
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 11, nº 005 

06 de Janeiro de 2017 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 005 – Ano 11 – Brasília, 06 de Janeiro de 2017 

 
Sumário 

1. CRÉDITO E FINANCIAMENTO .............................................................................. 3 

BNDES VAI PRIORIZAR FINANCIAMENTOS COM JUROS DE 7,5% AO ANO ................... 3 

2. COMÉRCIO ........................................................................................................ 5 

PARA COMÉRCIO, FERIADOS ATRAPALHAM A ECONOMIA DO BRASIL. MAS NÃO É BEM 

ASSIM ............................................................................................................................ 5 

3. COMÉRCIO – SHOPPING CENTER ....................................................................... 7 

SHOPPINGS APOSTAM EM LOJAS TEMPORÁRIAS .......................................................... 7 

4. COMÉRCIO - VAREJO ......................................................................................... 9 

VAREJO DE MODA PRAIA PRECISARÁ MAIS DO QUE SOL PARA AQUECER NESTE VERÃO

 ...................................................................................................................................... 9 

5. SERVIÇOS – NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS EM SERVIÇOS ............................. 11 

BNDES DIZ QUE VAI CONTINUAR APOIANDO PROJETOS NO EXTERIOR ..................... 11 

6. SERVIÇOS – TURISMO...................................................................................... 12 

FERIADO AJUDA O TURISMO, MAS AGÊNCIAS DE VIAGENS TEMEM DIAS DE LOJA 

FECHADA ..................................................................................................................... 12 

7. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................. 14 

BRASPAG LANÇA SOLUÇÃO QUE IDENTIFICA DIVERGÊNCIAS ENTRE VENDAS E 

VALORES A RECEBER NO E-COMMERCE ..................................................................... 14 

8. CURTAS .......................................................................................................... 16 

BNDES SÓ PODERÁ FINANCIAR ATÉ 80% DE PROJETOS .......................................... 16 

9. FEIRAS ............................................................................................................ 17 

 



 

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. Crédito e Financiamento 

BNDES vai priorizar financiamentos com juros de 7,5% ao ano 

 
05 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

apresentou hoje (5), no Rio de Janeiro, novas políticas operacionais e 
condições de financiamento que entram em vigor esta semana. 

A prioridade passa a ser a de conceder maiores incentivos, com 
financiamentos mais favoráveis com Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 
7,5% ao ano, a projetos de maior impacto para a sociedade, 
independentemente do setor. As novas políticas operacionais serão revisadas 
anualmente. 

Segundo o banco, as novas diretrizes vão priorizar as áreas de saúde, 
educação, meio ambiente, micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), 
exportação, infraestrutura e inovação. 

A expectativa do banco é de que as mudanças contribuam para o 
aumento da produtividade e competitividade das empresas, o crescimento 
econômico e a geração de empregos. 

“Uma busca nossa foi por ter uma atuação horizontal. O banco sempre 
atuou com setores com percentuais diferentes em TJLP, e sempre há críticas e 
insatisfações. Nós agora não estamos olhando para os setores, estamos 
olhando para os tipos de projetos, e vamos priorizar o uso de TJLP em projetos 
com atributos em saúde, inovação, educação, com impacto ambiental positivo”, 
afirmou a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques. 

Avaliação e monitoramento 
Para aprimorar a mensuração dos impactos dos projetos para a 

sociedade, o banco criou um Departamento de Monitoramento e Avaliação. 
Todos os projetos terão um quadro de resultados no qual serão definidas, 
previamente, metas a serem alcançadas nos empreendimentos financiados. 
Essas metas (como geração de emprego, aumento de produtividade e 
eficiência energética) serão mensuradas e, no fim, o projeto terá seu impacto 
avaliado. 

O banco vai utilizar serviços externos de avaliação para os projetos de 
infraestrutura de grande porte, com financiamento superior a R$ 1 bilhão, e 
para projetos dos demais setores, com crédito superior a R$ 500 milhões. 

“O banco sempre fez monitoramento dos seus projetos. Isso é diferente 
de avaliação. A novidade aqui é que o BNDES não definia antes para todos os 
seus projetos um quadro de metas e, portanto, não podia avaliar a posteriori. 
Até era feita a avaliação posterior, mas sem ter uma referência inicial”, 
informou Maria Silvia. 

