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1. Crédito e Financiamento 

Inadimplência fica estável em janeiro, indica Serviço de Proteção ao 
Crédito 

13 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Administradores 

De acordo com o levantamento, 39% da população brasileira adulta integra a 
lista de devedores em atraso 
 

O número de pessoas inadimplentes no país, em janeiro, manteve-se 
em 58,3 milhões, o mesmo número de dezembro passado. Já na comparação 
com o mesmo período do ano passado, houve uma incorporação de 700 mil 
nomes. A região Sudeste concentra o maior número de inadimplentes (24,2 
milhões), seguida pelo Nordeste (15,8 milhões); Sul (8,0 milhões); Norte (5,3 
milhões) e Centro-Oeste ( 5 milhões). 

Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). De acordo com o 
levantamento, 39% da população brasileira adulta integra a lista de devedores 
em atraso, que enfrentam, como consequência, dificuldades para comprar a 
prazo ou obter crédito. 

A maior parcela de inadimplentes (16,8 milhões) tem idade entre 30 e 39 
anos e nesta faixa etária 49,4% têm algum tipo de dívida em atraso. Na faixa 
de 40 a 49 anos, 46,4% estão atrasando o pagamento de dívidas; entre 25 e 29 
anos, 46,6% têm dívidas em atraso; e, por fim, entre a população mais jovem, 
de 18 a 24 anos, 19,1% deixou alguma dívida em atraso. 

O presidente da CNDL, Honório Pinheiro, observou que a partir do 
segundo trimestre do ano passado, passou a ocorrer queda no ritmo de 
aumento da inadimplência. Para ele, por causa do cenário recessivo “o 
consumidor encontra mais dificuldade para se endividar e, sem se endividar, 
não se torna inadimplente”. Em setembro do ano passado, o número de 
inadimplentes era 59 milhões, número que baixou para 58,7 milhões em 
outubro e 58,5 milhões em novembro. 

Dívidas 
A apuração mostra ainda que o volume de dívidas das pessoas físicas 

foi 2,95% menor do que em janeiro do ano passado, com peso para o setor de 
comunicação que inclui atrasos no pagamento de contas de telefonia, internet e 
TV por assinatura. 

No comércio, a inadimplência de pessoa física caiu 5,9% enquanto as 
dívidas bancárias (atrasos no cartão de crédito, financiamentos, empréstimos e 
seguros) aumentaram 1%. Em relação a contas de água e luz, os débitos não 
quitados no prazo cresceram 12,3%. 

 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/inadimplencia-fica-estavel-
em-janeiro-indica-servico-de-protecao-ao-credito/116945/ 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Comércio varejista recua 2% em dezembro e fecha 2016 com queda de 
6,2% 

 
14 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Com o recuo de 2% no volume de vendas de novembro para dezembro 
do ano passado, o comércio varejista do país fechou 2016 com queda 
acumulada de 6,2%. Este é o pior resultado do comércio varejista do país 
desde o início da série histórica, em 2001. No ano passado, o setor teve 
resultado negativo de 4,3%. 

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) que 
foram divulgados hoje (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) com os números do fechamento do ano passado. 

A queda de 2% no volume de vendas do comércio varejista, na série 
livre de influências sazonais, ocorreu após o setor ter fechado novembro com 
alta de 1%. Em relação a dezembro de 2015, as vendas do setor fecharam com 
queda de 4,9%. 

A variação da receita nominal do comércio varejista também fechou 
dezembro com queda de 2,1%, embora tenha fechado positivo tanto no 
resultado acumulado do ano (4,5%), como na comparação com dezembro do 
ano passado, que foi de 2%. 

No comércio varejista ampliado, que agrega também atividades de 
veículos, motos, partes e peças e de material de construção, os resultados 
foram negativos: -0,1% em relação a novembro; -6,7% comparativamente a 
dezembro de 2015; e -8,7% no acumulado dos doze meses de 2016. 

Do ponto de vista das receitas nominais do setor, o varejo ampliado 
fechou com queda de receita de 0,3% de novembro para dezembro; de 1,2% 
comparativamente a dezembro de 2015 e de 0,7% no acumulado dos 12 
meses de 2016. 

