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1. Crédito e Financiamento 

Demanda por crédito do consumidor sobe 4,6% em maio 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

A demanda por crédito do consumidor subiu 4,6% em maio frente a abril, 
com o ajuste sazonal, de acordo com dados nacionais da Boa Vista SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito). Na avaliação dos valores 

acumulados em 12 meses (junho de 2016 até maio de 2017 frente aos 12 
meses antecedentes) houve desaceleração da queda (1,6 p.p. frente ao 

resultado de abril), atingindo -6,9%. Já na análise interanual (contra o mesmo 
mês do ano anterior) houve alta de 7,9%. 

Considerando os segmentos que compõem o indicador, a avaliação em 

12 meses mostrou que nas instituições financeiras houve retração de 11,3%, 
enquanto no segmento não-financeiro a diminuição foi de 3,9%. 

Os resultados da tendência do indicador ainda demostram uma 
demanda por crédito negativa. Fatores como altas taxas de juros, rendimentos 
reais negativos e desemprego elevado ainda se mostram como variáveis 

condicionantes deste cenário que impõe maior cautela e aversão ao consumo 
por parte das famílias. Contudo, com o recente alento da economia e com 

melhores perspectivas juros e inflação, espera-se para os próximos meses 
retomada mais consistente do indicador, que deverá atingir níveis positivos até 
o término de 2017. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/demanda-

por-credito-do-consumidor-sobe-4-6-em-maio 
 

 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio - Varejo 

FGV vê queda do varejo ´descolada da economia´ 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: Valor Econômico 

 
Empurrado para baixo por causa da crise política desencadeada pela 

delação de executivos da JBS, o Índice de Confiança do Comércio (Icom), 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), piorou pelo segundo mês 
consecutivo e caiu 2,9 pontos em junho, retornando para 85,7 pontos, nível 

registrado em março. É uma queda "descolada da economia", considera Aloisio 
Campelo, economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
as vendas no varejo restrito cresceram 1% na comparação com março, na 
série com ajuste sazonal da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). 

O problema é se as turbulências em torno do presidente Michel Temer 
continuarem por muito tempo ou crescerem. "Enquanto persistir a maior 

incerteza e a sensação de instabilidade política, é mais provável que a crise 
reduza o crescimento da economia este ano", disse. Para ele, com a crise, "é 
de se esperar que empresas contratem menos e consumidores gastem 

menos". 
A perspectiva para o emprego também teve reversão em junho, apontou 

a FGV. O indicador de mercado de trabalho do varejo ampliado caiu 1,5 ponto 
em junho, ante maio. A queda ocorre após altas de 3,9 pontos em abril e 1 
ponto em maio. Campelo avalia que a queda do desse indicador tem relação 

com a crise política. 
A melhora das vendas após a liberação das contas inativas do FGTS e o 

otimismo decorrente da queda dos juros manteve em alta as expectativas de 
revendedores de bens duráveis, o que evitou queda ainda maior do índice de 
confiança em junho. "Tem um drive de recuperação da economia, 

principalmente entre os que vendem bens duráveis", acredita Campelo. O 
Índice de Expectativas dos revendedores de bens duráveis subiu 0,5 ponto no 

mês, segundo a FGV. 
Outro fator adicional que ajuda um pouco o comércio é a melhora do 

rendimento real, que foi beneficiado pela queda da inflação e subiu mesmo 

com o total de pessoal ocupado ainda caindo. 
A queda do Índice de Confiança do Comércio em junho ocorreu em 8 

dos 13 segmentos pesquisados e foi determinada tanto pela piora no Índice de 
Situação Atual, que recuou 3,3 pontos, para 79,6 pontos, quanto pelo Índice de 
Expectativas, que caiu 2,4 pontos, para 92,4 pontos. 

