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1. Crédito e Financiamento 

Iedi: Crédito corporativo dá 1º sinal positivo em mais de 2 anos 

 
27 de Setembro de 2017 
Fonte: Valor Econômico 

 
O crédito para empresas deu o primeiro sinal positivo nesta quarta-feira 

em mais de dois anos, informou o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi) em texto sobre o relatório de crédito do Banco Central 
divulgado hoje. Depois de 25 meses de quedas consecutivas, as concessões 
de crédito às pessoas jurídicas voltaram a crescer em agosto na comparação 
com o mês anterior. 

De acordo com os dados do BC, as concessões de financiamentos para 
clientes corporativos aumentaram em 15,9% em agosto na comparação com 
julho, para R$ 119 bilhões. 

Conforme o Iedi, as concessões de crédito corporativo subiram no mês 
passado, tanto em termos nominais como em termos reais. Descontada a 
inflação medida pelo IPCA, a alta foi de 2,6% frente ao mesmo mês do ano 
passado. O destaque, conforme o instituto, recaiu sobre a modalidade de 
concessões livres, que se expandiu em 7,8% na mesma base de comparação. 
Porém, no crédito direcionado, composto na maior parte pelas linhas do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a queda alcançou 
33,8%.  

Para o Iedi, apesar da notícia positiva, "ainda é cedo para falar em 
reversão da crise do crédito para empresas". Nos cálculos do órgão, ao longo 
da crise econômica, o estoque das operações recuou mais de 6 pontos 
percentuais do PIB entre dezembro de 2015 e agosto deste ano. "É como se 
tivéssemos regredido oito anos, já que a relação crédito corporativo/PIB voltou 
ao nível de junho de 2009 [22,2%]", escreveu a equipe.  

Do lado das famílias, o instituto vê um quadro mais consolidado e 
positivo. "Mês após mês, as concessões crescem em termos reais desde o 
início do ano, à exceção de fevereiro", apontou a equipe de analistas. 

Em agosto, em termos reais, as concessões às pessoas físicas subiram 
7,4% frente ao mesmo mês do ano passado, indica o Iedi. Na comparação 
mensal, o volume de operações subiu 4,3% em relação a julho, para R$ 165 
bilhões, segundo o BC. 

O instituto ressalta que as expansões do crédito para famílias foram 
vistas tanto na modalidade de recursos livres quanto direcionados. "São as 
concessões às famílias que vêm puxando o crédito total, em ascensão desde o 
mês de maio", ponderou o Iedi. 
 
http://www.valor.com.br/brasil/5136090/iedi-credito-corporativo-da-1-sinal-
positivo-em-mais-de-2-anos  
 

Voltar ao índice  
 

http://www.valor.com.br/brasil/5136090/iedi-credito-corporativo-da-1-sinal-positivo-em-mais-de-2-anos
http://www.valor.com.br/brasil/5136090/iedi-credito-corporativo-da-1-sinal-positivo-em-mais-de-2-anos
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2. Comércio - Bares Restaurantes 

28% do bares e restaurantes do Brasil fecharam o 2º trimestre no 
'vermelho' 

 
27 de Setembro de 2017 

Fonte: Força Sindical 
 

Contenção de custos dos consumidores mantém pressão no faturamento das 
empresas voltadas à alimentação; alto índice de demissões e ganhos menores 
que em 2016 também são registrados 
 

Embora o setor de bares e restaurantes tenha apresentado leve melhora 
nos indicadores de rentabilidade e faturamento, 28% das empresas do ramo 
fecharam o segundo trimestre operando com prejuízo. Em um cenário 
considerado normal, o número de companhias trabalhando no 'vermelho' não 
passaria 5%. 

Os dados, obtidos com exclusividade ao DCI, mostram, entretanto, uma 
trajetória de recuperação, já que desde o quarto trimestre de 2016 o indicador 
tem melhorado gradualmente. O pior momento para o ramo, em termos de 
rentabilidade, ocorreu no terceiro trimestre do ano passado, quando 39% dos 
bares e restaurantes trabalhavam no 'vermelho'. O número foi caindo nas 
pesquisas subsequentes atingindo os 28% do último período. 

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) - entidade responsável pela pesquisa -, Paulo Solmucci Jr., até o final 
do ano o percentual deve reduzir para 20%, junto com um aumento do número 
de companhias com uma margem acima de 10%, hoje em 17%. "O valor ainda 
é alto, já que o normal é que só 5% das empresas operem com prejuízo, mas a 
curva está andando na direção certa." 

