenciado. Após reunião com os lojistas, ficou acordado que nos 
dias de jogos do Brasil na primeira fase, o comércio fechará 1 hora antes e 
abrirá 1 hora depois de cada jogo. 

Caso a equipe brasileira avance para a segunda fase, haverá uma nova 
reunião entre os lojistas para acordar o horário de funcionamento do 
comércio. 

 
 

http://www.pontodevistaonline.com.br/wp-content/uploads/2014/02/comercio.jpg
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VEÍCULO: BLOG CARLOS COSTA DATA: 12.06.18 
 

Fecomércio e Sicomércio RN informam 
horário diferenciado do comércio durante 
Copa do Mundo 
 

 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do 
Norte e o Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços do Rio Grande do 
Norte informam o funcionamento do comércio natalense durante a Copa do 
Mundo de Futebol, na Rússia. 
 
Nos dias dos jogos da seleção brasileira, o comércio irá a funcionar em 
horário diferenciado. Após reunião com os lojistas, ficou acordado que nos 
dias de jogos do Brasil na primeira fase, o comércio fechará 1 hora antes e 
abrirá 1 hora depois de cada jogo. 
 
Caso a equipe brasileira avance para a segunda fase, haverá uma nova 
reunião entre os lojistas para acordar o horário de funcionamento do 
comércio. 

 
Fecomércio RN 

https://2.bp.blogspot.com/-6iVM0Jbu72w/Wx-7iPJwYxI/AAAAAAAB6mA/wgmm8QnHmQULabmXYvN4d4pss3pwHTI4ACLcBGAs/s1600/WhatsApp-Image-2018-06-11-at-18.05.54-484x363.jpeg
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VEÍCULO: PORTAL DA ABELHINHA  DATA: 12.06.18 
  

Foto: Divulgação 

Senac RN promove evento para profissionais das áreas de 

Beleza e Estética 

O mercado de beleza e cosméticos é um dos que mais cresce no Brasil. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anualmente, são 

movimentados cerca de R$ 15 bilhões no setor de cosméticos. 

Para atualizar os conhecimentos técnicos dos profissionais desses segmentos, o Senac 

RN promove o 1° Encontro de Beleza e Estética, na próxima segunda-feira (18), das 

8h às 18h, na unidade Centro, em Natal. 

Aberto ao público, o evento é voltado para atualização dos conhecimentos nas áreas 

da estética, cosmetologia corporal, facial, podologia, biossegurança, cabelos, 

barbearia, maquiagem, unhas e depilação, trazendo novas tendências e inovações para 

o mercado potiguar. Confira a programação completa aqui. 

As atividades incluem demonstrações de produtos, palestras, workshops e oficinas, 

realizado por instrutores do Senac e parceiros do evento. 

De acordo com a diretora de Educação Profissional, Lucinete Araújo, além de ser um 

ponto de encontro para quem deseja se atualizar nas respectivas áreas, o evento 

também mostra o portfólio da Instituição que abrange inúmeras áreas de 

conhecimento. 

Os interessados em participar do evento, devem realizar sua inscrição na unidade do 

Senac Centro (Rua São Tomé, 444, Cidade Alta) e ter no mínimo 15 anos. A taxa de 

inscrição é de R$ 40. Alunos e ex-alunos do Senac RN terão desconto de 25%. 
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Os participantes receberão certificado de participação no evento, totalizando 8h de 

atividades. 

Serviço: 

1° Encontro de Beleza e Estética 

Data: 18/06 

Local: Senac Centro (Rua São Tomé, 444, Cidade Alta, Natal/RN) 

Público: Profissionais, estudantes e público em geral. 

Investimento: R$ 40 (Alunos e ex-alunos do Senac RN terão desconto de 25%) 

Pagamento: Em espécie ou nos cartões de crédito e débito Hipercard, Visa e 

Mastercard  

Autor(a): Saulo de Castro 
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Senac promove evento para 

profissionais da beleza 
Os participantes receberão certificado de participação no evento, totalizando 8h de atividades. 

Por Redação 

 

 

O mercado de beleza e cosméticos é um dos que mais cresce no Brasil. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anualmente, são 

movimentados cerca de R$ 15 bilhões no setor de cosméticos. 

 

Para atualizar os conhecimentos técnicos dos profissionais desses segmentos, o Senac 

RN promove o 1° Encontro de Beleza e Estética, na próxima segunda-feira (18), das 

8h às 18h, na unidade Centro, em Natal. 

 

Aberto ao público, o evento é voltado para atualização dos conhecimentos nas áreas 

da estética, cosmetologia corporal, facial, podologia, biossegurança, cabelos, 

barbearia, maquiagem, unhas e depilação, trazendo novas tendências e inovações para 

o mercado potiguar. Confira a programação completa aqui. 

 

As atividades incluem demonstrações de produtos, palestras, workshops e oficinas, 

realizado por instrutores do Senac e parceiros do evento. 

 

De acordo com a diretora de Educação Profissional, Lucinete Araújo, além de ser um 

ponto de encontro para quem deseja se atualizar nas respectivas áreas, o evento 

também mostra o portfólio da Instituição que abrange inúmeras áreas de 

conhecimento. 

http://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_143.pdf
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Os interessados em participar do evento, devem realizar sua inscrição na unidade do 

Senac Centro (Rua São Tomé, 444, Cidade Alta) e ter no mínimo 15 anos. A taxa de 

inscrição é de R$ 40. Alunos e ex-alunos do Senac RN terão desconto de 25%. 

Os participantes receberão certificado de participação no evento, totalizando 8h de 

atividades. 

