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1. Crédito e Financiamento 

Fundo de crédito do BNDES 

 
06 de Abril de 2017 

Fonte: Valor Econômico 
 

O BNDES planeja lançar um fundo de direitos creditórios (FIDC) voltado 
a empresas de médio porte alavancadas, de acordo com Eliane Lustosa, 
diretora da área de mercado de capitais do BNDES. A executiva afirmou que 
até o fim deste semestre o banco deve iniciar o processo de escolha de um 
gestor para este fundo. O tamanho do fundo ainda não está definido. O FIDC 
contará com aporte de recursos do BNDES e também de outros investidores. 
As empresas de médio porte formam um segmento que tem sido pouco 
atendido por crédito bancário durante a crise econômica que o país enfrenta. O 
BNDES vem desenvolvendo alguns fundos com o objetivo de fomentar 
empresas e projetos de infraestrutura. O banco criou recentemente um fundo 
para investimentos em energia e está montando outro para micro empresas 
que não tenham acesso a crédito bancário. (Carolina Mandl) 

Volpon no UBS Brasil 
Ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central (BC), Tony 

Volpon será o economista-chefe do UBS no Brasil a partir do dia 17 deste mês. 
Volpon ficou no BC entre abril de 2015 e julho de 2016, quando foi substituído 
por Tiago Berriel. Volpon informou que os economistas Guilherme Loureiro e 
Tiago Carlos seguirão na equipe de economistas do UBS. Antes de participar 
da diretoria do BC na gestão de Alexandre Tombini, Volpon foi chefe de 
pesquisas para mercados emergentes das América da Nomura Securities, 
baseado em Nova York. Ficou no posto entre setembro de 2009 e abril de 
2015. Nascido no Rio de Janeiro, em 1965, ele tem mestrado em Economia 
pela Universidade de Western Ontario, no Canadá, obtido em 1990. (Sergio 
Lamucci) 

IPO da Azul 
A companhia aérea Azul já conta com uma demanda que supera mais 

de duas vezes a quantidade de ações que pretende colocar à venda em sua 
oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo uma fonte com 
conhecimento do assunto. A empresa está em processo de abertura de capital 
na Bovespa e na Bolsa de Nova York. Essa procura leva em consideração um 
preço por ação ao redor do ponto médio da faixa indicativa de preço, que vai de 
R$ 19 a R$ 23. Hoje, depois do processo de coleta de intenção de preço com 
investidores, o valor do papel será fixado. A operação já atraiu investidores dos 
Estados Unidos que apoiaram o empresário David Neelman, fundador da Azul, 
em outra companhia aérea, a americana JetBlue. A procura desses fundos tem 
atraído nos últimos dias os investidores brasileiros também. A oferta tem como 
principais coordenadores Itaú BBA, Citi e Deutsche Bank. (Carolina Mandl) 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37138210 
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Consumidor ganha acesso a sua nota de risco de crédito 

 
06 de Abril de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Serasa Score pode ser consultado on-line, mas não há dados sobre o cálculo 
 

A nota de crédito do consumidor, que era conhecida pelo mercado e pelo 
Serasa, agora também será informada ao seu titular. Para ter acesso ao Serasa 
Score, disponível para consulta on-line (bit.ly/2oEShvB), é necessário fazer um 
cadastro. A pontuação varia de zero a mil pontos, de acordo com comportamentos 
como pagamento de contas em dia, histórico de dívidas e negativações, indicando o 
risco de inadimplência. Esses detalhes do cadastro, no entanto, ainda não estão 
disponíveis. 

- Essa transparência já foi objeto de ações coletivas do Ministério Público. O 
consumidor precisa saber não só sua nota, mas os critérios que determinaram aquele 
resultado, até para poder retificar caso haja alguma informação errada - ressalta 
Christiane Cavassa, coordenadora da Promotoria de Defesa do Consumidor do 
Ministério Público do Estado do Rio. 

Diretora do Serasa Consumidor, Fernanda Monnerat explica que expor a 
fórmula de cálculo será um próximo passo, que já está nos planos, e acrescenta que 
os dados que embasam a plataforma são repassados por vários fornecedores com os 
quais o cidadão se relaciona, como lojas, empresas de telefonia e bancos. Mas o 
consumidor, diz ela, também pode fornecer informações para melhorar sua nota: - O 
Score não é o cadastro positivo. O consumidor que quiser participar do cadastro 
positivo tem que dar seu aceite para que tenhamos acesso às informações de crédito, 
como pagamentos em cartão, cheque especial, financiamentos, parcelamentos. A 
ideia no futuro é que quem tem um bom histórico consiga, por exemplo, juros mais 
baixos para um empréstimo - afirma Fernanda, informando que 5,4 milhões de 
pessoas já se inscreveram no cadastro positivo. 

PREOCUPAÇÃO COM O USO 
As entidades de defesa do consumidor, a princípio, se posicionaram contrárias 

ao cadastro positivo, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) o julgou legal, desde 
que não haja distorção ou abuso no manejo dos dados. Patrícia Cardoso, 
coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio, 
destaca que o brasileiro precisa se conscientizar do valor dos dados pessoais e da 
importância de saber como eles serão usados: - É fundamental que, ao escolher 
fornecer seus dados, ele saiba como e por quem essas informações serão usadas. 

José Augusto Peres, do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor 
(Brasilcon), chama atenção para o risco que sempre foi latente ao sistema: o 
compartilhamento indevido. 

Fernanda explica que o sistema da Serasa é seguro e acrescenta que as 
empresas recebem informações sobre, por exemplo, gasto no cartão de crédito, mas 
não têm acesso sobre onde foram feitas as compras. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37137777 
 

Voltar ao índice  
 
 

http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=37137777
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2. MDIC 

Empresários participam da 9ª Reunião do Fórum de Competitividade do 
Varejo 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Encontro realizado pela Secretaria de Comércio e Serviços busca estabelecer 
uma agenda convergente para o setor 
 

A Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) realizou, na última terça-feira (9/04), a 9ª 
reunião do Fórum de Competitividade do Varejo. Criado em 2015, o Fórum 
reúne regularmente algumas das mais representativas entidades do varejo 
nacional para a construção e encaminhamento de uma agenda transversal 
convergente para o setor. 

Um dos temas abordados na 9ª reunião foi o encontro promovido pela 
SCS entre o Banco Central e as entidades de varejo para tratar de questões 
relativas aos meios de pagamento, como a redução do prazo de recebimento 
dos fundos em transações com cartão de crédito, parcelado sem juros, 
diferenciação de pagamento à vista e nova regra para o rotativo do cartão de 
crédito. 

Também foram comentadas as novas políticas de crédito do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio das 
quais, por exemplo, foi melhorado o acesso ao Capital de Giro (PROGEREN), 
e também se possibilitou o aceite de recebíveis como garantia. 