Queda no varejo em 2016 teve perfil generalizado 
A queda de 6,2% no volume de vendas do comércio varejista do país no 

ano passado, a maior da série histórica e superando a de 2015 que havia sido 
de 4,3%  – a maior até então – teve perfil generalizado e atingiu as oito 
atividades que compõem o varejo, seis das quais registrando as quedas mais 
acentuadas de suas séries históricas. 

O fraco desempenho do setor em 2016 teve como principal destaque o 
recuo de 3,1% do setor de hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo, que registrou o seu pior desempenho desde os 
4,8% de 2003. O setor exerceu a maior influência negativa na redução do total 
do varejo. 

Segundo o IBGE, “a perda da renda real e o aumento de preços dos 
alimentos em domicílio, no mesmo período, foram os principais responsáveis 
pelo desempenho negativo do setor". 
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Também se destacaram, móveis e eletrodomésticos (-12,6%); outros 
artigos de uso pessoal e doméstico (-9,5%); combustíveis e lubrificantes (-
9,2%); tecidos, vestuário e calçados (-10,9%); artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-2,1%); equipamentos e material de 
escritório, informática e comunicação (-12,3%) e livros, jornais, revistas e 
papelaria (-16,1%). 

Outro setor com destaque negativo foi o de móveis e eletrodomésticos, 
que registrou recuo de 12,6%, menos acentuado do que no fechamento de 
2015 (-14,1%), ainda assim contribuindo com o segundo maior impacto 
negativo na taxa anual do comércio varejista. 

“Com uma dinâmica de vendas associada à disponibilidade de crédito e 
a evolução dos rendimentos, o resultado do setor, abaixo da média geral, foi 
influenciado principalmente pela elevação da taxa de juros nas operações de 
crédito às pessoas físicas e pela queda da massa real de rendimentos”, 
avaliaram economistas do IBGE. 

Já o setor de combustíveis e lubrificantes, com queda de 9,2%, 
representou a quarta maior contribuição negativa no resultado anual do varejo. 
“Esse resultado, abaixo da média geral, foi influenciado pela já citada redução 
da massa real, além do impacto devido ao recuo do ritmo da atividade 
econômica”, disse o Instituto. 

Apesar do caráter essencial de uso, artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, ao recuar 2,1% em 2016, teve o 
primeiro recuo da série histórica, iniciada em 2004. 

Comércio Varejista Ampliado 
Os dados do IBGE indicam que, ao fechar o ano passado com queda 

acumulada de 8,7% frente a 2015, o comércio varejista ampliado registrou a 
queda mais acentuada da série histórica. Na avaliação dos economistas do 
instituto, o resultado do comércio varejista ampliado reflete o comportamento 
das vendas de veículos, motos, partes e peças, que chegaram a cair 14% no 
ano passado e, ainda, do setor de material de construção, com queda de 
10,7% sobre 2015. 

As duas atividades são as que compõem o comércio varejista ampliado. 
Para o IBGE, os fatores que justificam este desempenho foram “a diminuição 
do ritmo de financiamentos, a elevação da taxa de juros e a restrição 
orçamentária das famílias”. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/comercio-varejista-
recua-2-em-dezembro-e-fecha-2016-em-queda-de-62 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

Bancos preparam alternativa ao rotativo para cumprir nova norma 

 

14 de Fevereiro de 2017 
Fonte: O Globo 

 
Pela regra, nenhum cliente pode ficar mais de 30 dias nesta modalidade 
 

Os bancos começaram a desenhar formas de se adequar à nova regra 
do crédito rotativo, que limita o uso da modalidade de financiamento a apenas 
30 dias. A mudança foi anunciada em janeiro pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), e as instituições têm até 3 de abril para se enquadrarem. 
Segundo fontes ouvidas pelo GLOBO, a maior parte dos bancos deve fazer 
uma transição automática do rotativo para um parcelamento. Juros e prazos 
devem depender do perfil de cada cliente. 