 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=39493802 

 
 

Voltar ao índice 

http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=39493802
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3.  Serviços - Bancos 

Fechamento de agências bancárias cresce no ano 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

O avanço dos canais eletrônicos e a busca por eficiência têm levado os bancos 
a reduzir a rede física de atendimento. De janeiro até maio, foram fechadas 929 
agências no país, segundo o Banco Central (BC). No ano passado, o número ficou 
praticamente estável em relação a 2015.  

As agências passam por uma mudança de conceito, deixando de ter como foco 
o atendimento para se tornar espaços de negócios e de assessoria de investimento. 
Ao mesmo tempo, cresce o número de contas digitais - o que significa maior facilidade 
para os clientes e economia para os bancos. 

A convivência entre agências físicas e digitais vai ser duradoura, mas o celular 
é a "estrela da vez", diz Josué Pancini, vice-presidente do Bradesco responsável pela 
rede de atendimento.  

Os aparelhos móveis foram responsáveis por 34% do volume de transações 
bancárias no ano passado, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 
superando o internet banking (23%) - ou seja, juntos, internet banking e celulares 
responderam por 57% do total de movimentações financeiras em 2016. As contas 
totalmente digitais somavam, em maio, cerca de um milhão e a expectativa da 
entidade é que o número chegue a 3,3 milhões até o fim deste ano.  

Com isso, os bancos têm investido na abertura de agências totalmente digitais 
- que na prática são escritórios com horário estendido e sem atendimento presencial - 
e revisado sua rede física. 

No Bradesco, 192 agências foram fechadas no primeiro trimestre e a tendência 
é que esse movimento continue, afirma Pancini. O banco tinha 5.122 unidades no fim 
de março, incluindo as oriundas da aquisição do HSBC, nas quais só vai começar a 
mexer na segunda metade do ano. "Mas não há grande sobreposição. É uma rede 
urbana com bom aproveitamento", diz. 

Enquanto isso, o Bradesco caminha na abertura de agências digitais. Há duas 
em funcionamento e mais duas ou três serão inauguradas até o fim do ano, o que 
deve elevar de 100 mil para 300 mil o número de clientes atendidos por meio dessa 
estrutura. Em paralelo, a instituição lançou recentemente o Next, uma plataforma 
digital independente do banco. 

O Itaú Unibanco tinha, no fim de março, 144 agências digitais - 9 foram abertas 
neste ano, e a meta é abrir mais 11 até dezembro, disse o presidente do banco, 
Candido Bracher, em teleconferência para comentar os resultados do primeiro 
trimestre. 

Entre físicas e digitais, o Itaú tinha 5.005 agências em março, 98 a menos que 
no fim do ano passado. No total, o banco deve fechar 180 agências e pontos de 
atendimento em 2017, ainda segundo Bracher. Apenas 7% das transações são feitas 
nos guichês dos caixas das agências. 

O Banco do Brasil (BB) foi quem mais fechou agências no primeiro trimestre: 
foram encerradas 563 e a rede passou a ter 4.877 unidades físicas. Além do avanço 
digital, o movimento foi parte de uma reestruturação anunciada em novembro, que 
envolveu também um programa de aposentadorias incentivadas. "Fechamos o maior 
número de agências em São Paulo e em Santa Catarina porque foi um momento de 
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capturarmos ganhos com a incorporação do Besc e da Nossa Caixa", diz Simão 
Kovalski, diretor de clientes pessoas físicas. 

O BB pretende abrir 500 escritórios e agências digitais. Nesses espaços não há 
atendimento presencial ao público e reúnem gerentes para atender remotamente 
determinada região. "O cliente tem um gerente à disposição das 8h às 22h por meio 
de chats, aplicativo exclusivo para mensagens instantâneas e videoconferências, que 
garantem um contato mais rápido com o gerente", diz o executivo. 

No BB, 70% das transações financeiras são realizadas por meio de canais 
digitais, com o acesso pelo aplicativo no celular respondendo por 48% das 
movimentações. "Temos 11,7 milhões de usuários em aplicativos e o objetivo é chegar 
a 15 milhões até o fim do ano", afirma Kovalski. 

