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1. MDIC 

Ministério edita cartilha que ensina empresas a exportar serviços 

 
28 de Agosto de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

 
Uma cartilha, disponível na internet, pode ajudar empresas brasileiras 

interessadas em exportar serviços, segmento ainda em crescimento no país. 
A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços atualizou o Guia Básico para Exportação de Serviços, com 
orientações para empresas e empreendedores brasileiros. 

O setor de comércio e serviços representou, em 2016, 73,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Apesar 
disso, o Brasil ainda está na 32ª posição entre os exportadores de serviços no mundo, 
segundo dados divulgados pelo governo. O ministério lembra que, em 2016, a 
exportação de serviços rendeu US$ 18,5 bilhões de faturamento para cerca de 12 mil 
empresas brasileiras. 

Dicas para exportar 
A cartilha orienta os interessados em exportar serviços a, em primeiro lugar, 

fazer um estudo de mercado. “A análise consiste em um entendimento do mercado 
onde a empresa pretende atuar, de seus potenciais clientes, de seus concorrentes, 
dos demais stakeholders (agentes interessados no negócio) e do setor onde pretende 
atuar. As pesquisas de mercado permitem descobrir as principais características do 
público-alvo do negócio, auxiliando a empresa a desenvolver estratégias para atender 
à demanda identificada”, ensina a cartilha. 

As pesquisas podem ainda, acrescenta o ministério, ajudar o empreendimento 
a diminuir os custos com insumos necessários à prestação do serviço, identificar 
parceiros, fornecedores e agregar mão de obra qualificada. 

O ministério também alerta que a “exportação não deve ser vista como uma 
alternativa em momentos em que a economia doméstica não estiver muito bem”. “Ela 
deve fazer parte da estratégia da empresa e pressupõe a preparação para atuação no 
exterior”. No guia, o empreendedor pode responder um questionário com oito 
perguntas para avaliar se está apto a exportar. 

Por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e 
Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), disponível no 
site do ministério, o exportador pode identificar quais mercados e serviços estão 
abertos à exportação. Também é importante verificar as eventuais restrições e normas 
de entrada de divisas dos países e se há acordos comerciais vigentes. 

O ministério também orienta os interessados a conhecer a tributação, definir 
um alvo para o negócio, analisar a concorrência, estabelecer preços justos e manter 
contato com o importador potencial e registrar a marca. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/ministerio-edita-
cartilha-que-ensina-empresas-exportar-servicos 
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MDIC edita cartilha com dicas para exportação de serviços 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: MDIC 
 
Publicação traz informações para empresas iniciarem e fortalecerem a atuação 
no comércio internacional de serviços e intangíveis 
 

A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) elaborou o Guia Básico para Exportação 
de Serviços  uma ferramenta que dá dicas para empresas interessadas em 
exportar serviços e inatingíveis terem sucesso no comércio exterior. A 
publicação traz, de forma sintética, informações atualizadas e essenciais para a 
participação de empresas e empreendedores brasileiros no comércio 
internacional de serviços e intangíveis. 

A ideia do MDIC é levar para o exterior o potencial das empresas 
brasileiras do setor de comércio e serviços, que representaram, em 2016, 
73,3% da participação no valor adicionado ao PIB do país. Em 2016, a 
exportação de serviços rendeu US$ 18,5 bilhões de faturamento para cerca de 
12 mil empresas brasileiras. Entretanto, o Brasil ocupa apenas a 32ª posição 
entre os exportadores de serviços no mundo. “Exportar serviços ou 
internacionalizar uma empresa é uma maneira de diversificar mercados, reduzir 
a dependência com relação ao mercado interno, aumentar a produtividade e a 
capacidade inovadora”, afirma o secretário de Comércio e Serviços do MDIC, 
Marcelo Maia. “Existe enorme potencial a ser explorado”, ressalta. 

Confira 10 dicas preparadas pelo MDIC: 
Estude o mercado 
Fazer um estudo de mercado antes de abrir um empreendimento no 

exterior, ou de negociar transações de importação e exportação, é de suma 
importância para o sucesso do negócio. Por meio de pesquisas qualitativas e 
quantitativas, é possível conhecer melhor o novo mercado, facilitando o 
processo de inserção e adaptação. A análise de mercado consiste em um 
entendimento do mercado onde a empresa pretende atuar, de seus potenciais 
clientes, de seus concorrentes, dos demais stakeholders (agentes interessados 
no negócio) e do setor onde pretende atuar. As pesquisas de mercado 
permitem descobrir as principais características do público-alvo do negócio, 
auxiliando a empresa a desenvolver estratégias para atender à demanda 
identificada. As pesquisas podem, ainda, ajudar o empreendimento a diminuir 
os custos com insumos necessários à prestação do serviço, identificar 
parceiros, fornecedores e agregar mão-de-obra qualificada. 

Planeje-se 
A exportação não deve ser vista como uma alternativa em momentos 

que a economia doméstica não estiver muito bem. Ela deve fazer parte da 
estratégia da empresa e pressupõe a preparação para atuação no exterior. A 
atividade exportadora é o resultado de um planejamento estratégico 
direcionado para o mercado externo que envolve, entre outros, a avaliação da 
situação atual do mercado e das suas perspectivas, a avaliação dos objetivos 
almejados com a entrada em mercados externos, a análise da coerência 
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desses objetivos com a estratégia geral da empresa e a avaliação da 
capacidade da empresa: física, tecnológica e de recursos humanos. O Guia 
Básico para Exportação de Serviços, elaborado MDIC, traz um questionário 
com oito perguntas que o empreendedor deve responder para saber se sua 
empresa está apta para a exportação. 

