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1. Crédito e Financiamento 

Oferta de crédito bancário cai pela primeira vez em 2016 

 
26 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
  
Contração do crédito refletiu a retração da atividade econômica, segundo o 
Banco Central. 
 

Com o aumento do desemprego, o saldo total do crédito bancário 
registrou o primeiro recuo da série histórica do Banco Central, que começou 
em 2007. A queda foi de 3,5%, para R$ 3,1 trilhões, contra R$ 3,21 trilhões no 
fechamento de 2015. 

O resultado divulgado nesta quinta-feira veio pior que a expectativa do 
BC de uma retração de 3%, divulgada no mês passado. 

"A contração do crédito em 2016 refletiu a retração da atividade 
econômica e seus impactos na demanda de consumo e investimento, e o 
aumento da percepção de risco do sistema financeiro. Destacou-se a redução 
na carteira de pessoas jurídicas, que repercutiu, adicionalmente, o efeito de 
expressivas liquidações de contratos de grandes empresas", avaliou o BC em 
nota. 

Em dezembro, o estoque de crédito também apresentou modesto 
crescimento de 0,1% sobre sobre o mês anterior. 

Em 2017, para o qual o governo espera uma recuperação econômica 
após dois anos de profunda retração na atividade, o BC vê o estoque total de 
crédito subindo 2%. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/oferta-de-credito-bancario-
cai-pela-primeira-vez-em-2016.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Varejo brasileiro é um dos que mais tem perdas no mundo 

 
26 de Janeiro de 2017 

Fonte: Varejista 
 

As perdas nas atividades de comercialização de bens associadas a 
roubos, furtos e problemas operacionais atingiu a marca de 2,25% do 
faturamento líquido das empresas varejistas brasileiras, conforme estudo anual 
divulgado em dezembro/2016 pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo (IBEVAR). Doces e bebidas (quase 50%) nos 
supermercados e calças e tênis nas lojas de moda são os itens mais furtados 
no varejo nacional.  

As perdas gerais no varejo brasileiro são substancialmente maiores do 
que as registradas em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, elas 
correspondem a 1,27%; na Holanda, chegam a 1,48%; na Finlândia, 1,38%; na 
Alemanha estão em 1,08%; na Noruega, 0,75%; no Reino Unido, 0,89%; na 
Espanha, 1,33%; e no Japão, 1,35%. 

Hoje, porém, o Brasil tem tecnologias e formas de gestão de equipe e 
processos que podem diminuir as perdas no varejo em até 80%. Em períodos 
de crise econômica, é vital investir em tecnologia para reduzir as perdas de 
mercadorias, oriundas de furtos internos e externos e, consequentemente, 
aumentar os lucros. Para evitar uma significativa redução na rentabilidade do 
negócio, a prevenção de perdas precisa ser colocada em prática, 
preferencialmente no primeiro mês do ano, para que a equipe esteja bem 
preparada, principalmente antes das grandes datas comerciais.  

No final de 2016, a expectativa era de um pequeno crescimento nas 
vendas gerais do varejo, de 3% a 4,8%, mas o resultado não foi bem este. 
Apesar de um crescimento no varejo brasileiro, com 19 novos shopping 
centers, nunca o país teve um número tão grande de lojas fechadas no 
período. O resultado é uma queda de 12,9% no número de lojas. Também por 
isso é preciso criar estratégias de prevenção de perdas: quanto mais a 
economia tem índices negativos, maior e mais preocupantes se tornam os 
índices de perdas, sejam eles de que ordem forem. 

Segundo Luiz Fernando Sambugaro, diretor de Comunicação da 
Gunnebo Brasil e especialista em prevenção de perdas no varejo, os 
supermercados reportam uma expressiva perda de 2,26% sobre o faturamento. 
“A partir deste valor, cada um faça a sua conta e veja o tamanho do possível 
prejuízo”, diz. No segmento de Perfumaria e Magazine, os índices gerados por 
furto interno e externo estão na proporção de 70% e 68%, respectivamente. 
“Não importa aqui qual o índice, mas a causa dele”, acrescenta. Nas drogarias 
esse índice chega a 38,5%, mas ele tende a aumentar quanto mais tais 
estabelecimentos se transformarem em lojas de conveniência e perfumaria, 
destaca o especialista. 