O BB já conta com 813 mil clientes na Conta Fácil, que pode ser aberta e 
movimentada pelo aplicativo no celular, com movimentação limitada a R$ 5 mil por 
mês, e agora está lançando uma versão de teste dessa solução para 10 mil clientes, 
que vai permitir acesso aos serviços disponíveis nas agências físicas, como 
financiamento, cartões de crédito e investimentos. Os pacotes das contas digitais 
também têm um custo menor. 

Avançar no modelo digital significa reduzir custos. Segundo Pancini, do 
Bradesco, fechar uma operação de empréstimo consignado (com desconto em folha 
de pagamento) por meio do celular custa centavos para o banco. Na rede física, o 
custo vai a R$ 60. 

Outra vantagem das plataformas digitais é que elas permitem um uso mais 
eficiente da estrutura. Enquanto uma agência digital abriga 45 mil clientes, as 
unidades tradicionais atendem cerca de 2,5 mil. "A tendência é de reduzir o 'backoffice' 
[áreas de apoio às operações]", diz Pancini. 

O custo de uma agência digital é mais baixo porque gera menores despesas 
operacionais com itens como aluguel e segurança. Além disso, a receita por cliente 
tende a ser maior, afirma, por meio de nota, o Itaú Unibanco. A instituição já oferece 
os serviços digitais a 2 milhões de clientes. 

Considerando os quatro maiores bancos privados, houve fechamento de 853 
agências no primeiro trimestre. No mesmo período, houve redução de 3.340 
funcionários. Contudo, esse dado não está necessariamente ligado ao fechamento de 
agências, pois também considera aposentadorias, programas de PDV etc. Além disso, 
parte dos funcionários das unidades fechadas são realocados em outros serviços, no 
segmento digital, por exemplo. A queda nas despesas administrativa e com pessoal 
nesses bancos no período foi de 6,70%. 
 

http://www.valor.com.br/financas/5019144/fechamento-de-agencias-bancarias-
cresce-no 

ano?origem=G1&utm_source=g1.globo.com&utm_medium=referral&utm_camp
aign=materia 

 

Voltar ao índice 

http://www.valor.com.br/financas/5019144/fechamento-de-agencias-bancarias-cresce-no
http://www.valor.com.br/financas/5019144/fechamento-de-agencias-bancarias-cresce-no
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4.  Serviços – Turismo 

Suspensão de emissão de passaporte não inclui o de emergência; tire 

suas dúvidas 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 

Agendamento online e atendimento nos postos estão mantidos, mas novos 
documentos só serão entregues depois que se normalizar a situação do 
orçamento, informou PF. 

 
A Polícia Federal anunciou que suspendeu a emissão de novos 

passaportes desde as 22h de terça-feira (27) devido à "insuficiência do 
orçamento" destinado às atividades de controle migratório e emissão de 
documentos de viagem. 

Somente serão emitidos os passaportes de emergência, ou seja, para 
situações que necessitem do documento de viagem e não possam 

comprovadamente esperar o prazo normal de confecção e entrega do 
passaporte, como motivos de saúde, trabalho ou catástrofes naturais, por 
exemplo. Não é permitida a emissão de passaporte de emergência para 

viagens a turismo. 
Para emitir um passaporte, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25 

correspondente à emissão do documento. No caso de passaportes de 
emergência, a taxa sobe para R$ 334,42. 

Veja abaixo perguntas e respostas sobre como fica a situação com a 

decisão da PF: 
Consigo agendar o serviço para fazer novo passaporte? 

Sim, o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da 
PF continuarão funcionando normalmente. 

Agendei, e agora? 

Quem agendou para fazer o passaporte nos postos da PF poderá 
comparecer aos locais no horário combinado, no entanto, não há previsão para 

entrega dos passaportes solicitados, enquanto não for normalizada a situação 
orçamentária, segundo a Polícia Federal. 