Informe-se 
O levantamento de potenciais mercados compradores no exterior é fase 

indispensável para a realização das vendas. No caso da exportação de 
serviços, os dados gerados a partir do registro das operações de venda de 
serviços no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e 
Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv)  
possibilitam identificar com exatidão a quais mercados e que serviços e 
intangíveis os exportadores brasileiros já possuem acesso internacional. Esses 
dados fornecem aos exportadores ou potenciais exportadores informações 
importantes sobre mercados-alvo para suas exportações ou para a 
internacionalização de suas empresas. 

Cuidado com barreiras de acesso 
Devem ser observadas as eventuais restrições em vigor na exportação 

para determinados países e as normas que regulam a entrada de divisas. O 
desconhecimento prévio dos procedimentos burocráticos pode inviabilizar uma 
exportação e gerar gastos adicionais (que têm impacto no custo final do 
serviço). Além disso, é importante verificar se há acordos comerciais vigentes 
com o país para o qual se pretende exportar, que permitam acesso 
diferenciado ao mercado-alvo pretendido. As questões econômico-financeiras 
também podem inviabilizar a manutenção ou expansão das vendas. É 
necessário o conhecimento prévio da regulamentação doméstica, já que 
podem conter barreiras sob a forma de requisitos técnicos, restrições para 
investimento, limitação de acesso à mão-de-obra estrangeira, entre outras. 
Estimativas indicam que 80% do verdadeiro ganho de uma negociação 
comercial entre países reside na redução de custos impostos pelos entraves 
burocráticos e pela regulação doméstica, bem como pela liberalização do 
comércio em serviços e compras públicas. 

Conheça a tributação 
Em geral, os governos evitam onerar com tributos os bens e serviços 

exportados, a fim de manter sua competitividade nos mercados externos. O 
Brasil não foge a essa regra, com dispositivos de “não-incidência” de tributação 
sobre serviços prestados no exterior, inclusive com respaldo na Constituição 
Federal de 1988. No entanto, devido ainda à falta de clareza na definição do 
conceito de exportação de serviços na legislação brasileira, em alguns casos o 
serviço exportado pode ser objeto de algum tipo de tributação. O guia 
elaborado pelo MDIC tem um encarte sobre tributação que busca contribuir 
com informações básicas sobre a tributação de serviços na exportação, 
enumerando os principais tributos que devem ser levados em conta pelos 
exportadores, de modo a auxiliar no planejamento estratégico das empresas e 
na formação de preço. 

Defina um alvo para o negócio 
Após analisar o setor em que a empresa deseja se inserir, é necessário 

identificar e conhecer mais detalhadamente os segmentos do mercado que são 
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alvo do negócio. Nem sempre o segmento de mercado identificado com 
potencial exportador é aquele para o qual inicialmente se gostaria de exportar. 
O segmento selecionado deve ser aquele no qual exista uma demanda para o 
serviço ou intangível oferecido pela empresa exportadora e é definido a partir 
das características do serviço e do consumidor típico (idade, sexo, renda, 
profissão), além de fatores que influenciam diretamente no consumo desse 
serviço, como a localização geográfica. O segmento agrupa clientes que têm 
necessidades e desejos comuns e esse agrupamento faz com que as 
estratégias adotadas sejam mais eficazes. A empresa deverá adequar o seu 
serviço às exigências existentes no mercado-alvo, incluindo as governamentais 
(regulamentos), dos clientes (práticas comerciais) e consumidores 
(preferências e hábitos locais). 

Analise a concorrência 
O principal objetivo dessa análise é levantar informações relevantes 

sobre as empresas que atuam no mesmo segmento, no mercado alvo, tanto 
com relação aos serviços prestados pelas rivais, como com relação a sua 
organização e aos seus principais clientes e mercados. Essa análise pode ser 
quantitativa e/ou qualitativa. Inicialmente, o estudo deve identificar quais as 
principais empresas concorrentes, tanto de maneira direta como indireta. Em 
seguida, deve-se analisar como as concorrentes estão organizadas, conhecer 
seus fornecedores, seus processos. Deve-se identificar ainda os pontos fortes 
e fracos dessas empresas. Por fim, definir critérios comparativos entre o 
serviço prestado pela empresa entrante e a concorrência já estabelecida. 

Estabeleça preços justos 
O preço de venda dos serviços a serem exportados deve ser calculado 

de maneira que os torne competitivos com similares nacionais do país 
importador e com os oferecidos por outros países. Esse preço deve levar em 
conta todos os custos que envolvem o processo de exportação ou 
internacionalização da empresa. Definidos o preço e a quantidade dos serviços 
ou intangíveis a serem comercializados, o exportador poderá conhecer as reais 
possibilidades de se estabelecer no mercado de um outro país e verificar se a 
atividade terá efetiva rentabilidade. Para isso, é preciso calcular com exatidão 
os custos da comercialização, ou seja, o valor que será gasto para concretizar 
a venda ou transferência de intangível. Os preços devem ser estabelecidos 
entre os tetos mínimo e máximo. O desvio com relação a essa faixa de 
competitividade pode acarretar prejuízos. 