Foram relatados ainda o andamento dos trabalhos da Secretaria de 
Políticas da Previdência Social (SPPS) do Ministério da Fazenda referentes à 
revisão da metodologia de cálculo das alíquotas que compõem o Risco 
Ambiental do Trabalho (RAT) e a sanção da Lei 13.429/2017, que trata de 
terceirização. 

Comércio Eletrônico 
Foi ressaltada na 9ª Reunião do Fórum de Competitividade do Varejo a 

realização pela SCS do seminário “O Comércio Digital e seus Impactos para o 
Comércio Exterior de Serviços”, no último dia 20 em São Paulo. 

Nesse tema, foram pautas do Fórum a importância crescente do tema 
comércio eletrônico e digital nos organismos internacionais e os 
encaminhamentos com os Correios sobre soluções apresentadas pela empresa 
voltadas à logística para exportação e importação. 

Além disso, também foi realizado um relato da presença da SCS na 
Euroshop 2017 em Dusseldorf (Alemanha) em março passado com as 
principais informações e tendências verificadas na feira. 

Apresentações 
A 9ª reunião do Fórum, primeira realizada neste ano, também contou 

com uma apresentação do Superintendente de Negócios de Varejo e 

http://www.mdic.gov.br/noticias/2377-evento-da-scs-sobre-comercio-digital-reune-empresas-academicos-e-governo
http://www.mdic.gov.br/noticias/2377-evento-da-scs-sobre-comercio-digital-reune-empresas-academicos-e-governo
http://www.mdic.gov.br/noticias/2338-secretario-marcelo-maia-participa-da-feira-de-varejo-euroshop-na-alemanha
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Agronegócio do Banco do Nordeste, Luiz Sérgio Farias Machado, convidado a 
expor as principais linhas de crédito para pequenos e médios empreendedores 
existentes no banco. 

Também esteve presente o Coordenador de Comércio e Serviços da 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Eduardo Tosta, que 
destacou o papel da ABDI no fomento e execução das políticas públicas 
voltadas para o setor terciário, enfatizando a recente criação da Coordenação 
de Comércio e Serviços na agência. Tosta também ressaltou o atual estágio do 
Laboratório de Varejo, um dos projetos que aquela Coordenação realiza em 
conjunto com a SCS. 

O Laboratório de Varejo foi pensado após visitas técnicas e 
benchmarking internacional e seria um espaço de inovação voltado ao setor. 
Tendo em vista que o projeto se encontra em fase de estruturação, foi 
ressaltada a necessidade colaboração das entidades do Fórum e seus 
associados, para fins de conformação do melhor modelo de laboratório que 
atenda às necessidades do setor. Nesse sentido foi solicitado apoio aos 
membros do Fórum para resposta, até 28 de abril, de questionário quanto às 
necessidades do setor sobre o projeto. O formulário foi entregue na reunião e 
também distribuído ao endereço eletrônico dos participantes. 

Ao final da reunião, o Secretário de Comércio e Serviços, Marcelo Maia, 
convidou os presentes para reunião coordenada pela SCS e Receita Federal 
do Brasil, que será realizada no próximo dia 18 de abril no Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) para apresentação do 
projeto da Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e). 

 
 
http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=2418 

 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Tributos 

Senado aprova mudar incidência do ISS sobre serviços de agências de 
viagens 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
Objetivo do projeto é evitar que agência pague imposto com base no pacote 
vendido (passagens e hospedagem, por exemplo), prevendo incidência 
somente sobre o serviço prestado pela empresa. 
 

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (5) um projeto que 
muda a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para 
as agências de viagens. 

O objetivo do projeto é evitar que as agências paguem o imposto com 
base no pacote vendido, que inclui passagens e hospedagem, por exemplo. 

Pela proposta, a cobrança será somente sobre o serviço prestado pela 
empresa, a chamada comissão, e sobre as taxas cobradas diretamente pela 
companhia ao cliente. 

Com a aprovação do projeto pelo Senado, o texto seguirá para análise 
da Câmara. Se os deputados não modificarem a redação, a lei deverá ser 
sancionada pelo presidente Michel Temer. Se houver mudanças, contudo, os 
senadores precisarão analisar o projeto novamente. 

Líder do governo defende proposta 
Após a aprovação do projeto, o líder do governo no Senado, Romero 

Jucá (PMDB-RR), avaliou que o modelo atual de cobrança é "injusto", pois não 
incide sobre a receita da empresa. 

"Muitas empresas fazem subcontratação ou recontratação de 
passagens, de hotéis, e isso, em tese, estava entrando na base de cálculo do 
pagamento do ISS, o que era injusto, porque não é receita da agência. A 
agência fica apenas com a comissão", disse. 

Em seguida, Jucá avaliou que o projeto aprovado "clarifica" as regras 
atuais. "Então nós estamos clarificando a legislação, exatamente para dar 
condição de que se cobre efetivamente o ISS sobre o ganho da agência, e não 
sobre o faturamento de serviços cuja receita não venha para ela." 
 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/senado-aprova-mudar-incidencia-do-iss-
sobre-servicos-de-agencias-de-viagens.ghtml 
 
 

 
Voltar ao índice  
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4.  Comércio - Varejo 

Brasil ganha milionários, mas no varejo menos gente investe 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: O GLOBO 
 
Juros altos ajudaram segmento private; desemprego fez público geral resgatar 
aplicações 
 

Em um ano em que os investimentos em ações tiveram uma 
rentabilidade de quase 40% e os juros ficaram acima de 14% na maior parte de 
2016, duas mil pessoas passaram a fazer parte do grupo de clientes private 
(que tem ao menos R$ 1 milhão em investimentos) no Brasil. Já o número de 
investidores do varejo ficou 2,7 mil menor em razão do aumento do 
desemprego e inflação em alta. Ao considerar todos os segmentos, o total de 
investimentos de pessoas físicas terminou o ano passado em R$ 2,3 bilhões, 
um crescimento de 11,7% em relação a 2015, segundo dados divulgados pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(Anbima). 

O maior número de investidores está incluído na categoria varejo, em 
geral trabalhadores com carteira bancário ou autônomos. Em dezembro, eram 
63,8 milhões de pessoas com algum tipo de investimento, um recuo de 4% em 
relação ao existente em 2015. O total de aplicações desse público, que 
concentra a maior parcela em poupança, chegou a R$ 854,7 bilhões, uma alta 
de apenas 3,3%. 

— Esse resultado reflete um baixo crescimento das aplicações em 
poupança. Houve um volume de saques de recursos para a cobertura de 
despesas, já que o desemprego afetou algumas dessas famílias — José 
Rocha, presidente do Comitê de Varejo da Anbima. 