Fui atendido no posto da PF antes da decisão de suspender a emissão 

de novos passaportes. Eu terei meu documento no prazo combinado? 
Sim. Segundo a Polícia Federal, usuários atendidos nos postos de 

emissão até o dia 27 receberão seus passaportes normalmente. 
Então se eu agendei o atendimento no posto da PF antes do dia 27 

receberei meu passaporte normalmente? 

Não, somente receberá o passaporte dentro do prazo estipulado quem 
foi atendido nos postos de emissão até o dia 27, ou seja, quem já passou pelos 

procedimentos de emissão do passaporte. 
Se eu agendar agora para fazer meu passaporte não receberei uma 

estimativa de entrega do documento? 
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Segundo comunicado da PF, caso o cidadão queira prosseguir com a 
sua solicitação, deverá estar ciente de que não há previsão de entrega para os 

passaportes solicitados. 
Quando a situação será normalizada? 
Segundo a PF, a insuficiência de orçamento não significa insuficiência 

financeira (falta de dinheiro). Quer dizer que se atingiu o limite do gasto 
autorizado na Lei Orçamentária da União para essa rubrica específica. 

Com isso, deverá ser necessária a edição de uma medida provisória ou 
aprovação de um projeto de lei para se modificar a Lei Orçamentária. 

"A Polícia Federal acompanha atentamente a situação junto ao Governo 

Federal para o restabelecimento completo do serviço", informa. 
Preciso do passaporte para viajar por motivos de doença. Vou ter de 

esperar pela normalização do serviço? 
Não. Quem precisa viajar por motivo de saúde ou doença conseguirá 

obter o passaporte de emergência, que não é emitido para viagens a turismo e 

possui validade de apenas um ano. O passaporte de emergência é 
normalmente entregue ao requerente em até 24 horas, após a confirmação dos 

dados biográficos e coleta biométrica na unidade da Polícia Federal. 
Segundo a PF, as situações de emergência são as que não puderam ser 

previstas e não situações criadas por descuido do próprio cidadão. Veja abaixo: 

Catástrofes naturais 
Conflitos armados 

Necessidade de viagem imediata por motivo de saúde do requerente, do 
seu cônjuge ou parente até segundo grau 

Para a proteção do seu patrimônio (o que não inclui o mero prejuízo com 

passagens, hospedagem etc) 
Por necessidade do trabalho 

Por motivo de ajuda humanitária 
Interesse da Administração Pública 
Ou outra situação emergencial que não se poderia prever, cujo 

adiamento da viagem possa acarretar grave transtorno ao requerente 
Se o requerente se enquadrar em alguma das situações e comprovar 

com documentos como ofício ou atestado médico poderá solicitar o passaporte 
de emergência. 

Para pedir o documento, o requerente deverá preencher a solicitação de 

passaporte comum, por meio do item "Requerer passaporte", na primeira 
página do site da Polícia Federal. Depois deve ir ao posto de emissão de 

passaportes com o protocolo da solicitação de passaporte, documentação 
pessoal e documentos que comprovem a situação emergencial. Ao chegar ao 
posto da Polícia Federal, deverá solicitar a avaliação de seu caso de 

emergência. 
 

http://g1.globo.com/economia/noticia/suspensao-de-emissao-de-passaporte-
nao-inclui-o-de-emergencia-tire-suas-duvidas.ghtml 

 

Voltar ao índice  
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5.  Comércio Eletrônico 

38% já compraram um produto via post patrocinado em rede social como 

Instagram e Facebook 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

Os consumidores brasileiros (54%) não apenas seguem as marcas de 
preferência nas redes sociais, como também, 55% têm o hábito de dividir 
experiências positivas de compra nas suas redes sociais e 47% afirmam fazer 

questão de dividir as experiências negativas de compra nas redes, revela 
estudo do Centro de Inteligência Padrão (CIP) e da consultoria MindMiners. 