Apesar da importância já amplamente discutida no mercado sobre o 
departamento de Prevenção de Perdas e do retorno imediato que é gerado por 
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ele, apenas 30% dos departamentos se reportam ao primeiro executivo da 
empresa, local mais apropriado a seu nível de reporte. “Os demais 70% se 
reportam às áreas de operações ou comercial, que são áreas geradoras do 
aumento nos índices de perdas. É preciso considerar, de uma vez por todas, 
que Prevenção de Perdas só se faz de cima para baixo”, destaca Sambugaro. 

Segundo ele, mais que nunca a Prevenção de Perdas precisa ser 
conduzida, apoiada e estruturada de cima para baixo, com estratégias 
corporativas dentro de seu “modus operandi”, com claros objetivos e metas e 
um completo envolvimento de toda organização. 

Para Sambugaro, para um bom gerenciamento das perdas é essencial 
considerar três pontos: tecnologia, pessoas e gestão (normas e 
procedimentos). A tecnologia deve ser atualizada, compatível com o nível do 
negócio, de origem confiável e de razoável custo-benefício favorável ao 
empreendimento. Por outro lado, é necessário ter bons funcionários, treinados 
e atualizados, alinhados com os objetivos da empresa e conscientes das 
potenciais perdas inerentes ao negócio, para que possam contribuir com a 
redução. Outro ponto é ter uma boa gestão, com normas e procedimentos, pois 
é ela que dará a direção e a forma de se cumprirem as atividades da empresa, 
em todas as áreas. 

 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/12893/varejo-brasileiro-e-um-dos-que-mais-
tem-perdas-no-mundo 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Cartão de Crédito 

Conselho limita em um mês utilização do rotativo de cartão de crédito 

 
26 de Janeiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

A partir de abril, as administradoras de cartão de crédito não poderão 
mais financiar o saldo devedor dos clientes por meio do crédito rotativo por 
mais de um mês. O Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou hoje (26) o 
prazo máximo para o consumidor ficar no sistema rotativo. 

Até agora, o consumidor que não paga a totalidade da fatura entra no 
crédito rotativo, que corrige o saldo devedor com juros altos, até conseguir 
zerar a dívida. Com a resolução do CMN, o crédito rotativo vigorará apenas até 
o vencimento da fatura seguinte. A partir daí, o saldo devedor deverá ser 
parcelado em linha de crédito a ser oferecida pela instituição financeira com 
juros mais baixos. 

De acordo com o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio 
Damásio, a medida permitirá que as administradoras possam cobrar juros 
menores para o cartão de crédito. Isso porque o crédito parcelado dá mais 
previsibilidade para as instituições financeiras e reduz o risco de inadimplência. 

“As condições do crédito parcelado são definidas pelas instituições 
financeiras dentro do perfil de risco dos clientes. Hoje, uma vez em que o 
cliente entra no rotativo, não sabe quando vai pagar o saldo devedor. Isso cria 
uma incerteza que não existe no crédito parcelado, que permite às instituições 
adotarem um fluxo de caixa esperado das parcelas que vão entrar, dando 
maior previsibilidade e resultado em juros menores”, declarou. 

Segundo o diretor do BC, enquanto o crédito rotativo registra 
inadimplência de 37% para pessoas físicas e de 59% para empresas, o crédito 
parcelado tem inadimplência bem menor: 1,1% para pessoas físicas e 2,3% 
para empresas. Dos R$ 700 bilhões movimentados anualmente pela indústria 
de cartão de crédito no Brasil, explicou Damásio, R$ 37 bilhões estão no 
crédito rotativo. 

A medida vale para todos os tipos de cartão, exceto para os cartões de 
crédito consignado. Por envolver desconto nos salários dos clientes, o crédito 
consignado, explicou o diretor do BC, envolve riscos menores de 
inadimplência. 

A limitação para o uso do crédito rotativo havia sido anunciada em 
dezembro pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como parte das 
medidas de reformas microeconômicas. Na ocasião, o ministro tinha anunciado 
a intenção do governo de reduzir, de 30 para 2 dias, o prazo de pagamento das 
administradoras de cartão aos lojistas. A medida, segundo as administradoras, 
prejudicaria as pequenas empresas de cartões e favoreceria os grandes 
bancos. 