Capital de giro 
Para enfrentar a redução da oferta de crédito do sistema bancário para 

capital de giro, a linha BNDES de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de 
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Geração de Emprego e Renda (BNDES Progeren) passa a ser oferecida 
também na modalidade direta, sem a intermediação de agentes financeiros. 

 
A nova linha tem orçamento de R$ 5 bilhões e vigência, a princípio, até o 

fim de 2017. O valor mínimo de financiamento é de R$ 10 milhões por 
operação. 

A nova modalidade busca preservar a atividade econômica e os postos 
de trabalho em empresas com dificuldade de acesso a crédito de curto prazo. 
“Nossa grande ênfase em capital de giro é para preservar a atividade 
econômica e os empregos. Vemos o número de empresas que entram em 
recuperação judicial todos os dias. Manter esse canal irrigado de crédito para 
capital de giro é muito importante”, disse a presidente do BNDES. 

Novas linhas de financiamento 
O BNDES passa a contar com duas linhas para financiamento direto e 

indireto a projetos de grande porte na economia brasileira: linha Incentivada e 
linha Padrão, subdivididas em incentivada A e B e padrão A e B. Não estão 
incluídos nas duas novas linhas os financiamentos a projetos de infraestrutura 
e os realizados de forma indireta automática (com valor de até R$ 20 milhões 
feitos por meio de agentes financeiros). 

A linha Incentivada será destinada a investimentos considerados 
prioritários pelo seu maior impacto positivo para a sociedade. As operações 
inseridas na linha Incentivada A terão o menor custo de financiamento do 
banco, que são de, no máximo, 80% de TJLP; os da linha Incentivada B terão, 
no máximo, 60% em TJLP. 

Os projetos da linha Padrão, com retornos sociais menos expressivos, 
são todos os demais não incluídos na Incentivada. A linha Padrão A concederá 
financiamento em, no máximo, 30% de TJLP. As operações da linha Padrão B 
não terão acesso a crédito em TJLP e terão recursos a taxas de mercado. 

Limitação de distribuição de dividendos 
A nova política estabelece restrições a pagamento de dividendos pelas 

empresas a até 25% do lucro por parte dos beneficiários de empréstimos em 
TJLP em percentual igual ou superior a 50% do total do financiamento obtido. 

“Se o empresário está buscando os recursos do BNDES para fazer 
investimento é sinal de que ele não tem recursos próprios ou não tem outra 
fonte de financiamento. O que estamos querendo com isso é assegurar que os 
recursos do banco sejam efetivamente direcionados para investimento e não 
sejam utilizados para uma distribuição adicional de dividendos”, afirmou Maria 
Silvia. 
 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-01/bndes-vai-priorizar-
financiamentos-com-juros-de-75-ao-ano 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Para comércio, feriados atrapalham a economia do Brasil. Mas não é bem 
assim 

 
05 de Janeiro de 2017 

Fonte: R7 
 

A Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio-SP) divulgou nesta 
semana que os feriados de 2017 vão custar R$ 10,5 bilhões para o setor 
varejista. Seria efeito de vendas perdidas e custos maiores para as lojas 
funcionarem em dias de feriados. A entidade defende que o país precisa reduzir 
seus feriados para aumentar a produtividade. O problema do cálculo e da 
proposta é que estão errados. 

A primeira questão é que essas contas sobre perdas com feriados não 
estão certas. No ano passado a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan) divulgou que a indústria nacional perderia R$ 54,6 bilhões com 
feriados. Assim como a Fecomércio reclama de lojas fechadas ou com custos 
maiores, a indústria diz que as fábricas ficam paradas e, por isso, perdem 
receita. 

Essas contas partem do princípio de que, se não houvesse feriados, as 
fábricas e lojas operariam mais dias e teriam uma receita maior. Se isso fosse 
verdade, o Brasil poderia acabar com recessões banindo feriados. Ou teria 
como anos de pior desempenho econômico aqueles em que há mais dias 
parados. Mas isso não importa muito nas projeções dos economistas. Valem 
mais as tendências de renda (o quanto as pessoas têm para gastar), 
investimentos (o quanto as empresas investem para aumentar a produção), o 
quanto o governo tem para gastar e os ganhos de produtividade. 

Assim, a renda disponível para as pessoas gastarem em compras no 
comércio não variam em função do número de feriados de um ano ou outro. 
Importa mais se o desemprego está alto ou baixo, ou se as pessoas estão 
confiantes para tomar crédito e consumir. O que muda com os feriadões é que 
o consumo pode ser maior em serviços de turismo, por exemplo, do que com 
roupas ou outros itens em um determinado mês. 