Mantenha contato com o importador em potencial 
Em linhas gerais, o contato pessoal com o mercado serve para estudar 

os clientes, observar a concorrência, procurar representante ou agente, 
promover vendas, viabilizar acordos, verificar licenciamento de direitos de 
propriedade intelectual, entre outras possibilidades. Para isso, a participação 
em feiras internacionais e outras atividades de promoção dos serviços e 
intangíveis no exterior é uma porta de entrada para o mercado externo. Muitas 
feiras e exposições também acontecem no Brasil e contam com a participação 
de potenciais importadores estrangeiros. Outra modalidade usada para ofertar 
e promover os serviços e intangíveis no mercado externo são as viagens para 
o exterior. Mantidos os contatos preliminares com o importador em potencial, é 
importante fornecer informações sobre a empresa para a qual trabalha e os 
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serviços que pretende exportar. No kit de negociação deve constar tabelas de 
preço na moeda a ser negociada, documentação técnica, listas de referências, 
portfólio de clientes, dossiês sobre o país, cartões de visita, material de 
divulgação no idioma do mercado-alvo, entre outros. 

Registre sua marca 
Todo empreendedor deve registrar sua marca, seja para a 

comercialização no mercado doméstico, seja para o comércio exterior. Além de 
orientar o consumidor em suas escolhas, e tornar o seu serviço ou a sua 
empresa reconhecida nos países alvo, o registro de uma marca proporciona ao 
seu titular o direito de agir contra o seu uso indevido, protegendo o empresário 
de concorrência desleal. O registro da marca no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) protege a marca em território nacional. Quando o 
empreendedor decide exportar seu serviço ou internacionalizar sua empresa, 
há a necessidade de registrar a marca internacionalmente. O empresário deve 
efetuar uma “busca de marcas” nos Departamentos de Marcas dos países alvo 
para verificar se a marca de seu serviço ou de sua empresa é passível de ser 
registrada nos mercados alvo. 
 
http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2700 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Sete dicas para o lojista se preparar para a retomada do varejo 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Neste dia 30 de agosto, celebra-se o Dia do Lojista, profissão que é 
responsável por fazer girar uma das rodas mais importantes da economia: o 
varejo. Com a taxa de juros abaixo dos dois dígitos, o aumento na procura por 
crédito e o recuo dos preços dos produtos, o mercado projeta um aumento no 
volume de vendas do varejo já para este segundo semestre. A Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê um 
crescimento de 1,6% nas vendas até o final do ano.  

A perspectiva otimista, no entanto, não dispensa as lojas de 
programarem as estratégias necessárias para aproveitar este novo ciclo de 
crescimento e se adiantarem frente à concorrência.  Por isso, listamos abaixo 
seis dicas de especialistas do setor para ajudar o lojista a otimizar suas vendas 
neste segundo semestre do ano. Veja:  

Analise o fluxo de consumidores 
A tecnologia já está disponível para o varejo físico apostar no modelo de 

loja do futuro. De acordo com Leonardo Santos, CEO da Semantix, startup que 
desenvolve soluções de big data, inteligência artificial e análise de dados, o 
mercado possui ferramentas de acesso à Internet das Coisas (IoT, na sigla em 
inglês) por meio de sensores para controle de fluxo. “Ao se conectar ao 
smartphone do cliente, a tecnologia permite registrar dados como horário de 
entrada e saída da loja, se o gadget foi detectado previamente, as hot zones 
(áreas mais circuladas dentro da loja), entre outras informações”, diz.  

Aposte no omnichannel 
Para acompanhar essa transformação digital que o comércio vem 

passando, os lojistas precisam unificar todos os canais de venda e transmitir 
sempre a mesma mensagem. É o chamado de omnichannel. “Na prática, 
significa fazer com que os vários pontos de relacionamento com o consumidor 
se transformem em uma experiência única de compra”, explica o diretor geral 
da Tray, Willians Marques.  “Isso requer planejamento e preparo para que seja 
possível oferecer ao cliente as opções de comunicação integradas, permitindo 
a compra no site e a retirada ou troca na loja física, por exemplo”, ressalta.  

Foque nos dispositivos móveis 
De acordo com o estudo Webshoppers de 2017, realizado pela Ebit, 48 

milhões de consumidores compraram no comércio eletrônico pelo menos uma 
vez em 2016, sendo que 21,5% das transações on-line foram realizadas via 
dispositivos móveis. “Uma das principais inovações neste cenário foi a adoção 
de outros canais de comunicação, como SMS, notificações por Facebook, 
Instagram e Snapchat – e aplicativos corporativos. Hoje, é possível escolher 
por qual meio o cliente será impactado pela primeira vez e, com base em suas 
reações”, afirma o diretor geral da All iN, Victor Popper.  

Preocupe-se com o pós-venda 
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Ao contrário do que muitos lojistas pensam, o pós-venda não se resume 
apenas à solução de problemas. Esse momento reúne atividades de marketing 
efetuadas depois da realização de uma compra. As estratégias podem ser 
desde pesquisas de satisfação à manutenção do relacionamento com o cliente 
e ações para fidelizá-lo. “Essas medidas são cruciais para qualquer loja, física 
ou virtual, pois ao cativar o consumidor a loja viabiliza uma venda futuramente”, 
afirma Bruno Gianelli, sócio-diretor da Betalabs, especializada em sistemas de 
gestão e plataformas de e-commerce.  

Entenda o consumidor 
De acordo com estudo da Forrester Research, 22% das pessoas hoje 

que compram off-line, foram influenciadas ou impactadas pelo on-line. Em 
2021, esse número passará a ser de 32%. Isto quer dizer que cada vez mais o 
varejo off-line terá de pensar em como poderá investir em uma solução de 
multicanalidade, avalia Carlos Alves, diretor de Marketplace do Magazine Luiza 
e da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). “A surpresa 
estará na capacidade de entender o momento de cada consumidor, saber 
quando ele está na fase de pesquisa e quando estará na fase de decisão da 
compra”, afirma.  