Na reunião de hoje, o CMN não apresentou decisão sobre o prazo de 
pagamento aos lojistas. O diretor do Banco Central não quis comentar se a 
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autoridade monetária poderá editar alguma resolução sobre o tema na próxima 
reunião ordinária do Conselho Monetário, no fim de fevereiro. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/conselho-limita-em-
um-mes-utilizacao-do-rotativo-de-cartao-de-credito 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Índice de Confiança da Construção sobe 2,5 pontos 

 
27 de Janeiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio 
Vargas, subiu 2,5 pontos em janeiro de 2017, atingindo 74,5 pontos,o maior 
nível desde junho de 2015 (76,2 pontos). 

“A melhora das expectativas combinada a uma percepção menos 
negativa sobre a situação atual contribuiu para que a confiança da construção 
registrasse em janeiro a maior alta mensal da série. Ainda assim não é possível 
apontar o fim do ciclo recessivo no setor, pois o aumento da confiança continua 
amparado muito mais nas expectativas do que na melhora de fato dos 
negócios. Vale notar que a carteira de contratos das empresas encontra-se em 
um patamar muito baixo”, observou Ana Maria Castelo, Coordenadora de 
Projetos da Construção da FGV/IBRE. 

A alta do ICST em janeiro foi determinada pela evolução favorável de 
seus dois componentes. O Índice da Situação Atual (ISA-CST) aumentou 1,5 
ponto, alcançando 65,3 pontos, influenciado pelo indicador que mede a 
situação atual dos negócios, com alta de 1,5 ponto. O Índice de Expectativas 
(IE-CST) cresceu 3,4 pontos, para 84,0 pontos. Dentre os quesitos que 
compõem o IE-CST, as perspectivas para a demanda nos próximos três meses 
seguintes foi o que mais contribuiu para o crescimento no mês, com aumento 
de 3,9 pontos na margem. 

O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor subiu 0,7 ponto 
percentual (p.p.), alcançando 63,8%, resultado insuficiente para compensar o 
recuo de dezembro (1,1 ponto). 

A perspectiva de aumento na demanda nos próximos meses parece ter 
influenciado favoravelmente nas decisões relativas ao pessoal ocupado no 
setor. Entre dezembro e janeiro, a proporção de empresas prevendo reduzir o 
quadro de pessoal passou de 41,4% para 32,7%, enquanto a parcela das que 
planejam contratar subiu de 10,2% para 14,0%. Ainda longe de representar 
uma retomada de contratações, portanto, o resultado parece sinalizar ao 
menos uma desaceleração no ritmo de demissões. “O ano de 2016 foi 
especialmente ruim para o emprego na construção, que registrou a diminuição 
de mais de 358 mil postos de trabalho”, observou Ana Castelo. 
 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/indice-de-
confianca-da-construcao-sobe-2-5-pontos 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Boletos bancários passarão a ter os dados do emissor e do pagador 

 
27 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
  
O objetivo da medida é evitar o oportunismo de quadrilhas que fraudam esse 
tipo de pagamento e embolsam o dinheiro. 
 

Cerca de 3,7 bilhões de boletos bancários são pagos todos os anos no 
Brasil. Esse meio de pagamento vai ficar mais seguro. A ideia é colocar no 
boleto os dados do emissor e do pagador para evitar o oportunismo das 
quadrilhas que fraudam os documentos e embolsam o dinheiro. 

Uma empresa do setor de construção civil de Mato Grosso teve um 
prejuízo de R$ 100 mil após pagar seis boletos a uma empresa fornecedora de 
cimentos com a qual trabalhava durante vários anos. “Esses boletos tiveram os 
códigos de barras alterados e desviado a conta para a conta de terceiros”, diz 
Luiz Augusto Da Silva, diretor administrativo da empresa. 

A estimativa é que o volume de recursos desviados via código de barras 
bateu os R$ 320 milhões. Os cálculos são da Federação Brasileira dos Bancos 
– Febraban. 

Segundo a polícia, na maioria dos casos há conivência de pessoa da 
própria empresa. Somente assim é possível, por exemplo, interceptar um e-
mail, adulterar o conteúdo da mensagem e enviar outro ao devedor, que 
pagará a conta. 