Em relação ao faturamento, houve uma queda média de 1,5% no 
período de abril a junho, frente igual intervalo do ano passado. A retração foi 
menor que a do primeiro trimestre deste ano e dos períodos anteriores (veja 
mais no gráfico). Com a melhora do ambiente econômico nos últimos meses, o 
presidente da Abrasel acredita que o setor possa fechar este ano com um 
crescimento de 3% nas vendas e de 5% em 2018. Os dados do terceiro 
trimestre, segundo ele, devem surpreender positivamente, sustentando a 
expectativa de expansão. "Pelas conversas que tenho feito com empresários 
do ramo a situação agora está melhor", diz. 

A pesquisa "Conjuntura Econômica do Setor de Alimentação Fora do 
Lar" apresentou ainda dados sobre as contratações no setor. De acordo com o 
levantamento, 40% dos bares e restaurantes reduziram o quadro de 
funcionários no período, enquanto 47% mantiverem estável e 13% 
aumentaram. Na média nacional houve uma redução de 3,01%, em linha com o 
desempenho do trimestre anterior, quando as empresas reduziram 2,97% dos 
funcionários. A região que mais demitiu no período foi a Nordeste, com queda 
de 5,7%. 

Novas leis 
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Aprovada em maio, a Lei da Gorjeta foi abordada pela primeira vez no 
levantamento. A intenção era medir quantos bares e restaurantes aumentaram 
a taxa de serviço, de 10%, por conta da nova legislação. Segundo o estudo, 
apenas 2% das empresas subiram a taxa sugerida: 1% para 11% a 12% do 
valor consumido no estabelecimento; e outro 1% para entre 13% a 14% do 
total. A coleta dos dados foi realizada por volta de agosto, pouco mais de dois 
meses depois da aprovação da regulamentação. 

"Quem tem mais necessidade de fazer essa mudança são os 
restaurantes sofisticados, mas sem dúvida o número de empresas fazendo o 
ajuste deve crescer muito, até como forma de reter funcionários", diz. 

Outra mudança na lei abordada no estudo da Abrasel foi a diferenciação 
de preços em função do meio de pagamento, que passou a ser permitida em 
26 de junho. O estudo apontou que 19% dos bares e restaurantes consideram 
cobrar valores distintos em pagamentos com cartões e à vista. Desse total, 
cerca de 23% afirmam que devem oferecer descontos de 10% no pagamento à 
vista, e 49% que pretendem oferecer descontos de cerca de 5%. Dentre os que 
não consideram realizar a diferenciação o principal motivo é o medo de gerar 
um desgaste com o cliente, citado por 38% das empresas. A dificuldade de 
operacionalizar e controlar a diferenciação é outro motivo decisivo, relatado por 
18% dos entrevistados. 

Para Solmucci, o número ainda baixo era esperado diante da aprovação 
recente das mudanças. "Tem um período natural de ajuste, para que as 
empresas se adaptem as mudanças e aprendam a lidar com as novas leis", diz. 
O levantamento mediu ainda quantas empresas consideram diferenciar o 
pagamento à vista do feito com vale refeição. No quesito, o valor subiu para 
32%, pela alta taxa cobrada. 
 
http://fsindical.org.br/imprensa/28-do-bares-e-restaurantes-do-brasil-fecharam-
o-2o-trimestre-no-vermelho  
 

Voltar ao índice 

 

http://fsindical.org.br/imprensa/28-do-bares-e-restaurantes-do-brasil-fecharam-o-2o-trimestre-no-vermelho
http://fsindical.org.br/imprensa/28-do-bares-e-restaurantes-do-brasil-fecharam-o-2o-trimestre-no-vermelho
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3. Comércio - Varejo 

CNC: Natal deve movimentar R$ 34,3 bi em vendas e gerar 73,1 mil vagas 

 
27 de Setembro de 2016 
Fonte: Estado de Minas 

 
As vendas do Natal deste ano devem movimentar R$ 34,3 bilhões no 

comércio varejista, um avanço de 4,3% em relação ao mesmo período do ano 
passado, segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 

Para atender à demanda maior, os varejistas devem recrutar 73,1 mil 
trabalhadores temporários, um crescimento de 10% em relação aos 66,7 mil 
postos criados no ano passado. As contratações já teriam começado neste 
mês. 