Outra conclusão da pesquisa é que 71% confiam nas 
avaliações/comentários de outros consumidores sobre as experiências de 
compra e 81% sempre leem os comentários de outros consumidores antes de 

comprar um produto online pela primeira vez. 
Destes que leem as avaliações de outros consumidores, 83% prestam 

mais atenção nos negativos do que nos positivos. Dos mil consumidores 
brasileiros entrevistados, 90% compram online e 44% realizaram entre 2 e 5 
compras nos últimos 12 meses. 

Os que ainda não fazem suas compras online (apenas 9%) alegam 
questões de segurança, como, por exemplo, medo de dados roubados ou 

alterados por terceiros. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/38-ja-compraram-um-produto-

por-meio-de-post-patrocinado-em-rede-social/ 
 

 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Em 5 anos, cresce a participação de idosos no mercado formal de 

trabalho 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: G1 
 

Entre 50 e 64 anos, aumento foi de 30% entre 2010 e 2015; acima dos 65 
anos, crescimento foi de 58,8% no mesmo período. 
 

O número de pessoas entre 50 e 64 anos no mercado formal de trabalho 
cresceu quase 30% entre 2010 e 2015, de acordo com dados da Relação 

Anual de Informações Sociais (Rais). Em 2010, havia 5.899.157 trabalhadores 
com carteira assinada nessa faixa etária; em 2015, eram 7.660.482. Também 
houve aumento na faixa etária acima de 65 anos. Em 2010, 361.387 

trabalhadores ocupavam vagas formais de trabalho. O número subiu para 
574.102, um aumento de 58,8%. 

Setores que mais empregam 
Dados da Rais mostram que o setor de serviço tem mais receptividade 

aos mais experientes. Quase 2,6 milhões de trabalhadores de 50 a 64 anos 

estavam empregadas com carteira de trabalho no segmento em 2015. Outros 
200.481 trabalhadores tinham mais de 65 anos. 

No mesmo ano, a administração pública empregava 2,5 milhões de 
pessoas entre 50 e 64 anos (outros 209.851 com mais de 65 anos), seguida da 
indústria de transformação (923 mil empregados entre 50 e 64 anos e mais 

50,5 mil acima de 65 anos) e do comércio (864 mil dos 50 aos 64 anos e 52 mil 
com mais de 65 anos). 

Desemprego 
Apesar do crescimento na participação no mercado de trabalho entre 

2010 e 2015, a faixa acima dos 50 anos foi uma das mais atingida pelo 

desemprego no acumulado nos últimos 12 meses, de acordo com dados do 
Cadastro Geral de Empregado e Desempregado (Caged). 

Mais de 2 milhões de pessoas de 50 a 64 anos perderam o emprego 
nesse período e 99,2 mil acima de 65 anos foram desligados. No mesmo 
período, houve 931.413 mil contratações de pessoas nas duas faixas etárias. 

Direitos trabalhistas 
No caso de o trabalhador mais velho estar aposentado, a legislação 

trabalhista assegura a ele, na volta ao mercado de trabalho, todos os direitos 
dos demais trabalhadores: férias, 13º e salário-família. Porém, ele não tem 
acesso ao auxílio-acidente e auxílio-doença. 

 
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/em-5-anos-cresce-

a-participacao-de-idosos-no-mercado-formal-de-trabalho.ghtml 
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7.  Infraestrutura 

BNDES anuncia acordo com bancos para compartilhar garantias em 

infraestrutura 

 
27 de Junho de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
anunciou nesta terça-feira, 27, que fechou acordo com os principais bancos 
públicos e privados do País para o compartilhar garantias nos financiamentos a 

projetos de infraestrutura. Os bancos que oferecerem fianças equivalentes a, 
pelo menos, 40% do total do financiamento terão direito a compartilhar 

garantias com o BNDES, informou o banco. 
A nova regra já vale para os financiamentos a consórcios que venceram 

os leilões de concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e 

Florianópolis, em março deste ano, e os de rodovias paulistas. 
"O modelo é inédito nos contratos firmados pelo banco e tem por 

objetivo reduzir custos nas operações de longo prazo no País", diz uma nota 
distribuída nesta terça pela instituição de fomento. 