Só na região metropolitana de Cuiabá, 20% dos casos registrados na 
delegacia que centraliza roubos e furtos já se referem a este tipo de golpe. 

Uma nova plataforma irá centralizar as informações. As instituições 
financeiras terão que registrar as informações dos documentos com dados do 
emissor e do pagador. Se os dados como CPF ou CNPJ, número identificador 
do banco ou código de barras não baterem o boleto será invalido. Então, o 
cliente terá de procurar o emissor para fazer o pagamento. Se todos os dados 
estiverem corretos, qualquer instituição poderá receber o documento após o 
vencimento. 

A Febraban estima que a nova plataforma esteja funcionando 
plenamente até o final do ano. 

 
 
http://g1.globo.com/hora1/noticia/2017/01/boletos-bancarios-terao-inclusao-de-
dados-do-emissor-e-do-pagador.html 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços - Telecomunicações 

Banda larga fixa foi o único serviço de telecom que cresceu em 2016, diz 
Anatel 

 
26 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Serviço cresceu 4,33% no ano passado, na comparação com 2015. Telefonia 
fixa, móvel e TV por assinatura tiveram queda no número de acessos em 2016, 
segundo agência. 
 

O número de usuários de banda larga fixa cresceu 4,33% em 2016 na 
comparação com 2015, o equivalente a um ganho de 1,104 milhão de novos 
clientes, informou nesta quinta-feira (26) a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 

Segundo a agência, o serviço de banda larga fixa foi o único que 
apresentou crescimento em 2016, fechando o ano com 26,58 milhões de 
usuários. 

No ano passado, o serviço de telefonia móvel perdeu 13,7 milhões de 
acessos, uma queda de 5,33%. A TV por assinatura teve queda de 1,63%, uma 
redução de 311.362 assinantes. Já a telefonia fixa caiu 6,3% e 1,148 milhão de 
linhas. 

Apesar da alta anual, em dezembro de 2016 o número de acessos de 
banda larga fixa caiu 0,58%, na comparação com novembro. 

De acordo com a Anatel, a Tim liderou a ampliação na base de 
assinantes com crescimento de 29,04%, seguida pela Sky, com 17,46%, e pela 
Cabo, que aumentou sua base de assinantes em 14,38%. 

A tecnologia DSL, que usa a estrutura da telefonia convencional para 
prestar serviço de banda larga, continua sendo a mais usada pelos brasileiros, 
com 13,38 milhões de usuários. Ela é seguida pela tecnologia a cabo, com 8,58 
milhões, e pela de fibra ótica, com 1,73 milhão. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/banda-larga-fixa-foi-o-unico-servico-de-
telecom-que-cresceu-em-2016-diz-anatel.ghtml 
 

 
Voltar ao índice 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Oferta de voos nacionais em 2016 volta ao patamar de 2010, diz Abear 

 
26 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
  
As companhias aéreas do país transportaram 7,1 milhões de passageiros a 
menos no ano passado no mercado doméstico, segundo a associação. 
 

A oferta de voos nacionais no Brasil atingiu em 2016 o menor patamar 
desde 2010, reflexo do processo de revisão das malhas das empresas aéreas 
diante da crise econômica. Na prática, a malha aérea nacional atual é 
equivalente à que o país tinha há sete anos. Os dados foram divulgados nesta 
quinta-feira (26) pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). 

De acordo com a entidade, o ano de 2016 registrou a menor demanda 
por passagens aéreas desde 2013 e o menor volume de passageiros 
transportados desde 2012. 

As companhias aéreas do país transportaram 7,1 milhões de 
passageiros a menos no ano passado no mercado doméstico, segundo a 
Abear. O volume de passageiros transportados em 2016 caiu 7,45%, para 87,6 
milhões, ante queda de 0,07% em 2015, quando foram transportados 94,7 
milhões. 

"Esses resultados são reflexo direto da crise econômica, de cautela com 
os gastos por parte do consumidor e recuo das atividades das empresas", 
explica Eduardo Sanovicz, presidente da Abear. 