"Antes da crise, mais de 20% das vagas começavam a ser preenchidas 
em setembro e outubro. Nos dois últimos anos, esse porcentual não passou 
dos 15%", afirma Fabio Bentes, chefe da Divisão Econômica da CNC, em nota 
oficial. 

A maior parte dos novos empregos deve se concentrar no segmento de 
vestuário, com 48,9 mil vagas, e no de supermercados, 10,4 mil vagas. As 
duas atividades detêm 42% da força de trabalho do setor e costumam 
responder por cerca de 60% das vendas natalinas. 

O salário de admissão deverá alcançar R$ 1.191, o equivalente a uma 
alta nominal de 7,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O maior 
salário de admissão deverá ser o do ramo de artigos farmacêuticos, 
perfumarias e cosméticos (R$ 1.446), seguido pelas lojas especializadas na 
venda de produtos de informática e comunicação (R$ 1.391). Os dois 
segmentos devem responder, porém, por apenas 2,1% das vagas totais a 
serem criadas no varejo neste Natal. 

Diante da perspectiva de retomada gradual da atividade econômica e do 
consumo doméstico no início de 2018, além dos impactos positivos sobre o 
emprego que podem decorrer da reforma trabalhista, a taxa de contratação dos 
trabalhadores temporários deverá voltar a crescer após o Natal, afirmou a 
CNC. 

"Ao contrário da média dos dois últimos anos, quando apenas 15% dos 
trabalhadores contratados em regime temporário foram efetivados após o fim 
do ano, a reação mais positiva da economia deverá elevar esse porcentual 
para cerca de 27%", calculou Bentes. Antes da crise, a taxa média de 
efetivação de trabalhadores temporários era de 32,5%. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/27/internas_economia,90
4054/cnc-natal-deve-movimentar-r-34-3-bi-em-vendas-e-gerar-73-1-mil-
vagas.shtml 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Educação 

'Deu match': universidades públicas aderem a plataforma para aproximar 
empresas e pesquisas 

 
28 de Setembro de 2017 

Fonte: G1 
 
Instituições viram na ferramenta a possibilidade de colocar descobertas em uma 
'vitrine' online para o mercado. Evento em Campinas terá 'maratona' de negociações 
com 182 tecnologias inscritas. 
 

A expressão "deu match", usada quando há interesse mútuo entre usuários do 
aplicativo de paquera online Tinder, deve ganhar força na área da ciência com a 
expansão de uma plataforma que conecta diretamente institutos de pesquisa e 
universidades públicas a empresas, com objetivos de inovação e transferência de 
tecnologias. O "primeiro encontro" na região será no InovaCampinas, evento que deve 
receber 3 mil pessoas para conferências, workshops e rodada de negócios. 

Ex-aluno da Unicamp, o empreendedor Bruno Rondani participou da criação do 
método "match making" em 2015, por meio do Movimento 100 Open Startups. 
Distribuído em cinco passos, ele funciona a partir do cadastro, em site, de um 
conteúdo disponível para licenciamento e análise de potencial junto ao mercado após 
a validação por núcleos de inovação tecnológica (NITs). 

Na sequência, ele é aberto para consulta dos executivos de 400 empresas 
conectadas à rede. 

Aplicações 
O terceiro passo será justamente a apresentação das tecnologias selecionadas 

aos representantes de companhias no evento marcado para outubro e realizado por 
meio de ação conjunta entre a Fundação Fórum Campinas Inovadora (FFCI) e 
Unicamp, com apoio da Prefeitura. A etapa é chamada de "speed-dating" (em 
português, "encontro rápido") com objetivo de firmar parcerias. 

Antes, explica o CEO, o único elo possível era entre companhias e startups - 
termo usado para definir, geralmente, empresa da área tecnológica que está na fase 
inicial e busca por inovações. 

"A gente criou um processo que não depende de agente intermediário, mas 
uma plataforma digital para um problema antigo. Estamos fazendo esta abordagem 
nova, liderada pela Unicamp, que tem experiência, reconhece as dificuldades e se 
abriu junto com outras 22 universidades e institutos de ciência e tecnologia no estado. 
Vamos começar um piloto também em Minas Gerais e Colômbia." 