Para a indústria, o cálculo também é exagerado porque as empresas 
geralmente têm uma programação de longo prazo e raramente trabalham 
usando 100% de sua capacidade por muito tempo. Nos casos em que a 
demanda estão tão aquecida que não é possível dispensar trabalhadores em 
um feriado, provavelmente a margem de lucro será menor. Nada perto dos 
bilhões apresentados pela Firjan. 

O argumento dos feriados tem outra fraqueza: o Brasil não está entre as 
nações com mais folgas. Comparação feita pela consultoria Mercer coloca o 
país com 12 feriados por ano, atrás da rica Finlândia (15) e não muito à frente 
dos Estados Unidos (10). 

A diferença entre esses países está em outro lugar. Em matéria de 
produtividade, o Brasil está muito atrasado. Um trabalhador brasileiro produz o 
equivalente a US$ 28 mil por ano, enquanto um americano produz US$ 118 mil 
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e um finlandês, US$ 90 mil. Trabalhar mais dias não faria muita diferença para 
a competitividade do país. 

Os feriados, portanto, fazem parte da realidade econômica de qualquer 
país e não são responsáveis pela pobreza ou riqueza de sua população. O 
Brasil precisa ir atrás de outros problemas para ser mais competitivo: tributação 
maluca, educação deficiente, pouca inovação e corrupção retiram muito mais 
da economia do que uma ou outra folga ao longo do ano. 
 
 
http://noticias.r7.com/economia/contabeis/para-comercio-feriados-atrapalham-
a-economia-do-brasil-mas-nao-e-bem-assim-05012017 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio – Shopping Center 

Shoppings apostam em lojas temporárias 

 
06 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

Com quedas consecutivas de movimento e fechamento de lojas, os 
shoppings lançam mão, cada vez mais, das chamadas pop up stores. Os 
espaços que reúnem temporariamente marcas e serviços se tornaram o 
caminho natural em tempos de crise. 

O RioSul lançou este ano o Rio Soul, com corredores dedicados a lojas 
temporárias em uma espécie de coworking. Até o dia 17 de janeiro, 350 metros 
quadrados de área do shopping localizado em Botafogo (zona sul carioca) 
serão ocupados pelo Coletivo Carandaí 25, que reúne 22 marcas selecionadas 
pela estilista Tati Accioli. 

Multiplataforma 
Além das novas coleções de grifes iniciantes e de novos 

empreendedores, o ambiente oferece atividades diversas. Consultoria de moda 
e pocket shows estão na programação, além da comercialização de salgados e 
doces da Casa Carandaí. 

“A gente observa o que vem a ser o shopping do futuro em termos de 
comportamento do consumidor. E observa que o cliente quer muito mais que a 
experiência de compra. É preciso ter ações frequentes para entregar ao 
consumidor experiências diferenciadas. Esse tipo de loja, seja pop up ou não, 
vai ser muito incentivada devido ao viés criativo e interessante”, aposta a 
gerente de Marketing do RioSul, Fabiana de Luna. 

Outros complexos comerciais também investem no modelo. O Rio 
Design Barra, na zona oeste, trouxe a Malha, compilação de 30 artistas e 
designers engajados na chamada moda sustentável. O espaço reuniu desde 
oficinas de customização de jeans até workshop sobre upcycling – técnica de 
produção de bijuterias a partir de peças de lixo eletrônico. 

“Hoje as pop up transcendem o conceito de venda e englobam a 
experiência”, defende o gerente nacional de Marketing da Ancar Ivanhoe, Diego 
Marcondes, que administra o Rio Design Barra. 

A empresa tem 23 shoppings em todo o país e as seis unidades no Rio 
recorreram aos ambientes temporários – foram 21 pop up stores no ano 
passado. O mesmo Rio Design Barra teve a edição do FleshBeck Crew, com 
oficinas de grafite e exposições de arte de rua, enquanto o Botafogo Praia 
Shopping abriu a Retoke e o Shopping Nova América, em Del Castilho (zona 
norte) apostou na Universidade da Correria, com startups expondo produtos. 