Segundo o BNDES, a nova regra valerá para os empréstimos 

concedidos por sindicatos de bancos. "A instituição financeira que, 
individualmente, tiver participação relevante (mínimo de 20%) no projeto, 

também terá acesso às garantias", diz a nota. 
Um dos objetivos é ampliar o uso das fianças, especialmente na fase 

chamada "pré-completion", durante as obras do empreendimento de 

infraestrutura, quando o risco é maior. 
"Hoje, em geral, as empresas apresentam as fianças bancárias à 

medida que têm desembolsos a receber e, com isso, há assimetria de 
informações, condições e prazos num mesmo projeto. Geralmente, essas 
fianças cobrem os dois primeiros anos de um projeto e o ideal é que elas sejam 

ampliadas para prazos de quatro a cinco anos, quando os projetos, geralmente, 
já apresentam viabilidade operacional", diz a nota do BNDES. 

 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/06/27/internas_economia,879
525/bndes-anuncia-acordo-com-bancos-para-compartilhar-garantias-em-

infraes.shtml 
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8. Mercado Imobiliário 

Consórcio imobiliário cresce 19,2% no primeiro quadrimestre 

 
27 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 
 
Foram comercializados R$ 9,99 bilhões, cerca de 39,1% a mais do que o registrado no 
mesmo período do ano passado 
 

Com o crédito escasso, aumento nas taxas de juros bancários e a burocracia 
para o financiamento, o consórcio para aquisição de imóveis tem atraído cada vez 
mais a atenção do consumidor e, com isso, contribui com o movimento do setor 
imobiliário. 

A adesão ao sistema cresceu 19,2% no primeiro quadrimestre de 2017 e 
atingiu 75,7 mil novos consorciados, de acordo com a Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcios (Abac). 

“O consórcio é um método prático e seguro para viabilizar a aquisição de 
imóvel de forma planejada. Hoje, esse recurso também é utilizado para aquisição não 
só do primeiro imóvel, mas como casa de praia ou veraneio, bem como meio de 
investimento para reformas e ampliações”, afirma o diretor comercial da Embracon, 
Rogério Pereira. 

Além de o sistema de consórcio ser uma opção para compra planejada do 
bem, sem o acréscimo de juros, o mercado está favorável. Depois de a contemplação, 
o cliente recebe a carta de crédito – que corresponde ao valor escolhido na 
contratação para a compra do bem a vista, o que pode propiciar bons negócios. 

Neste ano, foram comercializados R$ 9,99 bilhões em crédito, cerca de 39,1% 
a mais do que no ano passado (R$ 7,18 bilhões). O tíquete médio também aumentou 
17,8% e passou de R$ 111,9 mil entre janeiro e abril de 2016 para R$ 131,8 mil para o 
mesmo período de 2017. 

De acordo com a associação, o sistema de consórcios de imóveis registrou 795 
mil participantes ativos neste quadrimestre. O potencial de participação também subiu: 
de 17,8% em 2009 para 21,6% no ano passado. 

Vantagens. O sistema conta com várias opções de crédito, prazos e parcelas; 
não é necessário avalista e nem comprovação de renda para a participação no 
consórcio, o comprador do imóvel não paga juros e não precisa dar entrada; há a 
possibilidade de usar o saldo do FGTS para dar lance ou aumentar o valor do crédito. 

Valor da carta de crédito acompanha reajuste das parcelas; existe a opção de 
negociação de ser à vista; é possível usar a carta para adquirir um imóvel novo ou 
usado bem como terrenos e até realizar reformas; pode-se usar a carta para quitar 
financiamento de outra administradora e o sistema conta com legislação específica, 
sendo autorizada e fiscalizada pelo Banco Central. 
 