Hoje, é possível ficar "pendurado" no rotativo indefinidamente. O 
problema é que a modalidade é a mais cara do país, com taxas de juros de 
mais de 500% ao ano. A medida tem como objetivo evitar a bola de neve das 
dívidas com cartão de crédito. De acordo com a portaria do CMN, após 30 dias 
no rotativo, o cliente terá de quitar o débito à vista ou optar por um 
parcelamento. 

O Banco do Brasil anunciará amanhã o produto para se adequar às 
regras. Segundo técnicos envolvidos no lançamento, o crédito para o cliente 
que não consegue sair do rotativo será automático. 

Essa não é uma exigência do Banco Central (BC). Não necessariamente 
a instituição financeira tem de oferecer alternativa para o pagamento. 

No BB, a decisão foi oferecer para todos os tipos de clientes um 
empréstimo para o parcelamento da dívida. Independentemente do valor da 
pendência, o banco trocará os créditos. De acordo com pessoas envolvidas no 
projeto, a engenharia criada pela instituição fará que o pagamento do 
parcelado não inviabilize a capacidade de consumo do cliente. 

- A tendência é de prazo maior e prestação menor- contou uma fonte. 
Antes do anúncio, o Banco do Brasil diminuiu a taxa do rotativo de 

15,52% para 12,34% ao mês. 
A Caixa Econômica Federal ainda não desenhou uma política específica, 

segundo uma fonte. Oficialmente, o banco disse que a Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs) fala sobre o assunto. Procurada, 
a associação não se pronunciou. 

Já os banco privados começam a estabelecer um mecanismo. No 
Santander, também haverá parcelamento automático. No entanto, haverá um 
limite mínimo para essa parcela, algo entre R$ 50 e R$ 100. Os juros serão 
variáveis de acordo com o perfil de risco do cliente e seu relacionamento com o 
banco. 

- Nosso foco, agora, é ter uma comunicação eficiente com o cliente - 
ressaltou Rodrigo Cury, superintendente executivo de Cartões do Santander. 
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Marcos Magalhães, diretor da área do Itaú Unibanco, afirmou que, desde 
2012, o banco foi pioneiro ao incentivar a migração do rotativo para o 
parcelado. 

Procurado, o Bradesco não comentou as mudanças. 
Números 
3 
DE ABRIL Prazo para adotar a regra 
12,34% 
AO MÊS Novo juro no rotativo do BB 
441,76% 
AO ANO Média do juro no empréstimo 

 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=35568308 

 

 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Advento dos micropagamentos possibilita cobranças de maneira simples 
e alternativa aos modelos atuais 

13 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Agência IN 

 
O amadurecimento do uso da internet móvel e o início efetivo de 

infraestrutura que viabiliza pagamentos móveis estão levando o mercado 
financeiro e de telecomunicações, em primeira instância, a dar um enfoque 
reforçado nas operações conhecidas como micropagamentos. Estes processos 
possibilitam o pagamento de pequenos valores com maior dinamismo, 
utilizando meios móveis ou ambientes nativos da internet para a sua execução. 

Os grupos de compra via web, que vivem um boom, são um exemplo 
claro disto, uma vez que empregam o conceito da venda em quantidade para 
proporcionar melhores preços aos usuários. Neste momento, são 
predominantes os serviços de baixo ou médio custo, como refeições, 
tratamentos estéticos e outros, que se aproveitam da decisão impulsiva de 
compra. Já os sites de compras coletivas são atores neste cenário no qual, o 
que importa, é o grande volume de transações de ticket médio a pequeno. 

Fatores importantes no amadurecimento da internet comercial estão 
diretamente ligados à infraestrutura de telecom. O surgimento de serviços mais 
ágeis, com acesso de alta velocidade e sem fio à internet por meio de 
dispositivos portáteis móveis como os smartphones, pode estender estas 
oportunidades tanto a produtos pós como pré-pagos a preços mais acessíveis 
a fim de popularizar ainda mais a navegação fora do PC/notebook. Estatísticas 
apontam um crescimento excepcional de mais de 300% em 3 anos, no número 
de pontos de acesso fixo e móvel. 