O contrário aconteceu entre o público de private banking, que é aquele 
cliente que tem, em geral, ao menos R$ 1 milhão para investir. O número de 
milionário chegou a 112 mil, uma alta de 1,8%. Já as aplicações dese público 
chegou a R$ 756,3 bilhões, uma alta de 16,1%%. O montante é ainda maior 
quando se considera o que está em planos de previdência privada. Nesse 
caso, esse grupo soma R$ 831,6 bilhões nos mais diferentes tipos de 
aplicação. 

Como o patrimônio cresceu mais que o número de milionários, a 
aplicação média de cada um deles também cresceu, chegando a R$ 15,4 
bilhões, uma alta de 13,9%. A maior parte desse dinheiro está aplicada em 
ativos de renda fixa e fundos de investimento. 

— As aplicações em fundos voltaram a crescer, e isso vai se manter em 
2017, devido à queda da Selic. Com rendimento menor, cresce a captação de 
fundos multimercados. O perfil do investidor não é estático. Quando ele vê a 
Selic indo para um dígito, ele aceita tomar mais risco — afirmou João Albino, 
presidente do comitê de private banking da Anbima. 
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A título de comparação, a aplicação média do cliente de varejo é de R$ 
13,4 mil. Ela sobe para o chamado "varejo de alta renda", que é o público 
classificado por algumas instituições financeiras como aquele que ganha ao 
menos R$ 10 mil e tem investimentos. 

Esse segmento conta com 5,6 milhões de clientes e eles possuem R$ 
696,5 bilhões em aplicações, uma alta de 18,6%. A aplicação que eles mais 
gostam é renda fixa. 
 
 
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/brasil-ganha-milionarios-mas-no-
varejo-menos-gente-investe-21165431 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oglobo.globo.com/economia/negocios/brasil-ganha-milionarios-mas-no-varejo-menos-gente-investe-21165431
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/brasil-ganha-milionarios-mas-no-varejo-menos-gente-investe-21165431
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Lojas de varejo podem estar próximas do fim, diz sócio-diretor da 
GS&Consult 

 
05 de Abril de 2017 
Fonte: E-commerce 

 
Empresas de todos os segmentos eventualmente se deparam com queda no 

faturamento e o varejo não é exceção. “Consumidores voláteis, intensa concorrência, 
mudanças no mercado e a influência na decisão de compra cada vez maior do digital, 
formam uma combinação explosiva”, pontua Alexandre van Beeck, sócio-diretor da 
GS&Consult, empresa de consultoria com foco em varejo, relações de consumo, 
marketing e canais de distribuição do Grupo GS& Gouvêa de Souza. 

Tanto é verdade que o mercado varejista tradicional americano está passando 
por um momento apocalíptico (nas palavras deles). Serão mais de 3,5 mil lojas 
fechando nos próximos dois meses naquele mercado, que é considerado mais maduro 
que o brasileiro e que serve de bússola para o empresariado nacional. 

O mercado americano possui o maior metro quadrado de varejo por pessoa do 
planeta (cerca de 22m2 por pessoa). Isto é, cerca de 30% a mais que o Canadá, o 
segundo da lista, e mais que o dobro da Austrália que vem na sequência. 

Entretanto, as visitas às lojas físicas daquele país despencaram nos últimos 
sete anos. São 15 bilhões de visitas a menos nas lojas, representando uma queda de 
50% comparado com 2010. As pessoas estão investindo mais tempo e dinheiro em 
experiências como viagens, restaurantes e tecnologia e menos com vestuário e 
acessórios. 

O especialista cita como um dos ícones do atual momento a falência de um 
modelo de varejo tradicional que, por muitos anos, foi o carro-chefe dos shopping 
centers: as lojas de departamentos. “Tradicionais empresas do setor estão fechando 
suas lojas deficitárias para estancar suas perdas operacionais”, aponta o consultor, 
citando exemplos conhecidos como Sears, que anunciou o fechamento de 10% de 
suas lojas, a J.C. Penny, que está fechando as portas de 14% de suas lojas (138 lojas) 
e a Macy’s, encerrando a operação de 68 lojas. 

“A Inditex, maior rede varejista global com 7.013 lojas e detentora, dentre 
outras marcas, da Zara, anunciou recentemente que está freando a abertura de novas 
lojas físicas para ampliar sua presença no mundo digital. A estratégia será focar em 
espaços de lojas maiores em áreas luxuosas de grandes cidades, onde as vendas por 
metro quadrado são maiores”, disse van Beek. 

Para ele, as vendas das lojas menores são compensadas pelo on-line e ainda 
geram economia operacional com a melhor gestão dos seus estoques e toda sua 
cadeia de suprimentos. “Isso não quer dizer que a Zara, e suas mais de 2 mil lojas, 
esteja passando por um período complicado. Pelo contrário, suas vendas globais 
cresceram 18% quando comparado ao ano anterior”, analisa Alexandre van Beeck. 

Influência do digital 
Hoje, o digital influencia cerca de U$ 1,8 trilhão das vendas do varejo, seja no 

tamanho do pedido, na frequência de visitas, no relacionamento com o cliente. “A força 
da conveniência digital mudou o hábito e as expectativas do consumidor sobre a loja 
física. O cliente está cada vez mais habituado a achar facilmente o que procura, a ter 
informação detalhada sobre o produto, a pagar facilmente sua compra e espera ter 
cada vez menos atrito nas suas relações de compras. E o que a loja física pode 
oferecer para atende-los?”, provoca o consultor.   
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Sobre este cemitério de lojas fechadas, floresce uma nova proposta de atuação 
do varejo, que o Grupo GS& Gouvêa de Souza batizou de PDX, conceito que 
reconfigura o ponto de venda, tradicional PDV, transformando-o em um ponto de 
experiência. 

“A loja começa a exercer um papel mais amplo, como um ponto de encontro, 
de experiência, de relacionamento, de educação, não se restringindo à venda de 
produtos baseado na racionalidade e que pressiona a rentabilidade do negócio. O 
PDX vai além, incorporando algo maior e que gere uma experiência positiva”, explica 
van Beeck. 

No Brasil, ressalta o consultor que, além do desafio de reinventar o modelo 
tradicional de varejo, há também o de superar a crise econômica que tem impacto 
direto sobre o varejo nacional. 

“Rony Meisler, da Reserva, marca de moda masculina criada no Rio de 
Janeiro, afirmou logo após seu desfile no São Paulo Fashion Week que ‘passam mais 
tempo dizendo que o mercado tem que se reinventar do que efetivamente 
reinventando-o’. Sua empresa talvez seja um dos melhores exemplos brasileiros do 
conceito de PDX”, compara o consultor. 