Uberize o pagamento 
A tecnologia deve ser usada para tornar o pagamento um ato mais 

natural, promovendo uma experiência simples, transparente e sem fricção  para 
o consumidor. A chamada “uberização” do pagamento tem uma contribuição 
significativa na fidelização do cliente, avalia Augusto Lins, diretor da Stone 
Pagamentos. “É missão dos especialistas em mercado financeiro e tecnologia 
desenvolver, juntos, soluções que tragam simplicidade e facilidade aos meios 
de pagamento, integrando-os às plataformas físicas e móveis, como os 
smartphones”, afirma.  

Monitore o caixa 
Muito se fala em aprimorar a experiência de pagamento, mas o esforço 

em aperfeiçoá-la pode ser em vão se as empresas não adotarem tecnologias 
que passem pela gestão do setor financeiro. “O lojista hoje utiliza a tecnologia 
para monitorar todas as etapas de uma transação em qualquer modalidade de 
pagamento eletrônico para identificar falhas, como eventuais cobranças em 
duplicidade”, explica Fabrício Costa, CEO da Equals, empresa especializada 
em gestão de recebíveis. “Esse gerenciamento inteligente não apenas 
proporciona segurança financeira ao vendedor como fideliza a clientela ao 
contribuir diretamente para a construção da reputação de uma empresa no 
imaginário do cliente”. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/sete-dicas-para-o-lojista-se-
preparar-para-retomada-do-varejo/ 
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Varejistas precisam proteger seus pontos de venda contra ataques 
cibernéticos 
 

28 de Agosto de 2017 
Fonte: Administradores 

 
O terminal usado como caixa em um supermercado, farmácia, posto de 
gasolina ou mesmo em restaurante, pode ser usado como uma porta de 
entrada para um ataque cibernético 
 

No setor do varejo, percebemos que existe uma grande preocupação 
com a segurança da informação, preocupação em manter o e-commerce 
funcionando e preocupação em proteger o data center para evitar o vazamento 
de dados. No entanto, muito pouco se fala sobre a proteção do ponto de venda. 

O terminal usado como caixa em um supermercado, farmácia, posto de 
gasolina ou mesmo em restaurante, pode ser usado como uma porta de 
entrada para um ataque cibernético. E iniciar um ataque nesses ambientes é 
muito mais fácil do que parece. Uma simples porta USB exposta em um 
terminal vazio pode permitir que uma pessoa mal intencionada conecte um pen 
drive infectado e inicie um ataque. Outros dispositivos como leitores de códigos 
de barra para a consulta de preços ou até mesmo impressoras também podem 
ter entradas desprotegidas que podem ser usadas por cibercriminosos. 

Recentemente, nos Estados Unidos, uma rede de mini-mercados foi alvo 
de um grande ataque realizado por um malware de PDV. O malware infectou 
mais de 1900 dispositivos e coletou dados dos clientes como números de 
cartões de crédito e débito, nomes dos titulares dos cartões e datas de 
validade. 

As consequências de um ataque cibernético realizado no ponto de 
venda podem incluir o comprometimento das máquinas, a interrupção do 
sistema e do funcionamento do estabelecimento, o roubo de dados de 
pagamentos e de cartões, e até o acesso a rede de toda a companhia para 
realizar ataques bem mais graves. 

O PDV é o local por onde o dinheiro entra na empresa e ele deveria 
contar com a mesma segurança de um caixa eletrônico. É por onde são 
realizados os pagamentos, na maioria das vezes por meio eletrônico, por onde 
passam dados confidenciais dos clientes e de onde também parte uma 
conexão com toda a rede da empresa. 

Por tudo isso esses terminais precisam de mais atenção da segurança. 
É possível instalar soluções que garantam um controle rígido de aplicação, 
ferramentas que controlam o que roda no PDV e só permitem executar as 
funções conhecidas e programadas para cada tipo de máquina. Qualquer 
atividade diferente deve ser bloqueada. Soluções de criptografia também 
devem ser consideradas para evitar que os dados que passam pelo PDV 
possam ser roubados e usados pelos criminosos. 

Além disso, é preciso realizar um trabalho de inteligência que inclua não 
deixar entradas expostas, educar funcionários para não serem vítimas de 
engenharia social e evitar que todo equipamento e seus entornos fiquem 
desprotegidos. 
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Atualmente o criminoso não precisa de armas ou explosivos para roubar 
uma loja ou uma grande rede varejista, ele só precisa ter acesso a uma entrada 
em qualquer dispositivo para causar enormes prejuízos às empresas. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/varejistas-precisam-
proteger-seus-pontos-de-venda-contra-ataques-ciberneticos/121040/ 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Bancos 

BB vai liberar até R$ 50 bi para 18 projetos de infraestrutura 

 

29 de Agosto de 2017 
Fonte: Isto É 

 
Uma semana depois do anúncio do novo programa de privatizações do 

governo Michel Temer, que incluiu Eletrobrás e outras estatais, o presidente do 
Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, disse ao Estadão/Broadcast que o banco 
analisa liberar até R$ 50 bilhões em crédito para 18 projetos de infraestrutura. A 
avaliação dele é que esse setor será o principal indutor de uma retomada mais 
sólida do crescimento econômico. 