O sistema bancário, sempre a frente no critério inovação, tem abordado 
este tema com muita ênfase em busca da evolução dos atuais ambientes e 
serviços através de novas interfaces para toda a cadeia do internet banking, 
mobile payment, entre outros. 

Novas redes de adquirentes também têm procurado aproveitar-se deste 
bom momento buscando massificar baseadas no uso de tecnologias de 
pagamento como contact less ou aproximação como NFC – Near Field 
Communication, RFID - Radio-frequency identification, entre outros. 

Novos modelos surgem a todo instante e a necessidade de se adaptar a 
eles é imperativa. É preciso estar alinhado às novas diretrizes do mercado e as 
soluções de “mobile payment” com foco em micropagamentos são peça 
fundamental dessa evolução, pois são capazes de integrar e melhorar esses 
novos ambientes convergentes, promovendo uma experiência única, 
personalizada, sustentável e com maior valor agregado. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/advento-
dos-micropagamentos-possibilita-cobrancas-de-maneira-simples-e-alternativa-
aos-modelos-atuais 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Investimento publicitário cai 1,6% em 2016 e soma R$ 130 bilhões 

 
13 de Fevereiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Televisão (aberta, paga e merchandising) foi destino de mais de 70% da 
compra de espaço publicitário no Brasil, diz Kantar Ibope. 
 

Os investimentos em publicidade somaram R$ 129,9 bilhões no Brasil 
em 2016, o que representa uma queda de 1,6% na comparação com 2015 (R$ 
132 bilhões), de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira (13) pela 
Kantar Ibope Media, que acompanha e monitora os principais meios de 
comunicação do país. 

"Mesmo com a desaceleração da economia, os investimentos em mídia 
se mantiveram praticamente nos mesmos patamares do ano anterior”, avaliou 
Rita Romero, diretora executiva do Ibope. 

Investimentos em mídia somam o equivalente a R$ 129,9 bilhões em 
2016, segundo Kantar Ibope. 

Entre os meios, a TV (aberta, paga e merchandising) segue como 
principal destino das verbas de mídia, atraindo 73,8% do total aplicado em 
compra de espaço publicitário. 

A TV aberta acumulou no período o equivalente a R$ 71,6 bilhões, um 
crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. O meio recebeu 55,1% da 
verba ante 53% no ano anterior. 

A TV paga, com R$ 16,4 bilhões arrecadados, avançou 8,9%, e o 
merchandising, com R$ 7,9 bilhões, registrou o maior crescimento 14,5%. 

A mídia exterior, que inclui publicidade em mobiliário urbano, transportes, 
edifícios e estabelecimentos comerciais, somou R$ 2,8 bilhões no ano 
passado, um crescimento de 17% na comparação com 2015. 

O meio jornal recebeu 11,7% dos investimentos de mídia, as rádios 
3,8%, as revistas 3,6% e os cinemas 0,4%. 

O levantamento é resultado do monitoramento do espaço ocupado em 
mais de 600 veículos, com base nas tabelas de preço e sem considerar 
eventuais descontos negociados. 

Internet 
Já o montante destinado para a publicidade na internet (display e 

search) caiu de R$ 10,3 bilhões em 2015 para R$ 5,7 bilhões em 2016. O 
Ibope explica, porém, que a queda não deve ser interpretado como uma 
retração dos investimentos neste ambiente uma vez que o estudo abrande 
apenas os anúncios em portais e links patrocinados com comercialização direta 
pelos publishers, sem considerar vendas programáticas, vídeos e mobile. O 
monitoramento do Ibope também não inclui os anúncios pagos no Facebook e 
no YouTube. 

“Para 2017, a Kantar IBOPE Media tem o compromisso de continuar 
avançando no monitoramento da publicidade online, em todas as suas 
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vertentes, para que o mercado possa acompanhar o esforço desses 
investimentos”, afirma a executiva. 