Recentemente, a marca inaugurou uma loja em um shopping carioca que conta 
com cafeteria, barbearia, área para jogar pinball e um letreiro que esclarece que ali 
não é um Ponto de Vendas e sim, um Ponto de Encontro. Aliás, a loja vende produtos, 
claro. 

Mas o cliente não sai com nada nas mãos. Todos os produtos são entregues 
em até 5 horas na casa do cliente, no Rio de Janeiro. “Operações como essa têm um 
extenso trabalho de integração de canais e sistemas, uma gestão de estoques 
elaborada, atendimento qualificado e acima de tudo, um propósito e estratégia de 
marca muito bem definidos”, aponta o sócio-diretor da GS&Consult. 

Outra marca brasileira que está oxigenando o formato de loja é a VOID, que 
nasceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e que se denomina uma loja de 
conveniência que vende lifestyle totalmente aderente aos consumidores da geração 
Millenials. 

Na loja, além vender roupas, tem um bar que serve bebidas e comidas, realiza 
shows e ainda tem uma forte presença digital, combinando conteúdo e varejo. O que a 
transforma em um autêntico ponto de encontro.  

As mudanças têm impactado os negócios com uma velocidade cada vez maior 
e mais profunda. “Lojas ancoradas em um modelo tradicional se tornam obsoletas 
rapidamente e definitivamente estamos vivendo um momento de ruptura e 
transformação. Isto significa a morte das lojas físicas? Significa. Pelo menos no 
modelo de lojas como conhecemos até então”, conclui. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/55141/ 
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5.  Serviços – Meios de Pagamento 

Cade faz acordos com Itaú, Rede e Hipercard em caso sobre meios de 
pagamentos 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: R7 
Cade faz acordos com Itaú, Rede e Hipercard em caso sobre meios de 
pagamentos 
 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) informou nesta 
quarta-feira, 5, que o tribunal do órgão homologou dois Termos de 
Compromisso de Cessação (TCCs) com o Itaú Unibanco e suas controladas 
Rede e Hipercard, em investigações conduzidas pela Superintendência Geral 
para apurar práticas anticompetitivas no mercado brasileiro de meios de 
pagamento eletrônicos - cartões de débito e crédito. Os acordos foram 
homologados na sessão de julgamento do plenário do Cade desta quarta-feira. 

Em nota, o Cade informa que o primeiro TCC foi assinado pelo Itaú e 
pela Hipercard, com o objetivo de pôr fim à exclusividade existente entre a 
bandeira Hipercard em relação à credenciadora Rede, do mesmo grupo 
econômico. 

De acordo com a Superintendência Geral no âmbito de inquérito 
administrativo, atualmente vigoram algumas relações de exclusividade entre 
bandeiras e determinadas credenciadoras, que impossibilitam a captura, em 
um mesmo equipamento, de todas as bandeiras de cartões de crédito e débito 
que atuam no mercado brasileiro. Na prática, segundo a Superintendência do 
Cade, isso obriga os estabelecimentos comerciais a contratar a Rede para que 
possam aceitar os cartões de bandeira Hipercard como forma de pagamento. 

O TCC celebrado com o Cade determina, portanto, que a Hipercard 
habilite outras credenciadoras concorrentes da Rede para a captura de 
transações com cartões de débito e crédito de sua bandeira, encerrando a 
exclusividade mantida até hoje. 

O TCC tem duração de dois anos. Nesse período, a Hipercard terá de 
cumprir prazos com metas para captura de outras credenciadoras, que deverá 
estar aberta para homologação a partir do próximo dia 30 de abril. 

O segundo TCC foi assinado pela Rede com o objetivo de permitir a 
inserção de chaves criptográficas de credenciadoras concorrentes em seus 
equipamentos Pinpad - máquinas que capturam transações com cartões de 
débito e crédito no varejo. 

Nesse caso, a Superintendência verificou que a Rede e sua principal 
concorrente, a Cielo, inserem suas respectivas chaves criptográficas de 
maneira recíproca, o que significa que uma pode usar o Pinpad da outra, mas 
se recusam a dar esse mesmo acesso às credenciadoras concorrentes de 
menor porte, dificultando a entrada e o desenvolvimento desses agentes no 
mercado. 
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"Com a assinatura do TCC, a Rede se compromete a dar acesso, em 
seus Pinpads, a todas as demais credenciadoras, indiscriminadamente, desde 
que essas empresas concedam a ela o mesmo tratamento em seus próprios 
equipamentos", explica o Cade. 

Com a celebração dos TCCs, os inquéritos administrativos ficam 
suspensos em relação às três empresas que assinaram os termos, até que o 
Cade ateste o cumprimento integral dos acordos pelas partes. 

O Cade avisa, porém, que as investigações para apurar práticas 
anticompetitivas no mercado brasileiro de meios de pagamento eletrônicos 
(cartões de débito e crédito) continuam em relação a Cielo, Bradesco, Banco 
do Brasil, Elo, Alelo, Amex e Ticket. 
 
http://noticias.r7.com/economia/folha-de-vitoria/cade-faz-acordos-com-itau-
rede-e-hipercard-em-caso-sobre-meios-de-pagamentos-05042017 
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6. Serviços – Mobilidade Urbana 

Empresas criticam projeto que regulamenta aplicativos de transporte 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Projeto de Lei 5.587/2016, que regulamenta o transporte de 
passageiros por aplicativos, aprovado ontem (4) pela Câmara dos Deputados, 
foi criticado por empresas que oferecem o serviço. A proposta traz uma série de 
exigências, como a necessidade de autorização das prefeituras, aproximando o 
modelo do sistema de táxis. Após passar pela Câmara, o projeto seguiu para 
apreciação do Senado. 

Pelo texto, os motoristas terão que ter Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo (CRLV) de prestação do serviço e contratar seguro 
para acidentes pessoais para passageiros e condutor. Também será exigida 
Carteira de Habilitação tipo B ou superior com a informação de que o portador 
exerce atividade remunerada de transporte. 

Críticas 
A Uber considerou a proposta “retrógrada” e diz que a medida “não 

regula a empresa no Brasil, mas tenta transformá-la em táxi, proibindo, então, 
esse modelo de mobilidade”. Em nota, a empresa disse que espera que o 
projeto seja discutido de forma mais ampla no Senado. “O debate sobre a 
tecnologia deve continuar, garantindo que seja ouvida a voz de milhões de 
pessoas no Brasil que desejam ter seu direito de escolha assegurado.” 

A 99Taxis, empresa que opera serviço de táxi tradicional e de carros 
particulares, afirmou que suprimir o termo “transporte privado” da 
regulamentação dos aplicativos “é tecnicamente inconsistente”. Um destaque 
no texto original retirou a expressão, tornando necessária a autorização das 
prefeituras para a prestação do serviço, do mesmo modo que acontece com os 
táxis. 