O Banco do Brasil liderou um novo desenho de financiamentos para as 
concessões que agrada mais ao mercado, diferente do adotado na gestão da 
ex-presidente Dilma Rousseff, quando houve forte concentração no papel do 
BNDES nos projetos. Como o banco de fomento não honrou empréstimos de 
longo prazo que tinham sido acertados, muitos projetos acabaram 
naufragando. Agora, segundo Caffarelli, o setor deve ter um novo impulso. 

O governo anunciou um programa vasto de privatizações. De que forma 
o BB vai entrar nesses financiamentos? 

O Banco do Brasil fez um trabalho muito importante, que foi trazer de 
volta para os financiamentos de infraestrutura os bancos privados. Existia um 
descontentamento muito grande dos bancos em relação aos empréstimos-
ponte (financiamentos que eram contratados num primeiro momento da 
concessão até que o crédito de longo prazo, cuja análise é mais demorada, 
fosse aprovado) que eles fizeram. Se olharmos, ficaram para trás algumas 
operações que foram feitas de empréstimos-ponte na expectativa de que o 
BNDES fizesse a operação de longo prazo, o que não aconteceu. Eu fui bater 
na porta dos bancos para falar como a gente desenha um modelo de 
financiamento para infraestrutura. 

E qual a reação dos bancos? 
Eles falaram que só voltariam se acabasse com o empréstimo-ponte. 

Além disso, fizemos (o governo) outras alterações: mudamos o prazo do edital, 
demos um prazo maior para que as empresas possam analisar o processo. O 
leilão vai acontecer num prazo mais definido. O contrato começa a correr a 
partir do momento em que a emissão das debêntures (títulos de crédito 
emitidos por empresas para captar recursos) começarem a gerar o ingresso de 
recursos para a construção definitiva. Nesse período, que é o mais delicado, os 
bancos vão dar fiança. Quem vai comprar as debêntures? O BNDES, o FI-
FGTS ou um investidor externo. Nesse primeiro período, os bancos vão dar a 
garantia que, se acontecer alguma coisa, assumem essa responsabilidade. Em 
seguida, os bancos saem da operação e vão dar fiança para outro projeto. 

O sr. mapeou o interesse dos bancos nesse modelo? 
Com esse modelo, sim. Vai ser por meio de um sindicato de bancos. 

Não vai ter o BB fazendo sozinho. Faz um sindicato, o que dura em média 
quatro ou cinco anos, e depois sai fora e vai fazer com outro. O bom é que, 
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como no Brasil os bancos ainda não têm funding (fonte de recursos) de longo 
prazo, deixa o funding para quem quer investir no longo prazo, como o BNDES, 
o FI-FGTS ou investidores institucionais (como fundos de pensão). 

O mercado olhou a carteira de concessões meio ressabiado… 
Tem muita gente que não vai precisar de financiamento. Virá com 

recursos próprios. Outros, que vão precisar de financiamento, terão um 
desenho com um avanço significativo. 

O BB vai emprestar quanto com recursos próprios? 
Temos uma carteira de infraestrutura de R$ 103 bilhões. Dessa carteira, 

R$ 85,2 bilhões são de recursos próprios. Hoje, estamos analisando 18 
projetos, o que dá R$ 50 bilhões em investimento. 

Esses R$ 50 bilhões são crédito novo? Vão ajudar a dar uma 
movimentada… 

Ajuda muito. Eu acredito muito que o grande estímulo à retomada da 
atividade econômica mais intensa sejam os processos de infraestrutura. Não 
tem nenhum outro segmento que vá mobilizar de uma forma tão forte como a 
retomada dos projetos de infraestrutura. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/bb-vai-liberar-ate-r-50-bi-para-18-projetos-de-
infraestrutura/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda por transporte aéreo doméstico cresce 3,83% em julho, diz Abear 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 

Já a oferta nos voos domésticos subiu 4,59% na mesma base de comparação, informa 
a entidade, que apresenta as estatísticas com base no desempenho de suas 
associadas (Avianca, Azul, Gol e Latam) 
 

A aviação doméstica brasileira registrou crescimento de 3,83% na demanda 
por voos em comparação com o mesmo mês de 2016, correspondendo ao quinto mês 
consecutivo de alta do indicador, segundo dados divulgados nesta segunda-feira 
(28/8) pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). 

Já a oferta nos voos domésticos subiu 4,59% na mesma base de comparação, 
informa a entidade, que apresenta as estatísticas com base no desempenho de suas 
associadas (Avianca, Azul, Gol e Latam). Com a oferta crescendo em ritmo superior à 
demanda, a taxa de ocupação dos voos domésticos em julho mostrou leve queda de 
0,62 ponto porcentual (p.p.) frente ao registrado em igual mês de 2016, atingindo 
83,97%, nível considerado "saudável" pela entidade. 

No entanto, a Abear ressalta que, apesar do aumento da demanda e da oferta 
de voos domésticos em relação aos números de 2016, os indicadores seguem em 
patamares piores que os de julho de 2015, último mês antes do recente ciclo de 
retração da aviação doméstica, que compreende o período de agosto de 2015 a março 
de 2017. 

No total, as companhias aéreas associadas à Abear transportaram juntas 8,6 
milhões de passageiros no segmento doméstico no mês passado, volume 4,43% 
maior que o verificado no mesmo período de 2016. 

Com relação à participação de mercado (market share), a Gol se manteve na 
liderança no segmento doméstico no mês, com 37,58%, seguida pela Latam, com 
32,24%. A Azul ficou em terceiro, com 17,38% de market share, enquanto a Avianca 
Brasil registrou participação de 12,80%. 