Maiores agências 
A Y&R segue na liderança do ranking das 50 maiores agências de 

publicidade do Brasil, com uma gestão de verba de mídia na ordem de R$ 5,9 
bilhões em 2016. Em seguida, aparecem WMcCann, Almap BBDO, Ogilvy e 
Mather Brasil e Publicis PBC. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/investimento-
publicitario-cai-16-em-2016-e-soma-r-130-bilhoes.ghtml 

 

 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Software e TI 

BNDES lança aplicativo para MPME na Feira do Empreendedor 2017 

 
14 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 

Disponível para smartphones e tablets nos sistemas Android e iOS, app 
BNDES MPME amplia relacionamento digital com clientes, fornecedores 
credenciados e agentes financeiros. Plataforma permite acompanhar status das 
operações de crédito e datas de liberação de recursos. Consulta ao cadastro 
de máquinas e equipamentos está acessível. Empreendedores poderão 
consultar opções de solução de crédito do BNDES e descobrir a linha de 
financiamento mais apropriada às suas necessidades O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lança na Feira do 
Empreendedor 2017, que acontece entre os dias 18 e 21, em São Paulo, um 
aplicativo móvel (app) voltado para micro, pequenos e médios empresários 
(MPMEs). Disponível para smartphones e tablets nos sistemas Android e iOS, o 
BNDES MPME reforça a presença digital do BNDES em uma nova fase de 
relacionamento com seus clientes. 

O novo aplicativo possui funcionalidades que permitem maior interação 
do BNDES com clientes (atuais e potenciais), fornecedores credenciados e 
agentes financeiros repassadores de recursos. Em linha com a prioridade 
estratégica do Banco de apoio a MPMEs, a iniciativa põe em prática a aposta 
do BNDES em ampliar e simplificar o acesso ao crédito a este público, com 
mais rapidez, mobilidade, transparência e proximidade na oferta de serviços. 

O Banco já oferece para download gratuito um app voltado para o 
agronegócio, o BNDES Agro, que contém informações sobre as condições de 
financiamento de programas e linhas, simula as operações de crédito mais 
adequadas às necessidades do produtor rural e permite o cálculo das parcelas 
de financiamento. 

Funções — O BNDES MPME permite que o usuário marque na tela 
“Operações Favoritas” as operações de crédito no BNDES que deseja 
acompanhar. Assim, é possível checar com rapidez e agilidade o andamento de 
financiamentos de seu interesse. 

Por meio do aplicativo é possível saber, antecipadamente, as datas 
previstas para liberação de recursos e realizar pesquisas sobre as melhores 
linhas de financiamento para as empresas de menor porte. 

Um ganho para o empresário é a possibilidade de acompanhamento on-
line, na palma da mão, do estágio das operações indiretas automáticas 
contratadas com o Banco, sem precisar consultar seu agente repassador de 
recursos do BNDES. Já o agente financeiro e o fornecedor credenciado 
poderão usar o aplicativo para visualizar sua carteira de operações com o 
BNDES. 

Outra função oferecida pelo app BNDES MPME é a consulta móvel do 
cadastro de máquinas e equipamentos, sistemas e componentes no 
Credenciamento de Fabricantes Informatizado (CFI) do BNDES. Com isso, o 
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empresário pode pesquisar, em qualquer lugar, produtos (pelo nome, código ou 
modelo) e/ou fornecedores (pelo nome ou CNPJ do fabricante) cadastrados no 
Banco. 

Plano de ação —O aplicativo BNDES MPME é uma das iniciativas do 
plano de ação do BNDES para simplificar, agilizar e ampliar crédito às MPMEs, 
anunciadas pela diretoria do Banco, em dezembro. O conjunto de medidas visa 
à indução da retomada do crescimento econômico e à manutenção e geração 
de emprego e renda. O impacto esperado é um aumento projetado de 20% nos 
desembolsos para o segmento, um acréscimo de R$ 5,4 bilhões. 