O fato é que o modelo também caiu como uma luva para os tempos 
difíceis que os shoppings enfrentam. Dados da Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping apontam que as vendas nos empreendimentos de todo o 
país recuaram 3,2%. Além disso, só em 2016, 18,1 mil lojas de shoppings 
fecharam no Brasil. 
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“Acho que a gente passa melhor por qualquer crise se tem conteúdo 
interessante e diferenciado. A pop up store é uma alternativa para a crise e 
também para o posicionamento do shopping como centro de lazer”, defende 
Fabiana, do RioSul. 

Impacto 
A Ancar Ivanhoe, agora, pretende mensurar o impacto das lojas 

temporárias no movimento dos shoppings. A empresa quer se valer do 
chamado mobile marketing e pegar dados a partir da interação do consumidor 
com a ferramenta WiFi 2.0 e de cadastramento para construir uma plataforma 
big data. O objetivo é traçar o perfil de compra, localização e tempo de 
permanência dos clientes em tempo real. 
 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/12832/shoppings-apostam-em-lojas-
temporarias 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Varejo de moda praia precisará mais do que sol para aquecer neste verão 

 
06 de Janeiro de 2017 

Fonte: DCI 
 
Com vendas inferiores a 2016, as redes buscam alternativas de receita para 
conseguir avançar: entre elas, investir em tecidos que protegem dos raios UV e 
parcerias com grifes são adotadas 
 

Acompanhando os resultados do mercado varejista, as marcas 
especializadas em moda praia devem manter desempenho enfraquecido nesta 
temporada, abaixo de 2016. Para mudar a projeção, a aposta será 
diversificação de produtos em busca de maiores tíquetes de venda e parcerias. 

"Neste começo de ano os patamares de venda estão baixos, inferiores 
ao início de 2016", afirma o presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), Claudio Felisoni de Angelo. Segundo 
ele, apesar do cenário econômico ter apresentado um 'melhor humor', neste 
momento a renda das familiar está mais apertada e as taxas de juros 
continuam altas nas diversas formas de financiamento. "Isso sinaliza um 
cenário pouco otimista para o varejo que depende da renda das famílias", 
conta. 

Apesar de não possuir projeções concretas para o nicho, o professor 
ressalta que deve acompanhar a média do varejo, com quedas reais próximas 
a 3% e 4%. 

Nas duas lojas próprias da marca Amir Slama, também fica claro o 
cenário de retração. "Você percebe uma vontade de consumir, mas uma menor 
capacidade de compra", coloca o diretor criativo da rede, Amir Slama.. 

Mesmo assim, ele mantém projeções mais positivas para 2017. "Em 
2015 tivemos uma retração de 25%, em 2016 alta de 15%, mas não foi o 
suficiente para recuperar a queda. Já neste verão de 2017 achamos que 
voltamos a patamares de 2014", conta. 

Entre as estratégias que Slama tem usado para alavancar as vendas no 
verão está a parceria com outras marcas, como a Batiche Astrid Monteiro de 
Carvalho e L'été. "É uma forma de ter outros produtos no meu espaço por um 
custo diferenciado - como o infantil que não tinha antes e já tinha demanda-, e 
na contrapartida a outra marca fica com uma coleção assinada. Desta forma 
consigo até um aumento do tíquete médio", descreve. 

Independe do cenário, ele aponta que conseguiu encontrar 
oportunidades, por exemplo, abrir uma franquia de sua marca em Ribeirão 
Preto (SP) que além de ser uma porta para expandir no Brasil, também deve 
ser o modelo de crescer no mercado internacional. 

Aproveitando a estratégia de diversificação de produtos, as marcas Euro 
e Touch que oferecem óculos de sol e outros acessórios para o verão também 
esperam desempenho melhor. "Temos um resultado satisfatório pelos 
multiprodutos. Começamos com semijóias na Euro e pulseiras de couro na 
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Touch. Isso ajudou para um 2016 positivo [para as marcas] e deve se manter", 
afirma a gerente de varejo e novos negócios do Grupo Technos, Renata 
Barbieri. 

De acordo com ela, uma estratégia que tem funcionado é a parceria com 
blogueiras. "Temos linhas [de óculos de sol] lançadas com blogueiras e temos 
resultado positivo, porque os óculos é muito procurado por quem gosta de 
moda", diz. Na Touch, o produto tem 30% de participação no faturamento, mas 
deve chegar a 40% no verão. Já na Euro é de 22% e deve atingir 35%. 