Entre as instituições que usam "vitrine online" estão UFSCar, Unesp e Instituto 
Federal de São Paulo. 

'Mais matches' 
Rondani defende que a proposta da metodologia visa não somente reduzir as 

barreiras entre pesquisadores e empresas, mas também oferecer novas oportunidades 
aos profissionais. Isso, explica, na medida em que os trabalhos podem ser feitos por 
meio do processo de cocriação. 

"Ao invés de a gente esperar a universidade desenvolver tecnologias, que 
depois eventualmente serão úteis ao mercado, tentam vender sem um canal 
estruturado, a gente criou essa plataforma onde ela pode encontrar diretamente os 
executivos e os dois começam a discutir as formas de alavancar isso", explica o 
empreendedor ao citar que o sistema também permite redução de gastos. 
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Desde que foi criado, o movimento soma 298 contratos e 1,1 mil matches em 
negociação. Os dados foram registrados em fevereiro, quando houve fim de um ciclo, 
e serão atualizados em 2018. 

A expectativa, segundo o CEO, é de que a taxa de sucesso nas negociações 
entre universidades e empresas seja multiplicado em até dez vezes, por meio da 
plataforma disponível. O sistema já tem cadastrados pelo menos 3,4 mil executivos 
avaliadores e há 3 mil startups ativas. 

"A taxa de sucesso das TOP 100, todas elas fecharam contratos com 
empresas e receberam investimentos. A gente espera que o mesmo ocorra com as 
universidades, em até 12 meses". No ano passado, as startups receberam pelo menos 
R$ 100 milhões das companhias. 

Além disso, o ex-aluno da Unicamp destaca que o caminho da ciência seguirá 
independente. 

"Continua livre, mas ela terá mais informações para trabalhar", ressalta o 
empreendedor. Segundo o CEO, ao menos 100 pessoas estão interligadas à equipe 
do movimento e o potencial de inovação atrelado às parcerias possíveis com uso da 
metodologia pode gerar mercado na escala de bilhão. 

"Existe uma aposta grande e a comprovação vem das startups. As que fazem 
mais sucesso são as que vieram dos projetos de pesquisa, e elas vão continuar 
envolvidas para ajudar nessa colocação de mercado. Queremos passos mais curtos e 
com mais sucesso", afirma Rondani. 

Outras etapas 
De acordo com o movimento 100 Open Techs, depois do evento as tecnologias 

mais promissoras serão conectadas durante a 10ª Oiweek - Open Innovation Week 
2018 com empresas globais. Por último, o resultado do processo desenvolvido nas 
etapas será considerado em um ranking anual. 

Rodadas de negócios 
Ao G1, o presidente da Fundação Fórum Campinas Inovadora, José Eduardo 

Azarite, demonstrou otimismo ao tratar sobre as rodadas de negociações que devem 
ocorrer durante o InovaCampinas deste ano. Para ele, o novo método resultará em 
quantidade superior ao dobro de 2016. 

"Quanto tempo uma empresa iria demorar para ver quais pesquisas estão 
ocorrendo no núcleo e são de interesse? Agora, ela já identifica e poderá avaliar se 
haverá investimento, se vai comprar ou criar uma startup. É a oportunidade da 
tecnologia sair de lá como oportunidade", ressalta. No ano passado, segundo a 
entidade, houve cerca de 300 reuniões para negociações no evento. 

Ao menos 182 tecnologias serão discutidas durante o InovaCampinas deste 
ano, marcado para 25 de outubro no Expo D.Pedro, das 9h às 20h.  

 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/deu-
match-universidades-publicas-aderem-a-plataforma-para-aproximar-empresas-
e-pesquisas.ghtml  
 

Voltar ao índice 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/deu-match-universidades-publicas-aderem-a-plataforma-para-aproximar-empresas-e-pesquisas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/deu-match-universidades-publicas-aderem-a-plataforma-para-aproximar-empresas-e-pesquisas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/deu-match-universidades-publicas-aderem-a-plataforma-para-aproximar-empresas-e-pesquisas.ghtml
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Privatização de aeroportos pode incentivar potencial regional 

 
28 de Setembro de 2017 
Fonte: Portal Fator Brasil 

 
Para especialista, demanda deve crescer nas próximas décadas. 
 