Retração 
A associação do setor informou que a oferta de viagens acumula 16 

períodos consecutivos de retração. Já a procura por voos domésticos e o 
volume de passageiros transportados acumulam 17 períodos consecutivos de 
queda. 

“Os dados mostram que estamos fazendo um pouso suave. Um dos 
fatores é um enxugamento de oferta como não fazíamos em sete anos. Ano 
passado as empresas tiraram pouco mais de 50 aviões do país, isso é 10% da 
frota brasileira. Essa é uma medida que a gente toma depois de outras que 
foram tomadas antes para manter o setor sustentável, atravessando um 
momento de turbulência muito forte”, diz Eduardo Sanovicz. 

O presidente da Abear explica que o pouso suave é por ajuste de oferta, 
levando em conta uma demanda cada vez menor. Esse ajuste começou há 
cerca de um ano, segundo ele, diante de um cenário muito ruim no país. 

O setor encontrou uma “saída mitigadora natural”, com a retirada de 
aviões, o que fez com que os que continuaram em operação voassem mais 
cheios, o que fez com que a retração da oferta fosse maior que a retração da 
demanda, segundo ele. 

Ao falar sobre valores de passagens, Sanovicz lembrou que no passado 
a primeira medida tomada para aquecer a procura foi baixar os preços, mas 
agora a solução encontrada foi a redução da oferta de voos. 
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O presidente da Abear considera a possibilidade de notícias melhores ao 
longo do segundo semestre deste ano, tanto na economia como um todo como 
para o setor aéreo. “Mas janeiro deste ano virá com resultados piores que o do 
ano passado”, prevê. 

Já em relação ao aproveitamento dos voos domésticos, com a oferta 
recuando mais que a demanda, houve leve alta de 0,23 ponto percentual em 
relação a 2015, fechando em 80,14% de ocupação. 

Mudanças na liderança 
No ano passado, a Gol superou a Latam no transporte de passageiros 

no Brasil e passou a ser líder do setor. Veja a participação das empresas no 
tráfego doméstico em 2016: 

Gol: 36,25% 
Latam: 35,01% 
Azul: 17,19% 
Avianca: 11,55% 
Mercado internacional 
No mercado internacional, em 2016 houve retração da oferta de 3,09% 

ante expansão de 15,27% em 2015. Já a demanda teve queda de 0,21% ante 
expansão de 13,75% em 2015. Já o volume de passageiros teve crescimento 
de 2,54%, chegando ao total de 7,5 milhões embarcados ao longo do ano - o 
melhor de toda a série, segundo a Abear. 

Participação das empresas no mercado internacional de jan a dez/2016: 
Latam: 78,90% 
Gol: 11,78% 
Azul: 9,22% 
Avianca: 0,10% 
Transporte de cargas 
O transporte doméstico teve redução de 5,77% em 2016, totalizando 

321,9 mil toneladas de cargas. Já o mercado internacional movimentou 183,4 
mil toneladas, crescimento de 1,64% ante 2015. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/oferta-de-voos-nacionais-e-a-menor-no-
brasil-em-seis-anos-diz-abear.ghtml 
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8. Curtas 

Clientes do BB têm 20% de desconto para usar Uber hoje 

 
27 de Janeiro de 2017 

Fonte: Exame 
  
Desconto vale para clientes de São Paulo, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e 
Salvador que usarem Ourocard 
 

Os clientes do Banco do Brasil nas cidades de São Paulo, Curitiba, 
Brasília, Belo Horizonte e Salvador terão 24 horas para usar o serviço de 
transporte individual da Uber com desconto. 

A parceria entre o maior banco do país e o app garante desconto de 
20% em corridas feitas pelos clientes do BB nas cinco cidades, entre 1h desta 
sexta-feira (27) e 1h de sábado (28). 

De acordo com o BB, os clientes dessas cidades receberão um código 
promocional pelo aplicativo Uber. Cada cliente pode utilizar o código uma vez. 

“Para ter direito ao desconto, os clientes precisarão ter um cartão 
Ourocard já cadastrado no Uber e, em seguida, deverão habilitá-lo, utilizar o 
código e realizar o pagamento com o cartão Ourocard”, diz o banco em nota. 

O BB afirmou que a iniciativa faz parte da sua estratégia de 
posicionamento digital. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
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14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí - PR 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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