Acumulado do ano 
De janeiro a julho, a oferta doméstica acumulou ligeiro aumento de 0,58% ante 

igual período de 2016, enquanto a demanda doméstica cresceu 1,51% na mesma 
base de comparação. Com isso, a taxa de ocupação no período melhorou 0,74 p.p. 
ante o ano passado, para 80,89%. O total de passageiros transportados no período 
chegou a 51,6 milhões, com crescimento de 0,97%. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/08/28/internas
_economia,621352/demanda-por-transporte-aereo-domestico-cresce-3-83-em-
julho-diz-abea.shtml 
 

Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Pesquisa global mostra que consumidor brasileiro é o segundo mais engajado 
do mundo 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Os brasileiros aparecem em segundo lugar em ranking produzido pela 
pesquisa O consumidor conectado: compreendendo a jornada para o engajamento, 
conduzida pela Affinion, líder mundial em engajamento e fidelização de clientes, em 
parceria com a Oxford Brookes University. 

Com o objetivo de compreender os fatores racionais e emocionais que 
influenciam no engajamento de um consumidor com uma marca, o estudo mostra que 
os brasileiros apresentam alto engajamento, ficando acima da média global. 

O levantamento ouviu mais de 18 mil consumidores de 12 países para os 
segmentos de bancos e telecomunicações e de 13 países para o segmento varejista. 

O engajamento dos consumidores foi medido por meio do “Índice de 
Engajamento de Consumidores” (IEC), nota de 0 a 100 desenvolvida como uma 
métrica da pesquisa para mostrar o perfil de um consumidor engajado. Originalmente 
chamado no estudo de “Customer Engagement Index Score” (CE>i), o IEC foi 
baseado nas respostas dos entrevistados a uma série de perguntas sobre suas 
relações com seus bancos, empresas de telecomunicações e varejistas. 

O estudo mostra que o relacionamento entre o consumidor e a empresa é uma 
combinação entre processos racionais e emocionais. A jornada para o engajamento do 
consumidor começa com uma decisão muito mais pautada por elementos racionais e, 
à medida que o processo avança rumo ao compromisso e à fidelidade, as emoções 
desempenham um papel maior, tornando mais difícil para as marcas conquistar o 
engajamento do consumidor. 

Analisando os resultados de diferentes países, os consumidores da Turquia, 
Brasil e Estados Unidos se mostraram os mais engajados. Dos países envolvidos na 
pesquisa, esses foram os únicos a superar consistentemente as métricas globais em 
todas as indústrias, com um IEC de 70 a 72. Já os países escandinavos – Dinamarca, 
Finlândia e Noruega – mostraram o menor nível de envolvimento, com resultados que 
variam de 58 a 60. O Brasil atingiu o IEC médio de 70, significativamente maior que a 
média global de 66. 

Segundo Ricardo Cassettari, Country Head de Revenue Enhancement 
Solutions da Affinion Brasil, a pesquisa mostra que os consumidores com maiores 
pontuações de engajamento são mais propensos a ficar com uma marca por mais 
tempo, gastar mais e recomendar essa marca para a família e amigos. “Influência é 
essencial para a reputação de uma marca. Por isso, transformar consumidores em 
influenciadores deve ser o objetivo final de uma empresa. Compreender como 
impulsionar os resultados de engajamento é crucial para as empresas aumentarem a 
retenção de clientes e, consequentemente, impulsionar o crescimento de seu 
negócio”, afirma. 

Monogamia x poligamia: dinâmicas que impactam as atitudes e 
comportamentos dos consumidores 

Segundo a pesquisa, a relevância de uma empresa para a vida do cliente 
influencia fortemente na disposição dos consumidores a se aproximarem dela. 
Clientes de bancos e telecomunicações tendem a ser monogâmicos, pois esses 
setores exigem um maior envolvimento quanto aos seus serviços.  Já no varejo, é 
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possível observar uma maior poligamia, pois aumenta-se a facilidade de trocar de 
marca. 

“Segmentos essenciais, como o de telecomunicações e o bancário, tendem a 
ser monogâmicos por natureza porque as empresas desses segmentos exigem 
imersão e, até certo ponto, fidelidade mesmo antes da fase de experiência e 
avaliação. A relação exige maior confiança, pois trocas podem ser inconvenientes”, 
explica Cesar Medeiros, Country Head de Engagement Solutions da Affinion Brasil. 

É possível observar também que os clientes são mais tolerantes no 
relacionamento com as indústrias monogâmicas, mas que a falha em atingir 
consistentemente um nível mínimo de exigências relativas à confiança, satisfação ou 
conveniência pode instigar o consumidor a sair em busca de outras fontes. Já em 
indústrias poligâmicas, os consumidores exigem inovação constante, tornando 
essencial o vigor para que as empresas continuem envolvendo os clientes e 
prevenindo que escolham outra marca que proporcione melhores ofertas e 
experiências. 

A pesquisa traz insights importantes que abrangem diversos pontos racionais e 
emocionais da jornada do consumidor. Compreender esta jornada pode ser a 
diferença entre engajar os consumidores, levando-os para a fidelidade, ou perdê-los 
ao longo do caminho. As conclusões detalhadas deste estudo, uma apresentação e 
sua aplicação para cada segmento pesquisado podem ser solicitadas diretamente à 
Affinion. 

Sobre o estudo 
A pesquisa O consumidor conectado: compreendendo a jornada para o 

engajamento foi conduzida pela Affinion em parceria com a Oxford Brookes University 
e entrevistou, ao todo, 18.447 consumidores em todo o Reino Unido, Estados Unidos, 
Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, 
Turquia e Holanda, que apresentaram 31.629 respostas relativas a 409 empresas. 