Desempenho — A participação das MPMEs nos desembolsos do 
BNDES aumentou de 27,5% em 2015 para 30,8% sobre o total liberado em 
2016, alcançando o montante de R$ 27,2 bilhões. De janeiro a dezembro de 
2016, o Banco realizou mais de meio milhão de operações, sendo que 571.455, 
ou 95,6%, foram com MPMEs. 
 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=337221 
 

 
Voltar ao índice 
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7. Serviços - Telecomunicações 

Importância do mobile para os negócios 

 
13 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Agência IN 
 

Atualmente, os smartphones fazem mais parte da vida das pessoas do que 
seus computadores. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, desde 2014, o 
celular é o principal meio de acesso à internet da população brasileira. Portanto, é 
muito importante para qualquer negócio estar também nos smartphones de seus 
clientes. Além de todas as vantagens que um aplicativo pode trazer para os usuários, 
investir em mobile também pode significar boas reduções de custos. Muitos enxergam 
esse investimento como uma excelente saída para os tempos de crise que temos 
vivido em nosso país. 

Porém, muito deve ser considerado ao tomar a decisão de investir em 
aplicativos. Não é algo que você irá fazer da noite para o dia. É de extrema 
importância conhecer bem seus usuários, mercado e traçar de forma correta seus 
objetivos, já que seguir caminhos errados em fases iniciais de estudos podem 
comprometer toda sua ideia e o sucesso do seu projeto. O ideal é ponderar bem sobre 
seus objetivos gerais, priorizar e atacar um a um de forma organizada e simples. Não 
adianta ter em mãos um aplicativo que você acha que irá resolver todos os problemas 
de uma única maneira. 

Lançar seus apps sempre começando com MVPs (Produto Mínimo Viável), 
também é uma ótima ideia para conhecer bem seus consumidores e aprender durante 
o processo de desenvolvimento da sua ideia. Muitas vezes o foco inicial de um produto 
é alterado depois de fases iniciais de testes com os usuários reais. 

Por isso, a UX (User Experience) tem um papel de extrema importância no 
sucesso ou fracasso de um aplicativo. Usuários não buscam apenas aplicativos com 
um apelo visual grande ou somente uma interface bonita. A experiência proporcionada 
no uso do mesmo é tão importante quanto sua funcionalidade. 

Quem quer criar um app não pode pensar em apenas resolver um problema, 
isso muitos já fazem. É necessário ter uma experiência mais fluída possível, fazendo 
que com que o usuário utilize o aplicativo na forma mais fácil e rápida, já que com os 
dias corridos que temos atualmente, ninguém quer passar tempo demais procurando 
menus escondidos ou pulando de tela em tela para fazer uma simples tarefa. Então, 
pode-se dizer com certeza que quanto melhor a experiência do seu app, maior será 
sua possibilidade de sucesso. 

Por fim, você pode estar pensando, mas afinal, qual é o momento certo de 
investir no mobile? A resposta é simples: A-G-O-R-A! Se você ainda não começou a 
planejar a criação de um aplicativo para melhorar a experiência dos seus clientes, 
você está ficando para trás. Pense nisso! 

 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/importancia-do-
mobile-para-os-negocios 
 
 

Voltar ao índice 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/importancia-do-mobile-para-os-negocios
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/importancia-do-mobile-para-os-negocios
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8. Serviços – Transporte Aéreo 

Infraero vai criar nova subsidiária para administrar 19 aeroportos 

 
13 de Fevereiro de 2017 

Fonte: O Globo 
  
Compnahia quer se segmentar e atrair sócio para lucrar; empresa confirma criação da 
Infraero Aeroportos 
 

Uma nova subsidiária a ser criada pela Infraero deverá administrar até 19 dos 
aeroportos mais rentáveis, entre os 59 sob gestão da empresa. Essa nova empresa 
deverá injetar recursos financeiros no que restar da holding, informou a estatal por 
meio de nota. A empresa confirmou a existência da proposta de criação da Infraero 
Aeroportos, subsidiária que poderá ter um sócio minoritário estrangeiro para 
administrar os melhores aeroportos, conforme publicado pelo jornal “Valor Econômico” 
nesta segunda-feira. 