Sem crise 
No segmento de vestuário com proteção UV, o diretor comercial da 

Litoraneus UV Protection, Neto Lima, explica que houve uma desaceleração do 
crescimento, mas a rede não teve queda e a perspectiva é em 2017 as vendas 
para o verão fiquem 20% acima de 2016. "Em janeiro realmente há um 
aumento do volume, mas em geral a nossa demanda não oscila muito. Até 
porque a maior parte das nossas unidades está no Norte e no Nordeste, onde 
há demanda o ano todo." 

Uma das vantagens da loja, segundo ele, é a diversidade. "Temos moda 
casual, praia e esportiva. O cliente entra para ver o biquíni e encontra mais", 
diz. Atualmente, a empresa possui 108 lojas e a meta em 2017 é abrir mais de 
100, com foco no Sul e Sudeste. 

Aposta no segmento 
Mirando nas oportunidades do mercado de praia e surf, o Grupo 

Amazonas anunciou no final de 2016 a produção e distribuição exclusiva da 
marca Reef no País, por cinco anos. "O Brasil tem mais de sete mil quilômetros 
de litoral e dois campeões mundiais de surf, o mercado tem muito espaço para 
crescer", afirmou o diretor do grupo Amazonas, Denilson Farias. Só em 2017, a 
marca espera atingir 200 pontos de venda especializados. Com a marca, o 
grupo quer 20% de alta na produção de calçados, core da fábrica, atingindo 73 
milhões. A parte de vestuário deve ser terceirizada. "Já temos um grande 
porfólio de pedidos." 

A companhia, que também fornece componentes para calçados, aponta 
que uma estratégia para crescer no nicho será ofertar também produtos de 
seus clientes para aumentar a participação nas lojas de moda surf e praia. 

 
 
http://www.dci.com.br/comercio/varejo-de-moda-praia-precisara-mais--do-que-
sol-para-aquecer-neste-verao-id598409.html 
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5. Serviços – Negociações Internacionais em serviços 

BNDES diz que vai continuar apoiando projetos no exterior 

 
05 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, disse hoje (5) que a instituição 
vai continuar apoiando projetos no exterior. Ontem (4), o banco anunciou que 
voltou a financiar exportações de serviços de engenharia depois de uma 
interrupção de oito meses. O financiamento será concedido para a Construtora 
Queiroz Galvão, empresa investigada pela Operação Lava Jato. 

“Essa semana anunciamos a retomada de desembolso para um projeto 
em Honduras, mas com uma nova forma de avaliação que foi toda ela feita em 
conjunto com o Tribunal de Contas da União, [também] consultamos a 
Advocacia-Geral da União. Tem um termo de compliance (boas práticas 
corporativas) que os exportadores e importadores têm que assinar. Mas 
principalmente estamos fazendo a análise desses projetos de uma forma 
diferente da que fazíamos antes. Estamos fazendo a análise como fazemos de 
projetos na área de indústria e infraestrutura [no Brasil]”, disse Maria Silvia, 
após a apresentação das novas políticas operacionais e condições de 
financiamentos do banco. 

Segundo a presidente do BNDES, o termo de compliance será o método 
padrão a ser adotado pelo banco para obras de empreiteiras no Brasil e no 
exterior. 

Queiroz Galvão 
O BNDES desembolsará US$ 145 milhões (cerca de R$ 470 milhões) 

para a construção do corredor logístico que liga Puente San Juan I a 
Goascorán, em Honduras. O valor do empréstimo do banco equivale a 66% do 
valor total da obra. 

De acordo com o BNDES, a Queiroz Galvão e o governo de Honduras 
se comprometeram a cumprir a finalidade da aplicação dos recursos 
financiados. Os critérios levam em consideração consultas à AGU e aos 
demais órgãos do sistema de apoio oficial às exportações. 