As dimensões continentais do território brasileiro são um dos fatores 
contribuintes para a expansão dos serviços aéreos no país. A privatização dos 
aeroportos pode alavancar a regionalização desses serviços. O Brasil conta 
com cerca de 2.500 aeródromos registrados pela Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil), sendo a maioria privados. Mas, 98% dos embarques e 
desembarques ocorrem em 65 aeroportos (internacionais, nacionais e 
regionais). Nos EUA, são mais de 15 mil aeroportos. 

“Esse é um potencial que as empresas ainda precisam explorar e que 
apresenta muitas possibilidades”, aponta Shailon Ian, engenheiro aeronáutico 
formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e presidente da Vinci 
Aeronáutica.  O mercado brasileiro comparado com o dos EUA ainda tem boas 
perspectivas de crescimento. 

A liderança do mercado norte-americano vem desde o fim da Segunda 
Guerra Mundial. O setor aeronáutico estadunidense passou por grandes 
mudanças, que começaram a partir do final da década de 1970. E esse 
gigantismo é resultado de fatores característicos dos EUA como a renda média 
elevada da sua população, as dimensões continentais e opções de modais de 
transporte menores, por exemplo, do que a europeia, que conta com Trens de 
Alta Velocidade (TAV).  

Shailon Ian considera que a iniciativa privada terá condições de oferecer 
melhores serviços no território brasileiro, ampliando a atuação das companhias 
aéreas por meio de parcerias regionais. “A demanda por viagens aéreas deve 
crescer nas próximas décadas e a oferta de voos regionais, realizados por 
companhias menores, vai abastecer os serviços ofertados pelas empresas 
maiores. Isso será apenas uma questão de tempo”, analisa o engenheiro. 

Segundo projeções do setor, 43% dos moradores de regiões sem 
aeródromos têm intenção de usar o avião como meio de transporte. “Sem 
sombra de dúvida, a expansão de oferta virá acompanhada de padrões 
internacionais mínimos de segurança. O país tem tradição de seguir 
corretamente as normas globais sobre esse assunto”, afirma Shailon Ian. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=349255  
 

Voltar ao índice  

 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=349255
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6. Serviços – Turismo 

ABAV Expo 2017 marca novo momento do turismo 

 
28 de Setembro de 2017 
Fonte: Portal Fator Brasil 

 
Ao lado de lideranças do setor, como o ministro Marx Beltrão, o presidente da 
Embratur, Vinicius Lummertz, reforçou a importância de tornar o Brasil um País 
aberto para investidores nacionais e internacionais. 
 

Cercada de grande expectativa em relação ao momento político e 
econômico, que deverá ser o marco da inclusão definitiva do turismo como 
segmento de ponta na geração de empregos e renda para o País, a ABAV 
(Associação Brasileira de Agentes de Viagens) abriu, nesta quarta-feira (27), 
em São Paulo, a 45ª edição da feira. Destacando a importância do evento e da 
data significativa –— hoje é o Dia Internacional do Turismo — o presidente da 
Embratur, Vinicius Lummertz, junto ao diretor de Gestão Interna do Instituto, 
Tufi Michreff, participou da abertura, e resumiu o sentimento predominante 
entre os profissionais do setor. 

"Pela primeira vez, o turismo aparece como protagonista da solução 
econômica para os graves problemas do Brasil. A saída da crise é pelo turismo. 
E essa afirmação também passa a ser política, e por isso ganhará novos 
patamares de consciência na sociedade", afirmou o presidente, durante seu 
discurso na feira. 

Para ele, o Brasil tem grandes atrativos turísticos e culturais, o que 
contribui para transformar-se em potência mundial do setor. “Somos um País 
conservador, mas precisamos romper com isso e mudar, aceitar que entre as 
reformas da economia, propostas pelo governo, são relevantes para o Brasil 
avançar econômica e socialmente e, principalmente, colocar o turismo em 
destaque. Somente com instituições mais ágeis teremos condições de 
enfrentar a concorrência internacional para atrair mais turistas. Até países com 
economia forte e que, tradicionalmente, eram extremamente industrializados, 
como o Japão, por exemplo, estão traçando metas para desenvolver o 
turismo”, destacou. 

O presidente da Embratur afirmou que, enquanto países vizinhos gastam 
cada vez mais em promoção internacional e modernizam as estruturas de seus 
organismos, “atuamos na contramão dessa história”. Lummertz disse, ainda, 
que é preciso convencimento de todos os setores (públicos e privados) para 
que haja o desenvolvimento do setor. 