A Cabify também se posicionou contra o projeto. “Tais mudanças 
inviabilizam o modelo atual de negócios dos aplicativos intermediadores, vão 
contra a voz da população e simbolizam um retrocesso ao movimento que 
acontece hoje no país – e no mundo – em prol da mobilidade urbana”, diz 
comunicado da 

A emenda que retirou a classificação do sistema dos aplicativos como 
serviço privado foi o centro das reclamações da Easy Taxi. “A caracterização de 
transporte público irá burocratizar o credenciamento de novos motoristas; não 
garante a qualidade do serviço prestado; e irá limitar a competitividade entre os 
sistemas, tão benéfica para a redução de preços aos passageiros”, ressalta a 
nota da companhia. 

Formas de regulação 
Na avaliação do coordenador do Centro de Estudos em Negócios do 

Insper, Paulo Furquim de Azevedo, o projeto aprovado pela Câmara inviabiliza 
o modelo de transporte por aplicativos. “É um projeto bem em desacordo com o 
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interesse público e bastante em acordo com os detentores de alvarás de táxi”, 
criticou o analista, em entrevista à Agência Brasil. 

O principal problema, na opinião do professor, é justamente a emenda 
que qualificou o serviço dos aplicativos como público. “O que essa emenda 
está querendo é impedir que as novas tecnologias ofereçam aos passageiros e 
motoristas, os dois lados do mercado, a possibilidade de eles interagirem entre 
si, para preservar um mercado que até hoje tem sido monopolizado pelos 
taxistas”, acrescentou. 

O modelo dos aplicativos fica inviabilizado, segundo Azevedo, devido 
aos entraves burocráticos que os condutores terão de enfrentar. “Vai ter que 
fazer uma concessão que não é para uma plataforma, é para cada motorista. 
Isso vai tornar todo o sistema mais engessado, de mais difícil execução”, 
enfatizou. 

Para o analista, a regulação deveria ocorrer de outra forma, como foi 
feito, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde a prefeitura determinou o 
cadastramento das empresas que oferecem o serviço e uma taxa a ser paga 
por corrida e quilômetro rodado. “Uma tarifa que faça incorporar no preço do 
serviço o custo que ele impõe para a sociedade”, disse Azevedo, ao lembrar 
que o uso da infraestrutura viária representa um custo para a sociedade, por 
isso, a necessidade de remuneração. 

Na visão de Azevedo, há espaço para que ambos sistemas convivam. 
Ele lembra que, como serviço público, os táxis têm vantagens em relação aos 
carros particulares, como a possibilidade de circular em faixas exclusivas de 
ônibus, no caso da cidade de São Paulo. “Eles conseguem trafegar em uma 
velocidade muito maior do que um carro que seja de um aplicativo. Com isso, 
você consegue dar condições para o táxi sobreviver e competir.” 

O professor do Instituto de Direito Público Luiz Fernando do Amaral 
também considera que o PL 5.587/2016 provoca desequilíbrio no mercado ao 
colocar os aplicativos sob a mesma regulação dos táxis. “Talvez fosse o caso 
de flexibilizar o serviço de táxi”, ponderou. 

Amaral acredita, no entanto, que existem problemas no modelo dos 
aplicativos, como a remuneração muito baixa paga aos condutores. “Os 
aplicativos baixaram muito os valores. Não tenho dúvida de que esses valores 
não são suficientes para manutenção dos veículos”, disse. Segundo Amaral, as 
empresas que controlam os serviços precisam investir em qualidade. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/empresas-criticam-projeto-
que-regulamenta-aplicativos-de-transporte 
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7.  Serviços – Publicidade e Propaganda 

Venda por redes sociais começa a ganhar musculatura no Brasil 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Na palma da mão. Girando em torno do Facebook e impulsionado pela busca do 
brasileiro por renda extra, modalidade é aposta para estimular o avanço do e-
commerce nos próximos anos 
 

Mesmo sem grande representatividade no varejo como um todo, a venda on-
line por meio de redes sociais é uma das maiores apostas do setor para os próximos 
anos. Para que ganhe visibilidade, o Facebook surge como o grande catalisador dessa 
tendência, e a crise - que fez com que o brasileiro buscasse alternativas de renda - foi 
o impulso necessário para um futuro promissor.  

Com 1,9 bilhão de usuários ativos por mês, o Facebook é a principal rede 
social do mundo. No Brasil, o sucesso da plataforma não é menos evidente: 84 
milhões de pessoas, ou 40% da população do País, acessam diariamente a mídia, 
sendo que 90% delas usam dispositivos móveis para isso. Ao todo, são 114 milhões 
de brasileiros participando da rede social por mês, equivalente a 55% das pessoas. 

Com uma imensidão de usuários ativos, a plataforma se mostra uma 
oportunidade para as empresas trabalharem suas marcas. "Além de ter um público 
muito grande e fiel, que acessa a ferramenta diariamente, é muito barato criar uma 
ação de publicidade ou venda no Facebook", admite o diretor de comunicação da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), Gerson Rolim. 

Segundo o especialista, uma publicidade no Facebook pode ser 30% mais 
barato que em outros lugares na internet. "[Dentre as] empresas brasileiras que têm 
atuação on-line, 67% conquistaram novos clientes através de ações no Facebook", 
diz.  

Do marketing à venda 
Hoje, apesar dos varejistas não conseguirem realizar todo o processo da venda 

unicamente pela rede social, a atuação na plataforma pode ser determinante para o 
cultivo e a fidelização dos clientes. Além das fanpages, o Facebook disponibiliza a 
possibilidade de anúncios a valores compatíveis com o mercado: "Nossa plataforma 
de marketing é de autosserviço, e coloca na mão de empresas e marcas de todos os 
tamanhos o poder de se conectar com seus clientes no momento certo. Além disso, a 
plataforma de anúncios no Facebook é acessível, com apenas R$ 1 já é possível 
começar a expor seu produto, oferecer seu serviço, ou construir sua marca, tirando 
proveito das opções detalhadas e precisas de segmentação da plataforma", informou 
o Facebook por meio de nota. 

Antecipando esse forte movimento de vendas por meio de redes sociais, o 
Facebook quer ser pioneiro: a companhia mantêm planos de se tornar um marketplace 
no Brasil em breve. O sistema de shopping virtual, onde lojistas podem divulgar e 
ofertar seus produtos diretamente do site, está disponível em uma versão de teste em 
países como Austrália, Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia, antes de ser 
incrementado e efetivado em outras localidades. 