“Ela [a empreiteira] assinou o termo de compliance, que está alinhado 
com o acordo de leniência [uma espécie de delação premiada de empresas] e, 
com isso, a obra pode prosseguir. Este foi um dos critérios. Tem outros critérios 
também”, disse Maria Silvia. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-01/bndes-diz-que-vai-
continuar-apoiando-projetos-no-exterior 
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6. Serviços – Turismo 

Feriado ajuda o turismo, mas agências de viagens temem dias de loja 
fechada 

06 de Janeiro de 2017 
Fonte: DCI 

  
Enquanto segmento espera injeção de até R$ 10,9 bilhões em função das 
folgas de 2017, lojas que vendem pacotes devem se organizar para que os 
dias a menos não prejudiquem os ganhos no ano 
 

Diferente do varejo, que estima perdas bilionárias nos ganhos em função 
dos feriados neste ano, as empresas de turismo comemoram a possibilidade 
de injeção de até R$ 10,9 bilhões no setor. Apesar da perspectiva positiva, 
agências de viagens sinalizam a necessidade de organizar os pacotes para 
que os dias de lojas fechadas por conta do calendário não atrapalhe o 
faturamento. 

"Na ótica do Ministério do Turismo a expectativa é maior, e cerca de R$ 
20 bilhões", disse ao DCI o presidente da Associação Brasileira de Agências de 
Viagens de São Paulo (ABAV-SP), Marcos Balsamão. De acordo com o 
executivo, as operadoras estão preparadas com produtos acessíveis e a 
expectativa é que o brasileiro não deixe de viajar por conta da recessão. "Ele 
incorporou as viagens no orçamento e pode gastar menos, mas não deixa de ir. 
Diante disso, as operadoras se prepararam com pacotes que cabem no bolso." 

"Depois de um ano complicado, esperamos que 2017 seja melhor. 
Acreditamos que o setor possa ter alta entre 5% e 6% no ano", acrescenta 
Balsamão. De acordo com o executivo, com a crise econômica e a oscilação do 
dólar nos últimos dois anos, as viagens domésticas ganharam força e um 
número maior de feriados deve ajudar a aproveitar a demanda aquecida. 
"Antes a participação nas vendas era 60% viagens internacionais e 40% 
domésticas, atualmente isso está invertido e em 2017 deve se manter", 
comenta. 

Apesar do cálculo divulgado pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), de que o varejo 
deve deixar de ganhar cerca de R$ 10,5 bilhões por conta das datas, o 
executivo ressalta que é importante lembrar que os feriados ajudam na 
descentralização da movimentação financeira, beneficiando outras cidades 
turísticas. "As entidades vão ter que sentar e conversar e ver como o varejo 
poderia participar disso, porque também existe o gasto do turista", ressalta. 

Contrapartida 
Mesmo atento às oportunidades com feriados em 2017, na opinião do 

vice-presidente de vendas, produtos e marketing da CVC, Valter Patriani, é 
necessário destacar que o excesso de feriado nem sempre é positivo. "É 
evidente que a venda para o feriado é maior, mas na contrapartida você tem 
um horário mais limitado no comércio [assim como as agencias de turismo]", 
conta. 
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Segundo ele, as vendas são melhores que o normal, "mas não são tão 
mais altas, porque tem que ser descontado o movimento menor na própria 
data", diz. No caso da CVC, muitas lojas ficam em centros de compras, o que 
ajuda, mas no caso de unidades que ficam na rua o desempenho é mais 
impactado por não funcionar em nenhum horário. "Em shopping centers o 
horário limitado, mas pelo menos fica das 14 horas às 20 horas." 

Além disso, o executivo acrescenta que é necessário ter muito cuidado 
na hora de trabalhar os pacotes para as datas, levando em consideração que 
as pessoas não viajam em todos. "Elas acabam postergando a decisão e 
demoram mais para comprar, pois não sabem quando vão viajar ou terão folga. 
o consumidor perde o foco", coloca. 

É por isso que a companhia deverá focar nos feriados mais longos. "Nos 
mais longos, o consumidor consegue diluir o preço da passagem e o gasto por 
dia fica menor", afirma Patriani lembrando que o preço das passagens na 
véspera do feriado aumenta, por conta da alta da demanda. 

Segundo ele, nos feriados curtos as pessoas tendem a optar por 
destinos muito próximos e de tíquete médio menor, já que o consumidor tem 
outras opções de transporte. Outra tendência apontada pela CVC são os 
pacotes de uma semana. "Como tem dois feriados seguidos, acreditamos que 
algumas pessoas consigam emendar para viajar. Apostamos nisso", esclarece. 