O estudo foi dividido em três áreas de atuação – bancos, empresas de 
telecomunicações e varejo –, com uma série de cinco etapas de perguntas – interesse, 
experiência, avaliação, imersão e fidelidade – destinadas a determinar o nível de 
engajamento de cada entrevistado com cada empresa. 

O IEC foi desenvolvido pela Oxford Brookes e determina a evolução do 
relacionamento de um consumidor com uma marca desde o primeiro contato até o 
sentimento de engajamento e de lealdade à marca. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-global-mostra-que-
consumidor-brasileiro-e-o-segundo-mais-engajado-do-mundo/ 

 
Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Por que o medo de ser demitido prejudica a produtividade do funcionário a 
longo prazo 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: G1 
 

Preocupado com a segurança do seu emprego? Talvez seu empregador prefira assim 
- mas funcionários com medo do futuro acabam tendo uma performance pior. 
 

Em pânico com a ideia de ser demitido? O estresse pode torná-lo pior no 
emprego. 

A preocupação em se tornar desnecessário, a sensação de impotência devido 
a mudanças no local de trabalho e incerteza sobre o posto podem afetar seu 
desempenho. 

Ainda assim, criar um ambiente de insegurança de propósito é uma tática 
usada em alguns negócios - ao colocar mais demandas e estresse sobre funcionários 
- na crença enganosa de que isso aumentará sua performance. 

Há algumas versões desse tipo de gerência. Uma é a regra 20-70-10, 
popularizada por Jack Welch, ex-presidente da multinacional General Electric, que 
defendia a ideia de demitir 10% dos funcionários com as performances mais fracas. 

Outra versão, conhecida como "para cima ou para fora", é uma estratégia 
adotada por algumas empresas das áreas de consultoria e legislação na qual quem 
performa menos - aqueles que não estão subindo a escada de promoção da carreira - 
são substituídos. 

Mas, ao manter os funcionários na ponta dos pés ao provocar sentimentos de 
incerteza no local de trabalho, os empregadores fazem mais mal do que bem, diz 
William Schiemann, chefe do grupo Metrus, uma empresa de pesquisa organizacional 
com base em Somerville, Nova Jersey (EUA). 

"É um tiro pela culatra quando empresas usam a segurança no emprego como 
um graveto, em vez de uma cenoura, porque os funcionários perdem o sentimento de 
compromisso", diz ele. A tática pode acabar com a confiança no trabalho, acrescenta. 

Mas embora a ameaça da perda de emprego nunca seja agradável, há um 
nível de sensação de segurança no emprego que pode fazer você dar o seu melhor? E 
há algo que você possa fazer enquanto uma mera peça na máquina corporativa? As 
respostas são complicadas. 

Decifrando a segurança no trabalho 
Como e por que esses medos dos empregados ocorrem é subjetivo. 
A ansiedade relacionada ao trabalho depende de sua profissão, seu posto, sua 

situação financeira e até mesmo a sua localização. 
Trabalhadores na Europa têm proteções mais rígidas sobre demissões quando 

comparados aos dos Estados Unidos, por exemplo. Na Bélgica, funcionários que estão 
no emprego há três anos precisam ter um aviso prévio de três meses antes de 
qualquer desligamento, um número que chega a duas semanas em terras americanas. 

Para os funcionários, a insegurança no trabalho não se refere apenas à 
ameaça de ser demitido, mas também às ansiedades sobre o futuro do seu cargo - a 
chamada insegurança qualitativa de emprego, segundo Tinne Vander Elst, uma 
psicóloga organizacional da Universidade de Leuven, na Bélgica. 
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Em seu país, por exemplo, enquanto apenas 6% dos funcionários dizem ter 
medo de perder o emprego, 31% temem mudanças negativas na sua situação de 
trabalho. Ambos podem impactar na performance, diz. 

Estresse em pequenas doses 
Não há dúvidas de que a ideia de perder o emprego e incertezas na carreira 

causam estresse. Mas, em doses pequenas, sentimentos de incerteza no trabalho 
podem dar um incentivo extra aos funcionários para performances melhores a curto 
prazo, diz Schiemann. 

Alguma incerteza - durante épocas de demissões ou cortes, por exemplo - 
pode fazer as pessoas trabalharem mais duro para provar seu valor à chefia, afirma. 
"Se (os funcionários) pensam que é contornável, eles vão se esforçar de verdade." 

Para consultores, acrescenta ele, sentir-se inseguro sobre garantir seu próximo 
projeto também pode impulsionar o desempenho. 

Por mais que não existam estudos científicos sobre esse fenômeno específico, 
algumas pesquisas indicam que em algumas circunstâncias o estresse do local de 
trabalho pode ajudar a focar melhor nas tarefas e aumentar a eficiência. 

No entanto, situações altamente estressantes nunca são boas para a 
performance a longo prazo, diz David Creelman, um consultor de Recursos Humanos 
com base em Toronto. 

"Você não deveria colocar alguém nesse tipo de situação se você puder evitar 
isso", diz. "Pessoas altamente estressadas têm mais chances de ter lapsos mentais e 
éticos e têm mais dificuldade de se dar bem como membros da equipe do que 
pessoas menos estressadas." 

Problemas a longo prazo 
A insegurança relacionada ao trabalho não apenas impacta na saúde e na 

performance, mas também provoca problemas físicos que podem perdurar por anos 
depois que você deixou o emprego, diz Vander Elst. 