A estatal confirma que Santos Dumont (RJ) e Congonhas (SP) estarão entre os 
primeiros a serem incorporados pela nova empresa, junto com os aeroportos de 
Manaus (AM) e Curitiba (PR). “Em uma segunda etapa, a proposta é levar para essa 
subsidiária outros cinco aeroportos rentáveis: Recife (PE), Belém (PA), Goiânia (GO), 
Cuiabá (MT) e Vitória (ES)”. O processo terminaria, segundo a estatal, com a 
incorporação de Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), São Luís (MA), 
Teresina (PI), Campo Grande (MS), Navegantes (SC), Foz do Iguaçu (PR), Pampulha 
e Uberlândia (MG). 

Os prazos para essa migração dependem da avaliação da proposta pelo 
governo federal. A empresa explica que os demais aeroportos não transferidos à 
Infraero Aeroportos permanecerão sob gestão da Infraero Holding. “A Infraero Holding 
receberá os recursos decorrentes da venda de participações acionárias da Infraero 
Aeroportos, assim como os dividendos da nova subsidiária.” 

Com essa reforma, a Infraero planeja passar de um déficit de R$ 85 milhões 
em 2016 para um lucro operacional antes de investimentos de R$ 470 milhões em 
2017 com a estatal. Segundo a reportagem do Valor, a Infraero também prevê a 
abertura de capital para 2018. 

Para atrair sócios às suas operações, a Infraero vem solicitando ao governo 
federal outorgas de gestão dos 19 aeroportos por prazo determinado, como ocorre 
naqueles já concedidos. Atualmente, a empresa não tem contratos para isso, o que 
traz inseguranças jurídicas e problemas contábeis. 

Segundo a Infraero, foram solicitados ao Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil pedidos de contratualização para nove aeroportos e, num segundo 
momento, outros dez serão solicitados. A empresa explica que a outorga não 
compreende valores, e sim a propriedade da Infraero sobre esses terminais. 

Nessa ação para atrair um parceiro privado para seus negócios, a Infraero já 
contratou o Banco do Brasil, que vai ajudar a definir o modelo financeiro da Infraero 
Aeroportos. A reforma na estatal envolve também a transferência de algumas de suas 
responsabilidade por controle de tráfego para o Comando da Aeronáutica. 
 
http://oglobo.globo.com/economia/infraero-vai-criar-nova-subsidiaria-para-administrar-
19-aeroportos-20919878 
 

Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“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. Curtas 

Aquisições e fusões disparam no setor de varejo em 2016 

 
13 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Varejista 
  

 Após dois anos em queda, as aquisições e fusões de empresas 
do setor de varejo registraram um aumento em 2016. 

Segundo dados da KPMG, comparado a uma média de 18,5 aquisições 
em 2015 e 2014, as empresas registraram 27 aquisições no último ano. 

Para o diretor de finanças da consultoria, Luis Augusto Motta, o 
resultado demonstra que um número crescente de companhias está otimista no 
longo prazo. 

"Aquisições que haviam sido postergadas e cujas negociações 
demoraram para acontecer finalmente deslancharam", diz o consultor. 

"Em um primeiro momento de queda de PIB, os vendedores ainda 
queriam receber valores semelhantes ao da época em que a economia ia bem. 
Depois de um tempo, eles vendem, pois precisa", explica. 

Já Fábio Pina, da FecomercioSP, diz que com a retomada da economia 
em 2017 haverá um novo aumento de operações. 

"Negócios nessa situação precisam dar uma resposta para a crise deles, 
e muitas vezes é a venda". 

Segundo informações da Folha de S.Paulo, os setores que mais 
registraram aquisições e fusões, em 2016, são os de drogarias e vestuário. 
 
 
 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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 
 
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 
 
06/03/2017 até 10/03/2017 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 
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07/03/2017 até 12/03/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias. 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
09/03/2017 até 19/03/2017 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DARIO PIMENTA NOBREGA 
Cidade: UMUARAMA – PR 
 
10/03/2017 até 19/03/2017 – FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções. 
Local: Beira Rio 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
13/03/2017 até 16/03/2017 – MOVELPAR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas 
Cidade: Arapongas – PR 
 
15/03/2017 até 19/03/2017 – RIO ARTES MANUAIS 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Sulamerica 
Cidade: Rio de janeiro - RJ 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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