 
 
http://www.dci.com.br/servicos/feriado-ajuda-o-turismo,--mas-agencias--de-
viagens--temem-dias-de-loja-fechada-id598180.html 
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7. Comércio Eletrônico 

Braspag lança solução que identifica divergências entre vendas e valores 
a receber no e-commerce 

 
05 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce 
 

Gerenciar as transações de uma loja online pode parecer simples, mas 
conciliar todas as vendas realizadas com cartão de crédito, por exemplo, e o 
que foi recebido de cada uma destas operadoras que também atuam com 
taxas diferentes, é um processo que requer uma disponibilidade que o lojista 
não pode desperdiçar se quiser alavancar seu negócio. 

A adição de outros procedimentos necessários para gerenciar estas 
transações, bem como a possibilidade de perdas financeiras devido a erros por 
uma gestão manual, torna esse processo complexo inclusive para pequenos 
negócios. 

Para resolver estas questões, a Braspag, empresa do grupo Cielo e líder 
em soluções de pagamento para e-commerce na América Latina, lança o novo 
Conciliador Braspag. A solução permite receber todas as transações de 
maneira mais rápida, permitindo a importação de dados de diversos softwares 
ERP disponíveis no mercado ou mesmo de planilhas elaboradas em Excel. 
Com isso, elimina-se a necessidade de grandes interfaces com a área de TI 
para integrar as transações – o que requer mais tempo, equipe e dinheiro – 
tornando o processo de gestão de caixa mais ágil e eficaz. 

O novo Conciliador Braspag também possui a nova funcionalidade 
Extrato Banco, que concilia o extrato de recebimento das vendas feitas por 
cada adquirente* e o extrato bancário do lojista. Desta maneira, o lojista pode 
comparar os valores a receber com o que foi pago e ajustar possíveis 
inconsistências, a fim de ter maior controle financeiro do seu negócio. 

“O ideal para o lojista é que os três pilares da gestão de vendas estejam 
integrados: extrato de venda, relatórios de adquirentes e extrato bancário. Ao 
lançar o novo Conciliador Braspag, disponibilizamos esta integração 
automatizada e mantemos o nosso compromisso de ajudar o lojista a elevar a 
conversão, uma vez que permite que ele se dedique 100% ao seu negócio, 
sem perder tempo com questões burocráticas”, explica Gastão Mattos, CEO da 
Braspag. 

A solução também está disponível para plataformas de e-commerce que 
queiram oferecer o serviço a futuros comerciantes online. “É uma maneira de 
trazer ao novo lojista um serviço diferenciado e se destacar no mercado”, 
afirma Gastão. “Muitas vezes, os modelos de plataformas comercializados 
compreendem itens básicos, supondo que o pequeno lojista não precisa ou não 
pode ter uma boa infraestrutura para gerir o seu negócio, esquecendo que os 
microempreendedores têm um papel fundamental na economia do país e 
representam a maioria. A tecnologia existe para facilitar processos que até 
pouco tempo eram complexos e evitar o barato que sai caro. Assim, estas 
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empresas também têm a chance de atingir novos patamares e beneficiar a 
imensa cadeia do comércio eletrônico”, conclui. 

O novo Conciliador Braspag contará com uma interface totalmente 
repaginada em 2017, tornando o processo mais intuitivo. Para saber mais 
detalhes, acesse: www.braspag.com.br. 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/braspag-lanca-solucao-que-
identifica-divergencias-entre-vendas-e-valores-receber-no-e-commerce/ 
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8.  Curtas 

BNDES só poderá financiar até 80% de projetos 

 
05 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
  
Segundo a presidente do BNDES, as prioridades incluirão também saúde, 
educação, meio ambiente, exportação, infraestrutura e inovação 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
poderá ter participação máxima de 80 por cento em todos os projetos 
financiados por ele, mudando a regra anterior de teto dependendo de cada 
projeto. 

A medida faz parte da nova política operacional do BNDES anunciada 
nesta quinta-feira, que também inclui mudança na classificação de porte das 
micro, pequenas e médias empresas a 300 milhões de reais, frente a 90 
milhões de reais antes, com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito para 
esse segmento. 

Segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, as 
prioridades das novas políticas operacionais incluirão também saúde, 
educação, meio ambiente, exportação, infraestrutura e inovação. 
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Informativo SCS  

 

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

  17 

“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.” 

 

 

9. Feiras 

 
09/01/2017 até 13/01/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – SÃO PAULO PRÊT-À-PORTER 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
15/01/2017 até 18/01/2017 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/01/2017 até 17/01/2017 – INSPIRAMAIS 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo - SP 
 
18/01/2017 até 20/01/2017 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Estação Experimental da Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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