  

Serviço: 

1° Encontro de Beleza e Estética 
Data: 18/06 

Local: Senac Centro (Rua São Tomé, 444, Cidade Alta, Natal/RN) 

Público: Profissionais, estudantes e público em geral. 

Investimento: R$ 40 (Alunos e ex-alunos do Senac RN terão desconto de 25%) 

Pagamento: Em espécie ou nos cartões de crédito e débito Hipercard, Visa e 

Mastercard 

 
 

https://maps.google.com/?q=Rua+S%C3%A3o+Tom%C3%A9,+444,+Cidade+Alta&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+S%C3%A3o+Tom%C3%A9,+444,+Cidade+Alta,+Natal/RN&entry=gmail&source=g
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VEÍCULO: BLOG DO FM DATA: 12.06.18 
 

Senac RN promove evento para 

profissionais das áreas de Beleza e Estética 

 
ABERTO AO PÚBLICO, O EVENTO É VOLTADO PARA ATUALIZAÇÃO DOS 

CONHECIMENTOS 

 

O mercado de beleza e cosméticos é um dos que mais cresce no Brasil. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anualmente, são 

movimentados cerca de R$ 15 bilhões no setor de cosméticos. 

 Para atualizar os conhecimentos técnicos dos profissionais desses segmentos, o Senac 

RN promove o 1° Encontro de Beleza e Estética, na próxima segunda-feira (18), das 

8h às 18h, na unidade Centro, em Natal. 
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 Aberto ao público, o evento é voltado para atualização dos conhecimentos nas áreas 

da estética, cosmetologia corporal, facial, podologia, biossegurança, cabelos, 

barbearia, maquiagem, unhas e depilação, trazendo novas tendências e inovações para 

o mercado potiguar. Confira a programação completa aqui. 

 As atividades incluem demonstrações de produtos, palestras, workshops e oficinas, 

realizado por instrutores do Senac e parceiros do evento. 

 De acordo com a diretora de Educação Profissional, Lucinete Araújo, além de ser um 

ponto de encontro para quem deseja se atualizar nas respectivas áreas, o evento 

também mostra o portfólio da Instituição que abrange inúmeras áreas de 

conhecimento. 

 Os interessados em participar do evento, devem realizar sua inscrição na unidade do 

Senac Centro (Rua São Tomé, 444, Cidade Alta) e ter no mínimo 15 anos. A taxa de 

inscrição é de R$ 40. Alunos e ex-alunos do Senac RN terão desconto de 25%. 

 Os participantes receberão certificado de participação no evento, totalizando 8h de 

atividades. 

 Serviço: 

1° Encontro de Beleza e Estética 

Data: 18/06 

Local: Senac Centro (Rua São Tomé, 444, Cidade Alta, Natal/RN) 

Público: Profissionais, estudantes e público em geral. 

Investimento: R$ 40 (Alunos e ex-alunos do Senac RN terão desconto de 25%) 

Pagamento: Em espécie ou nos cartões de crédito e débito Hipercard, Visa e 

Mastercard  

 
 
 

http://www.rn.senac.br/uploads/downloads/arq_143.pdf
https://maps.google.com/?q=Rua+S%C3%A3o+Tom%C3%A9,+444,+Cidade+Alta&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+S%C3%A3o+Tom%C3%A9,+444,+Cidade+Alta,+Natal/RN&entry=gmail&source=g
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Notícias da Manhã 

 
Senac RN promove evento para profissionais das áreas de Beleza e Estética  

https://bit.ly/2LMgaJt 

 



 

NOTÍCIAS DE INTERESSE (FECOMÉRCIO / SESC / SENAC): 
VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA  DATA: 12.06.18 
 

Prefeitura Aqui: Projeto vivencia sua quarta 
edição no conjunto Parati nesta quarta-feira 

 

Imagem: Deybson Werick/Assessoria 

 
Ação nascida na administração do prefeito Gustavo Montenegro Soares e que tem como 
principal fundamento aproximar a atuação da Prefeitura Municipal do Assú da 
coletividade, o projeto “Prefeitura Aqui” viverá sua quarta edição nesta quarta-feira (13). 
As atividades se desenvolverão de 8h às 12h no conjunto Parati 2000, bairro João Paulo 
II. 

 
O local dos atendimentos é a sede da Escola Municipal Professora Maria Neuda 
Bezerra. 

 
O projeto tem como estrutura central as secretarias de Saúde; Educação e Cultura; e, 
Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação. 

 
Entretanto, de acordo com informação da vice-prefeita Sandra Regina Meireles Holanda 
Alves, conta com a integração de todos os demais setores da gestão pública. 
Um dos organismos parceiros desta quarta etapa é o escritório regional do Senac/RN 
que atuará no corte de cabelo gratuito através de cinco profissionais.  

 
A agenda de hoje atenderá, além dos habitantes do Parati, os moradores do bairro Alto 
São Francisco. 

 
O roteiro do projeto “Prefeitura Aqui” ainda prevê etapas, até o mês de novembro, nos 
seguintes lugares: Nova Esperança, Riacho, Frutilândia, Trapiá e Linda Flor. 

https://4.bp.blogspot.com/-u6DU4b9U9rY/WyCE4GNA6OI/AAAAAAADcyA/2rbLvWIl4k8fzhi4diB6tkKw4KTVHv4JgCLcBGAs/s1600/imagem6.jpg
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VEÍCULO: TRIBUNA DO NORTE DATA: 13.06.18 EDITORIA: NEGÓCIOS & 
FINANÇAS 
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VEÍCULO: DE FATO  DATA: 13.06.18 EDITORIA: OPINIÃO 
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