“A Argentina investiu no ano passado US$ 36 milhões, a Colômbia, 
cerca de US$ 48 milhões, e o México, mais de US$ 400 milhões. Todos eles 
apresentam fluxos turísticos internacionais sólidos e crescentes. É preciso 
união entre as lideranças do setor, para que haja uma maior motivação política 
em torno das questões do turismo. Atualmente, o turismo brasileiro representa 
3,7% do PIB, mas este número chega a 10% quando outros serviços ligados ao 
setor estão incluídos. Somos uma economia forte internamente, mas não tão 
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forte externamente. O turismo, por exemplo, é o quinto item da balança 
exportadora do Brasil e podemos ajudar cada vez mais a economia do País”, 
disse Lummertz. 

Em complementação à fala do presidente da Embratur, o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, destacou a importância da aprovação do projeto de lei 
que prevê a transformação do Instituto em agência, para alavancar a vinda de 
turistas estrangeiros e, consequentemente, ajudar na economia do País. 

“Destaco, também, a nova Lei Geral do Turismo, que está em tramitação 
no Congresso Nacional. A proposta faz um ajuste na Política Nacional do 
Turismo e destaca a importância do envolvimento da população local no 
turismo. Além disso, a ideia da modernização é acompanhar as novas 
demandas do setor, desburocratizar procedimentos, integrar mais a iniciativa 
privada e ampliar o ambiente de negócios”, disse o ministro. 

Marx Beltrão ressaltou, ainda, a conquista da facilitação dos vistos que 
entram em vigor em novembro e disse que além da Austrália, Estados Unidos, 
Canada e Japão o próximo país a ser incluído entre os beneficiados deve ser a 
China. 

Mais promoção 
Presente no evento de abertura da ABAV Expo, o prefeito de São Paulo, 

João Doria, destacou a importância do setor para a economia dos estados e 
municípios brasileiros e falou do lançamento de uma campanha, aos moldes do 
plano “Rio de Janeiro a Janeiro”, para a promoção da capital paulistana. 

“Nos próximos dias, iremos lançar um programa conjunto promocional 
entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, dois grandes destinos 
emissores e receptores de turistas. Chegou a hora do turismo no Brasil”, 
destacou ele. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=349182    
 

Voltar ao índice  
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7. Empreendedorismo 

Empresa desenvolve plataforma para varejistas produzirem cartazes 
promocionais 

 
27 de Setembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
ByPrice utiliza aplicação em nuvem para padronizar ações nos pontos de 
vendas 
 

A startup catarinense ByPrice criou uma plataforma on-line para a 
produção padronizada de cartazes para varejistas. A ferramenta permite que o 
usuário faça modelos temáticos de anúncios e campanhas para os pontos de 
venda. A empresa atua em cerca de 40 lojas e está em fase de testes nos 
mercados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

O software funciona em nuvem e também disponibiliza servidores para a 
impressão. Segundo o diretor de vendas, João Zgoda, os diferenciais da 
aplicação são o baixo custo de produção e a dispensa de mão-de-obra 
especializada. "O varejista consegue criar diversas campanhas, com um alto 
número de produtos, sem um funcionário específico para isso", explica. 

O objetivo inicial da startup é atender supermercadistas, mas Zgoda 
conta que é possível atuar em outros setores. Entre os clientes da rede estão: 
Althoff Supermercados, Cooper Supermercados, Copagril Supermercados, 
Kacula e Cercadão. A empresa também projeta expansão para os demais 
estados do Brasil, Estados Unidos e México. 

A monetização acontece por cobrança de cada cartaz gerado e por 
usuário. "Temos algumas opções de pacotes que vão de 300 cartazes até 
projetos 100% personalizados. Isso tem funcionado bastante. Comparando o 
primeiro semestre de 2017, com o mesmo período do ano anterior, temos um 
crescimento de quase cinco vezes", ressalta. 