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/consorcio-imobiliario-cresce-
192-neste-quadrimestre/ 
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9.  Curtas 

Ciberataques provocam aumento da procura por profissionais de TI 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: Estadão 

 
O aumento global do número de ciberataques, que atingiu empresas 

europeias nesta terça-feira, 27, já impactou a demanda por profissionais da 
área de Tecnologia da Informação (TI) neste ano. Os salários, com isso, 
cresceram de, em média, R$ 5.833 em 2016 para R$ 11.500 em 2017, 

segundo levantamento realizado pela empresa de recrutamento Robert Half. 
Na esteira desse cenário, o perfil dos profissionais também mudou: os 

especializados em segurança da informação são os mais procurados. 
 

Alimentos e cosméticos são campeões em crescimento, segundo estudo 

 
28 de Junho de 2017 

Fonte: e-Commerce Brasil 
 

Os segmentos de alimentação e cosmético foram os que apresentaram 

maior crescimento desde o mês de dezembro de 2016. O levantamento foi feito 
pela Betalabs, companhia especializada em sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning) e plataformas de e-commerce, tomando como base o 
histórico de seus mais de 300 clientes. 

Foram nove segmentos analisados, e todos apresentaram crescimento: 

alimentício (9%); cosmético (8%); calçados, livraria e ótica (3%); vestuário e 
eletrônicos (2%); seguidos por bebidas e móveis (1%). 

Para Diego Quintale, sócio-diretor da Betalabs, é importante ressaltar 
que houve aumento também no modelo de venda por assinatura, com 7%, 
ultrapassando o crescimento do varejo tradicional online, que teve variação de 

2%. “O clube de assinaturas foi uma das apostas da Betalabs para o ano de 
2017”, explica o executivo. “Acreditamos que essa forma de negócio, junto com 

investimento em plataformas de marketplace, permitirá que um avanço de pelo 
menos 50% em nosso faturamento em relação ao ano passado.” 
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10. Feiras 

 
27/06/2017 até 29/06/2017– TRANSPOSUL 
Setor: Transporte e Logística 

Local: Pavilhão de Eventos FIERGS 
Cidade: Porto Alegre - RS 

 
27/06/2017 até 30/06/2017 – FISPAL TECNOLOGIA 
Setor: Alimentos e Bebidas 

Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 

 
28/06/2017 até 30/06/2017 – FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS 
Setor: Turismo 

Local: Hotel Rafain Palace 
Cidade: Foz do Iguaçu - PR 

30/06/2017 até 01/07/2017 – CRAFT BEER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 

Cidade: São Paulo - SP 

 
30/06/2017 até 09/07/2017 – EXPOTCHÊ 
Setor: Multisetores 
Local: Expobrasília 

Cidade: Brasília – DF 

 
02/07/2017 até 05/07/2017 – FRANCAL 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 

Cidade: São Paulo – SP 

 
05/07/2017 até 08/07/2017 – METAL MECÂNICA DE MARINGÁ 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Parque Internacional de Exposições Fracisco Feio Ribeiro 

Cidade: Maringá - PR 

 
05/07/2017 até 08/07/2017 – EXPOEVANGÉLICA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos do Ceará 

Cidade: Fortaleza - CE  

 
09/07/2017 até 11/07/2017 – PROFESSSIONAL FAIR 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Expominas BH 

Cidade: Belo Horizonte - MG 
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10/07/2017 até 11/07/2017 – EXPO PIZZARIA ATACADAO 
Setor: Alimentos e Bebidas 

Local: Anhembi 
Cidade: Sao Paulo - SP 

 
11/07/2017 até 16/07/2017 – MEGA ARTESANAL 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 

Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 

 
12/07/2017 até 14/07/2017 – FBV 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 

Local: Centro de Eventos do BarraShoppingSul 
Cidade: Porto Alegre - RS 

 
12/07/2017 até 15/07/2017 – SERIGRAFIA SIGN FUTURETEXTIL 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 

Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
14/07/2017 até 23/07/2017 – EXPOBEL 

Setor: Multisetores 
Local: Parque de Exposições Rio Apa 
Cidade: Bela Vista  - MS 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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