Em seu estudo mais recente, funcionários que disseram sentir níveis mais altos 
de insegurança no trabalho tiveram depressão até três anos mais tarde, diz ela. 
"Passar por altos níveis de insegurança no trabalho era a cereja no bolo para ficar 
depressivo." 

Mesmo se alguns tiverem desempenho melhor com um pouco de incerteza, 
aqueles que se sentem inseguros no trabalho estão em desvantagem, diz Vander Elst. 
A ideia de que algum nível de insegurança pode fazer os funcionários mais produtivos 
é um conceito falso, garante ela. 

"Há uma relação entre insegurança com o trabalho, níveis mais baixos de 
performance e de comportamento inovativo e mais comportamentos de bullying e 
rotatividade real", afirma. 

Para os funcionários que querem se sentir mais confortáveis no emprego, 
Schiemann sugere olhar para gerentes e firmas que focam na justiça e transparência, 
o que pode ajudá-lo a trabalhar melhor durante épocas de incerteza. 

Não importa qual seja seu setor, você ficará mais engajado se você sentir que 
seu empregador trata você e seus colegas igualmente, diz. 

Por fim, não há um método infalível para você se sentir seguro em seu 
emprego. E, se isso está afetando os seus resultados, está na hora de prestar 
atenção. 

 
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/por-que-o-medo-de-ser-
demitido-prejudica-a-produtividade-do-funcionario-a-longo-prazo.ghtml 
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7. Curtas 

CMN aprova resolução sobre empréstimos vedados às instituições financeiras 

 
28 de Agosto de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou em reunião nesta segunda-
feira, 28, resolução que aprimora a regulamentação do registro centralizado de ativos 
financeiros e valores mobiliários . A nova resolução permitirá ao Banco Central acesso 
a informações mais amplas e detalhadas sobre as transações financeiras realizadas 
no mercado doméstico. 

A norma esclarece ainda os ativos financeiros que poderão ser registrados ou 
depositados no mercado financeiro, incluindo duplicatas mercantis e recebíveis de 
cartão de crédito. "Com isso, criam-se condições para que essas operações sejam 
realizadas de forma mais ágil, segura e eficiente, favorecendo em especial o segmento 
das micro e pequenas empresas", afirmou nota do BC. 

Também foi aprovada resolução que prevê empréstimos que são vedados a 
bancos, como empréstimos a administradores da instituição financeira ou cônjuges. As 
situações em que a proibição ocorre foram mantidas, mas, como a Medida Provisória 
784/2017 determina que a competência para disciplinar essas situações é do CMN, foi 
necessária a aprovação de uma resolução do conselho regulamentando a questão. 

Para a chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco 
Central, Silvia Marques, a mudança dará mais agilidade para ajustar essas situações 
em que são vedados empréstimos à evolução do mercado, já que isso será feito pelo 
CMN, e não mais por lei que tem que ser mudada no Congresso Nacional. 

 
Inflação na internet acumula 1,06% no ano até julho 
 

28 de Agosto de 2017 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Indicador representa uma queda de 6,13 p.p em relação ao mesmo período do ano 
anterior. 
 

A inflação dos produtos vendidos por internet foi de 1,06% no acumulado deste 
ano até o mês de julho, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) em parceria com o Programa 
de Administração de Varejo (Provar). O indicador representa uma queda de 6,13 
pontos porcentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. 

A inflação na internet registrada para o mês de julho foi de 1,25%. Nos últimos 
12 meses encerrados em julho, o índice de preços aponta inflação de 0,4%, queda de 
12,26 pontos porcentuais na comparação anual. Em relação ao indicador acumulado 
até junho, houve aumento de 1,25 ponto porcentual. 

Segundo o estudo, três segmentos de produtos registraram deflação em julho. 
Produtos da categorias "cine e foto" tiveram deflação de 2,9%. O recuo foi de 1,4% em 
livros e de 2,97% em telefonia e celulares. Houve aumento de preços em sete 
categorias, entre elas brinquedos, que registrou inflação de 1,66%, e em 
eletrodomésticos, com alta de 4,10%. 
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8. Feiras 

 
26/08/2017 até 03/09/2017 – EXPOINTER 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil 
Cidade: Esteio - RS 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Shopping Nações Limeira 
Cidade: Limeira - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – LATAM RETAIL SHOW 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
29/08/2017 até 31/08/2017 – CEARAPÃO 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza - CE 
 
31/08/2017 até 02/09/2017 – EXPO ESTUDAR 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis - SC 
 
01/09/2017 até 24/09/2017 – FESTA DAS FLORES E MORANGOS 
Setor: Turismo 
Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni 
Cidade: Atibaia – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos – SP 
 
01/09/2017 até 10/09/2017 – BRASIL MOSTRA BRASIL- NATAL 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena das Dunas 
Cidade: Natal - RN 
 
05/09/2017 até 11/09/2017 – FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
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06/09/2017 até 09/09/2017 – CONSENGE 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel 
Cidade: Curitiba – PB 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – EXPO CHOCOLATE 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 09/09/2017 – CAKE DESIGN 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 4º andar 
Cidade: São Paulo - SP 
 
06/09/2017 até 10/09/2017 – ESTRELA MULTIFEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: Porto de Estrela/RS 
Cidade: Estrela - RS 
 
07/09/2017 até 17/09/2017 – ART MUNDI 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Mendes Convention Center 
Cidade: Santos - SP 
 
07/09/2017 até 10/09/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Shopping Nova América 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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