A ByPrice foi criada pelos sócios Rafael Vieira de Sousa, Edson Krug e 
Rafael Maicon. O investimento para o lançamento do produto, em junho de 
2015, na Exposuper, em Joinville, foi captado dos parceiros Canon e Helioprint. 
Para 2017, a meta é reduzir o tempo de negociação de cada prospecção, 
lançar atualizações baseadas nas ideias apresentadas pelos usuários e 
multiplicar dez vezes o faturamento de 2016. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/empresa-desenvolve-plataforma-para-varejistas-
produzirem-cartazes-promocionais-id654190.html  
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Fipezap: salas comerciais tem baixa de 0,46% no preço de do aluguel em agosto 

 
28 de Setembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas 

 
O mercado de salas e conjuntos comerciais permanece sob pressão, com 

recuo nos preços médios de venda e locação em agosto, de acordo com pesquisa da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O levantamento é feito com base 
nos anúncios no site Zap Imóveis e engloba escritórios de até 200 metros quadrados 
(m2) em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. 

O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais recuou 0,19% em 
agosto na comparação com julho. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, a 
retração já atingiu 2,46%, enquanto nos últimos 12 meses houve baixa de 3,79%. Em 
agosto, a queda nos preços de venda foi puxada pelos resultados negativos de São 
Paulo (-0,32%), Rio de Janeiro (-0,10%) e Porto Alegre (-0,42%). Já na cidade de Belo 
Horizonte, houve alta de 0,36%. 

O preço médio anunciado de aluguel das salas e conjuntos comerciais em 
agosto sofreu queda de 0,46% em comparação com julho. Nos primeiros oito meses 
do ano, a baixa atingiu 3,04%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, a 
retração foi de 5,02%. Em agosto, tiveram queda nos preços de locação: Rio de 
Janeiro (-1,18%), São Paulo (-0,14%) e Belo Horizonte (-0,87%). Por sua vez, Porto 
Alegre registrou aumento de 0,21%. 
 
Índice que reajusta aluguel acumula queda de 1,45% em 12 meses 

 
28 de Setembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) encerrou setembro em alta de 
0,47%, taxa bem acima da registrada em agosto (0,10%) e mais do que o dobro da 
variação mensurada em setembro do ano passado (0,20%). No acumulado do ano, no 
entanto, o resultado ainda é de uma queda de 2,10% e, nos últimos 12 meses, -1,45%. 
Esta última taxa é que serve de base de cálculo para renovação da maioria dos 
contratos de aluguel. 

Essa elevação foi influenciada, principalmente, pela alta dos preços no setor 
atacadista, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV). O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) passou de uma queda de 
0,05% para um aumento de 0,74%. Um dos motivos é o peso da alta dos preços dos 
combustíveis (de 0,24% para 6,11%), no processamento dos bens para consumo. 

Também houve impacto no subcomponente matérias-primas brutas devido às 
cotações de algumas commodities (produtos primários com cotação no mercado 
internacional). Os destaques são bovinos (de 0,12% para 8,89%), milho em grão (de -
2,48% para 6,63%) e soja em grão (de -1,75% para -0,06%).  

Nos demais componentes do IGP-M, caiu a velocidade de correção dos preços. 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apresentou queda de 0,09% (ante uma alta 
de 0,33%, em agosto) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve 
variação de 0,14%, inferior ao resultado de agosto último (0,40%). 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
26/09/2017 até 01/10/2017 – CONSTRUMÓBIL 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Parque do Imigrante 
Cidade: Lajeado – RS 
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – NANO TRADESHOW 2017 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP  
  
26/09/2017 até 29/09/2017 –  FENAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP  
 
26/09/2017 até 28/09/2017 – SUPERAGOS 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
27/09/2017 até 28/09/2017 – CONIP JUDICIÁRIO E CONTROLE 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Royal Tulip Brasília 
Cidade: Brasília – DF 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – CONAF 2017 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – ABAV EXPO 2017 
Setor: Turismo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
27/09/2017 até 29/09/2017 – SUPER MIX 2017 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda – PE  
 
28/09/2017 até 30/09/2017 – SALÃO BRASILEIRO DAS CARNES 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
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29/09/2017 até 02/10/2017 – MANAUS EXPO BEAUTY 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Studio 5 Centro De Convenções 
Cidade: Manaus – AM 
 
01/10/2017 até 03/10/2017 – ASIAN & SEA FOOD SHOW 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
02/10/2017 até 05/10/2017 – FUTURECOM 2017 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – CONGRESSO ABES/FENASAN 2017 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – TUBOTECH 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/10/2017 até 05/10/2017 – WIRE SOUTH AMERICA 
Setor: Metalurgia e Siderurgia 
Local: São Paulo Expo Exhibiton & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
 
 
 
 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