Além da busca por venda entre empresas e consumidores, a maior rede social 
do mundo sinaliza ainda uma outra tendência: a venda entre pessoas físicas: "Nos 
últimos anos, observamos que mais pessoas têm vindo a usar o Facebook para se 
conectar de outra maneira: comprando e vendendo entre si. Esta atividade começou 
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com os grupos e cresceu substancialmente. Mais de 450 milhões de pessoas visitam 
grupos de compradores e vendedores a cada mês - seja conectando com famílias em 
um bairro local como também com colecionadores de todo o mundo", ressalta a rede 
social ao DCI.  

No caminho para vender 
No Brasil, a plataforma desenvolveu recentemente uma parceria com o PicPay, 

aplicativo de transações virtuais, para que usuários possam realizar a compra através 
de anúncios no feed de notícias da versão mobile da rede social. Ao invés de ser 
redirecionado para um site externo, como de costume, o processo é simplificado, 
como conta o cofundador da startup brasileira, Diogo Roberte: "No PicPay, você é 
impactado pela publicidade: eu clico nesse anúncio do Facebook, ele abre um campo 
para eu digitar o meu username, e já me joga para a tela do aplicativo [para cadastrar 
o cartão de crédito]". 

Idealizado como uma forma de facilitar a experiência do pagamento on-line 
entre amigos, o aplicativo está disponível para os sistemas iOS e Android. A primeira 
empresa a ter seus produtos ofertados pela iniciativa foi a cervejaria Colorado, em 
parceria com a fanpageEmpório da Cerveja. "A campanha começou há cerca de 
quatro semanas e tem sido um sucesso em termos de inovação. A gente tem 
observado que essa ideia tem um potencial muito grande porque a compra pode ser 
realizada por impulso", afirma Roberte. 

Outra ferramenta que estimula a venda pela rede social é o Facíleme. O 
sistema oferecido pela plataforma realiza o cadastro e consolida a transação por 
intermédio do PagSeguro. A agência de viagens Malucos por Trip, por exemplo, é uma 
das empresas que utilizam deste serviço: "A gente trabalha com todos os tipos de 
mídias, mas a principal é o Facebook. O Facíleme me ajuda na praticidade de montar 
e divulgar os pacotes. Além disso, utilizamos o formulário deles que ajudam o cliente a 
realizar a reserva e a compra do pacote pelo próprio Facebook", diz o cofundador da 
empresa, Leandro Monteiro. 

Com suporte de consultores de negócios, o Facíleme oferece serviços como 
gerenciador de estoque, integração com os Correios e sistema de atendimento on-line, 
tanto para o e-commerce quanto no Facebook. Para a CEO da plataforma, Cynthia 
Akao, a praticidade e o baixo-custo são diferenciais: "Ele tem um administrador único 
para todas essas ferramentas da loja. Na web, ele pode usar um subdomínio nosso ou 
pode configurar um domínio próprio", comenta. 

Cuidados 
Investir em negócio próprio não é tão simples e requer estudo e planejamento. 

Segundo Adriano Caetano, diretor da plataforma Loja Integrada, o sucesso depende, 
entre outras coisas, de um mix de produtos diferenciados num mercado que está cada 
vez mais competitivo: "O grande varejista não consegue ser especialista em tudo. O 
pequeno lojista tem maior chance de sucesso quando se especializa. A criatividade 
tem que estar bem aflorada; não dá pra querer fazer mais do mesmo", diz. 

Em meio ao alto índice de desemprego no País, algumas pessoas veem o 
varejo virtual como uma forma de complementar a renda. Nessa linha, a Loja 
Integrada detectou a criação de mais de 167 mil sites de vendas em 2016, aumento de 
32% em relação ao ano anterior. Para fugir da concorrência, investir em comunicação 
com o cliente é preciso: "Normalmente, as empresas utilizam o Facebook para 
fortalecer a imagem delas, aproximando do público-alvo delas. Assim como funciona o 
Instagram", completa Caetano. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/venda-por-redes-sociais-comeca-a-ganhar-
musculatura-no-brasil-id616645.html 
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8.  Serviços – Transporte Aéreo 

Empresas aéreas querem dobrar número de passageiros no País 

  
05 de Abril de 2017 
Fonte: Portal Brasil 

 
Executivos do setor discutem propostas e desafios para área durante a World 
Trade Market, feira internacional que ocorre em São Paulo 
 

Nos próximos dez anos, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas 
(Abear) pretende dobrar o número de passageiros transportados no País, 
alcançando o volume de 200 milhões de pessoas. 

O cenário foi traçado pelo presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, no 
painel “Benefícios sociais e econômicos da aviação no Brasil e efeitos no setor 
de turismo”, apresentado, nesta terça-feira (4), na feira internacional World 
Trade Market (WTM), que vai até esta quinta-feira (6), em São Paulo. 

De acordo com o dirigente, o objetivo não parece tão distante quando se 
analisa o crescimento de 2002 a 2015, período em que a quantidade de 
brasileiros viajando de avião passou de 30 milhões para 100 milhões. No 
entanto, o setor terá de reverter a queda de oito milhões de poltronas ocupadas 
no último ano. 

Para ele, a crise econômica fez as empresas cortarem custos e 
diminuírem as viagens executivas – que representam dois terços do movimento 
aéreo no País. O representante da Associação também apontou os obstáculos 
para que as empresas brasileiras se tornem mais competitivas. 

“Os principais desafios são rever a tributação sobre o querosene de 
aviação, alinhar o ambiente regulatório ao mercado internacional e procurar 
fazer com que as medidas que contribuem para diminuir o custo da passagem 
ao consumidor sejam implementadas”, analisou Sanovicz. 

Preços das passagens 
Segundo dados da Abear uma diminuição de 10% no preço da 

passagem representa um crescimento de 14% no número de passageiros. 
Para isso, a entidade também trabalha na diminuição do ICMS, imposto que 
varia por estado, sobre a querosene de aviação. 

Em algumas regiões, o tributo deixa o preço até 50% mais elevado que 
em países europeus e dos Estados Unidos. “Conversamos com os gestores e 
obtivemos resultados. Conseguimos que 16 dos 27 estados fizessem acordos 
de redução de ICMS e, com isso, eles ganharam voos novos. O exemplo mais 
claro é o do Distrito Federal, que quando reduz de 25 para 12% sua alíquota, 
ganha 290 novos voos semanais”, finaliza Sanovicz. 

WTM Latin America 
Sediado em São Paulo, o evento, que é o principal do segmento de 

viagens e turismo do continente latino-americano, chega à sua quinta edição. 
Focada no turismo de lazer e corporativo, a feira reúne empresários, gestores 
públicos e profissionais do turismo internacional. 
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Debates, conferências, estandes de países do mundo todo e áreas de 
networking movimentam os pavilhões da Expo Center Norte. Em 2016, o 
evento gerou mais de US$ 370 milhões em novos negócios, realizados entre 
expositores e compradores, um aumento de 2,3% em relação a 2015, e 
recebeu 6.540 profissionais. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2017/04/empresas-aereas-querem-dobrar-
numero-de-passageiros-no-pais 
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9.  Serviços – Turismo 

Procura por viagens volta a crescer, mas pacote turístico fica mais enxuto 

 
06 de Abril de 2017 

Fonte: G1 
 
CVC e Costa Brava registraram recorde de vendas em março. Dólar estável, 
retomada do turismo de negócios, feriados prolongados e FGTS estimulam 
recuperação. 
 

Apesar da ainda lenta recuperação da economia brasileira, o setor de 
viagens começa a registrar sinais de retomada na venda de pacotes turísticos 
para destinos nacionais e internacionais e também nas viagens corporativas. A 
Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) passou a projetar uma 
alta de 10% a 12% nas vendas em 2017. Já a Associação Brasileira das 
Operadoras de Viagens Corporativas (Abracorp) espera uma alta de ao menos 
5% após 2 anos seguidos de queda (em 2016, as vendas caíram 6,5% ante 
2015). 

"Janeiro e fevereiro ainda foram meses ruins, mas percebemos um 
reaquecimento no número de viagens em março. Eventos que estavam 
engavetados voltaram a acontecer e o mercado realmente voltou", afirma 
Rubens Schwartzmann, presidente do Conselho de Administração da Abracorp 
e diretor-geral da Costa Brava Viagens. "Março foi o melhor mês da nossa 
história e fechamos o 1º trimestre com um crescimento de 21% nas vendas". 

Segundo o presidente da Abav, Edmar Bull, outros fatores que também 
vêm contribuindo para uma maior procura por viagens estão o maior número de 
feriados prolongados em 2017 (9 no total), os saques das contas inativas do 
FGTS, o dólar mais estável e, sobretudo, a capacidade de adaptação do 
brasileiro. 

O Ministério do Turismo estima que somente as viagens nos fins de 
semana prolongados injetarão R$ 21 bilhões a mais na economia neste ano. 
Outros R$ 1,6 bilhão de recursos extras deverão vir dos saques das contas 
inativas do FGTS, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV). 

"O brasileiro não consegue deixar de viajar nas férias, mas mudou o 
perfil de viagem. Não sai mais para viajar fazendo compras. E aquele turista 
que ficava 20 dias, está ficando 15. Quem ficava 15 dias, está ficando 10. 
Quem ficava em hotel 4 estrelas, está ficando em um de 3, e isso está nos 
ajudando a ter uma retomada maior", afirma o presidente da Abav. 

CVC registra recorde de vendas em março 
Líder no país, a rede CVC teve em março o maior volume de vendas da 

sua história - a companhia tem 44 anos. A empresa vendeu R$ 554 milhões em 
reservas no segmento de turismo de lazer, superando marca anterior de R$ 
538 milhões, registrada em outubro. 

No 1º trimestre, as vendas cresceram 6,2% na comparação com os 3 
primeiros meses do ano passado, considerando apenas as agências que já 
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estavam abertas, acima da inflação no período (4,76%). Em número de 
reservas confirmadas em todas as operações do grupo, a alta foi de 11,9%. 

Apesar do aumento das vendas, a empresa diz que o perfil dos pacotes 
contratados passou a ser mais enxuto, com menos dias de viagens, estadia em 
hotéis mais econômicos e mais uso do meio de transporte terrestre. 

"O ticket médio da companhia segue estável há pelo menos 4 anos", 
revela o presidente da CVC, Luiz Eduardo Falco. Segundo ele, a média dos 
pacotes vendidos é de R$ 1.390, sendo "100% parcelados" em até 12 vezes. 

Os destinos mais procurados pelos clientes seguem os mesmos: Porto 
Seguro, Maceió e Natal no turismo doméstico; Orlando, Buenos Aires e Punta 
Cana no internacional. 

Procura por viagem internacionais volta a crescer 
Segundo a CVC, o crescimento das vendas no 1º trimestre foram 

impulsionadas pela recuperação do segmento internacional em meio a um 
dólar num patamar mais estável ao redor de R$ 3,20. O número de reservas 
confirmadas disparou 37,1% na comparação com os primeiros 3 meses do ano 
passado. 

Dados do Banco Central mostram que os gastos dos brasileiros no 
exterior subiram 75% no primeiro bimestre deste ano, para R$ 2,93 bilhões. O 
aumento de gastos de brasileiros lá fora coincide com a desvalorização da 
moeda norte-americana (queda de 3,65% no acumulado no ano até março), o 
que barateia, por exemplo, gastos com hotéis e passagens no exterior, que são 
cotados em moedas estrangeiras. 

Apesar da retomada da procura por viagens para o exterior, a 
participação dos pacotes internacionais na receita total da empresa ainda 
segue abaixo do patamar histórico de 40%. 

"Quando começou a crise e o dólar foi a R$ 4, a participação do 
internacional caiu para 25%. Com o dólar a R$ 3,20, o internacional realmente 
vem crescendo, já está ao redor de 35%", afirma Falco. 

Os números de janeiro e fevereiro dos embarques nos aeroportos de 
Guarulhos, Galeão e Viracopos indicam estabilidade no número de passageiros 
transportados para o exterior na comparação com os dois primeiros meses do 
ano passado. Nas companhias aéreas brasileiras, entretanto, o número de 
passageiros em voos internacionais cresceu 6,7% no bimestre, na contramão 
do mercado doméstico, que acumula 19 meses seguidos de queda de 
demanda. Os números de março só devem ser divulgados na segunda 
quinzena de abril. 

"O turismo internacional está voltando, mas ainda lentamente porque o 
custo ainda é muito alto para as famílias", destaca o presidente da Abav. 

A estratégia dos operadores para alavancar as viagens internacionais 
em tempos de crise foi passar a adaptar os pacotes ao bolso mais curto dos 
brasileiros. 

"O brasileiro perdeu poder de compra. Mas temos que dar um jeito dele 
tirar férias e voltar feliz. Se ele ia ficar 10 dias na Disney, agora só dá para ficar 
5. Mas dá para ir lá e ver o Mickey", resume o presidente da CVC. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/procura-por-viagens-volta-a-crescer-mas-
pacote-turistico-fica-mais-enxuto.ghtml 

http://g1.globo.com/economia/noticia/procura-por-viagens-volta-a-crescer-mas-pacote-turistico-fica-mais-enxuto.ghtml
http://g1.globo.com/economia/noticia/procura-por-viagens-volta-a-crescer-mas-pacote-turistico-fica-mais-enxuto.ghtml
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Sebrae vai investir R$ 93 milhões em projetos de turismo até 2018 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 
Diretora Heloisa Menezes revela que serão destinados mais R$ 100 milhões 
em projetos em parceria com a Embratur 
 

O Sebrae vai investir R$ 93 milhões no setor de turismo no biênio 
2017/2018, revelou nesta quarta-feira (5) a diretora técnica do Sebrae, Heloisa 
Menezes. Ela informou que estão previstos 149 novos projetos para esse 
período. 

“O Sebrae é parceiro do setor de turismo no Brasil. Afinal, mais de 90% 
das empresas do setor são pequenos negócios”, destacou Heloisa Menezes, 
durante um painel do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Turismo 
(Fornatur), em São Paulo. O Fornatur reuniu representantes das secretarias 
estaduais do setor de todas as unidades da Federação. Ela ressaltou que o 
Sebrae vai destinar adicionalmente mais R$ 100 milhões em projetos de 
turismo em parceria com a Embratur. 

Durante a sua palestra, a diretora detalhou as ações realizadas pelo 
Sebrae voltadas aos pequenos negócios do setor de turismo. Segundo ela, nos 
últimos anos a instituição atendeu 1,1 milhão de empresas do setor e o 
investimento, desde 1994, foi de quase R$ 300 milhões. Ela também listou 
vários projetos que a instituição vem apoiando, entre eles, o Lidera Turismo, 
destinado a elaborar estratégias para o setor, e o Centro Sebrae de Referência 
do Artesanato Brasileiro (CRAB), localizado no Rio de Janeiro. 

A diretora ressaltou o potencial do setor de turismo no Brasil, lembrando 
que, segundo pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), patrocinada 
pelo Sebrae, viajar é hoje o principal sonho de consumo do brasileiro, 
superando itens como adquirir a casa própria ou um carro. 

A palestra aconteceu dentro do World Travel Market LatinAmerica, 
evento mundial do setor de turismo, realizado no Expocenter Norte, na capital 
paulista. O Sebrae está presente com um estande no pavilhão de exposições. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/sebrae-vai-investir-
r-93-milhoes-em-projetos-de-turismo-ate-2018 
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10.  Empreendedorismo 

Sebrae diz que 47% dos empreendedores não pensam em se aposentar 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) mostrou que 47% dos donos de pequenos negócios estão 
mais preocupados em tocar a empresa do que em se aposentar. Para a 
instituição, a crise pode ser um dos fatores que influenciaram o resultado. 

“Eles estão se preparando para continuar trabalhando. Mesmo se tiver 
aposentadoria, eles vão continuar empreendendo. Quantas pessoas mais 
velhas não vemos atrás de um balcão ou de um caixa?”, disse o presidente do 
Sebrae, Guilherme Afif Domingos. Segundo Afif, há empreendedores com 80 
anos que continuam trabalhando, dependendo do estado de saúde. Já 45% 
dos empreendedores pensam em se aposentar algum dia e 8% já são 
aposentados. 

Entre os que planejam parar, 57% consideram que dependerão do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A aposentadoria privada é vista 
como fonte de renda para 19% dos entrevistados. Mais 18% acreditam que os 
investimentos próprios serão suficientes para seu sustento. 

De acordo com a pesquisa, os microempreendedores individuais (MEI) 
são os que mais esperam receber a aposentadoria do INSS, 61% da categoria. 
“Ele entrou [no mercado] como MEI por causa da aposentadoria”, disse. Para o 
Sebrae, a possibilidade de ser um segurado da Previdência Social é um 
estímulo para esses empreendedores – que faturam até R$ 60 mil por ano – se 
formalizarem. 

O trabalhador informal que se torna um MEI legalizado é enquadrado no 
Simples Nacional e fica isento dos tributos federais, como os impostos de 
Renda e Sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integraççao Social 
(PIS) e as contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)  e 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ele paga apenas um valor fixo mensal 
para ter acesso a benefícios como os auxílios-maternidade e doença e a 
aposentadoria. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/sebrae-diz-que-47-dos-
empreendedores-nao-pensam-em-se-aposentar 
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11. Curtas 

Banco vende ações por valor abaixo do esperado 

 
06 de Abril de 2017 

Fonte: Estadão 
 

A planejada venda de uma participação de 2,25% no Santander Brasil foi 
precificada abaixo das estimativas iniciais, disseram ontem à Reuters duas 
pessoas a par do assunto. De acordo com as fontes, os investidores 
concordaram em pagar R$ 25 por unit oferecida na transação, abaixo do preço 
de R$ 27 inicialmente sugerido pelo fundo soberano do Catar. 

Santander Brasil, além de Bank of America Merrill Lynch e Credit Suisse, 
que também coordenam a oferta, não comentaram o assunto. 
 
 

IPC-C1 (baixa renda) sobe 0,56% em março ante 0,07% em fevereiro, 
revela FGV 

 
05 de Abril de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Com o resultado, no acumulado em 12 meses, a taxa do indicador ficou em 
4,24% 
 

A inflação percebida pelas famílias de baixa renda registrou alta de 
0,56% em março, após o avanço de 0,07% em fevereiro, de acordo com o 
Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) divulgado na manhã 
desta quarta-feira, 5, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de 
preços entre famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos. Com 
o resultado, o índice acumulou alta de 1,18% no ano. Em 12 meses, a taxa do 
IPC-C1 ficou em 4,24%, segundo a FGV. 

Em março, a inflação da baixa renda ficou acima da variação da inflação 
média apurada entre as famílias com renda mensal entre um e 33 salários 
mínimos, obtida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Brasil (IPC-BR), que 
teve alta de 0,47% no mês. No acumulado em 12 meses, entretanto, a taxa do 
IPC-BR foi superior, aos 4,55%. 
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12. Feiras 

 
03/04/2017 até 07/04/2017 – FEIPLASTIC 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 –FEIRA DA FLORESTA 
Setor: Agronegócio 
Local: Complexo expogramado 
Cidade: Gramado - RS 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – AUTOCOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 07/04/2017 – LAAD DEFENCE & SECURITY 2017 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Riocentro Exhibition & Convention Center 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
04/04/2017 até 07/04/2017 – EXPO ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 08/04/2017 – FEICON BATIMAT 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/04/2017 até 06/04/2017 – INTERMODAL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
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05/04/2017 até 06/04/2017 – CONGRESSO RTI PROVEDORES DE 
INTERNET 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Praia Centro Hotel & Convenções 
Cidade: Fortaleza – CE 
 
05/04/2017 até 08/04/2017 – BRAZIL SCRAPBOOKING SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Rua Samaritá, 230 - Casa Verde 
Cidade: São Paulo - SP 
 
05/04/2017 até 08/04/2017 – BRAZIL PATCHWORK SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2017 até 09/04/2017 – EXPOLESTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Unicentro 
Cidade: Governador Valadares - MG 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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