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1. Crédito e Financiamento 

Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira 

 
06 de Novembro de 2017 

Fonte: G1  
 

Não há previsão de data para a versão presencial do feirão. 
 

Começa nesta segunda-feira (6) o “feirão limpa nome” da Serasa, que 
permite que os consumidores com dívidas em atraso possam rever suas 
pendências. As renegociações acontecerão pela internet até o final de 
novembro. Não há previsão de data para a versão presencial do feirão. 

O programa terá duração até 30 de novembro. Os consumidores 
poderão renegocias suas dívidas diretamente com as empresas credoras que 
estiverem participando. Para fazer isso, é preciso acessar o site do Serasa 
Consumidor e se cadastrar. Para quem não sabe se está com o nome sujo, 
também é possível fazer uma consulta gratuita para verificar se há pendências 
em seu CPF. 

Para renegociar sua dívida no feirão, o consumidor inadimplente deve 
verificar se a empresa para a qual está devendo estará participando do 
programa. Segundo a Serasa Experian, o feirão terá empresas de diversos 
segmentos, como bancos e financeiras, telefonia, lojas e recuperadoras de 
crédito. 

No feirão, as empresas irão oferecer descontos e mudanças nos prazos 
de pagamento de dívidas atrasadas. A negociação será feita online, por e-mail 
ou chat, ou telefone. Algumas empresas já terão ofertas preestabelecidas, 
disponibilizando simulação e boletos para a quitação de dívidas. 

Ainda segundo a Serasa, 320 mil pessoas, aproximadamente, limparam 
seus nomes no feirão do ano passado. 

Consumidores no vermelho 
Segundo a Serasa, o número de pessoas com contas em atraso cresceu 

1,5% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2016, para 60,5 
milhões de consumidores. Somadas, as dívidas dessas pessoas chegam a R$ 
267,5 bilhões. 

O valor médio devido por cada pessoa inadimplente é de R$ 4.422. A 
maioria das pendências tem relação com dívidas bancárias e de cartão de 
crédito. 

Antes de renegociar 
A Serasa recomenda que, antes de tentar negociar uma dívida com o 

credor, o consumidor faça as contas para saber qual valor de parcelamento 
caberia em seu orçamento. 

Para isso, é preciso calcular todas as despesas fixas da família e somar 
às dívidas já assumidas. Assim, o consumidor saberá qual é o valor de sobra 
para pagar o parcelamento da dívida a ser renegociada. 

Outra dica é utilizar o 13º salário para ajudar a resolver a situação 
financeira. “O consumidor deve aproveitar a oportunidade para limpar o nome, 
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renegociando com condições de pagamento que caibam em seu bolso”, diz em 
nota o diretor de estratégia e gestão Serasa, Raphael Salmi. “Estamos na 
época de recebimento do 13º salário e, para quem possui o benefício, é 
recomendável que priorize o pagamento da dívida”, acrescenta. 

 
https://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/feirao-limpa-nome-da-
serasa-comeca-nesta-segunda-feira.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio - Supermercados 

Vendas em alta começam a tirar o setor de supermercados da crise 

 
04 de Novembro de 2017 

Fonte: Correio Brasiliense  
 
Para especialistas, tendência é que os produtos fiquem mais baratos ou, pelo 
menos, com valores estáveis até o fim do ano 
 

Os supermercados começam a se recuperar do período recessivo, com 
crescimento nas vendas. De acordo com especialistas, o setor tem tudo para 
fechar o ano no azul e começar 2018 com o pé direito. Para o consumidor, a 
boa notícia é que a tendência é de os produtos ficarem mais baratos ou, pelo 
menos, com preços estáveis até o fim do ano. 

“O que podemos perceber é que vamos começar a ter uma recuperação 
nas vendas”, disse o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). “O setor é o mais importante do varejo, responsável por cerca 
de 30% das vendas. É muito significativo também para a geração de empregos 
e para ramos como o imobiliário, entre outros.  Então, tem um reflexo muito 
forte na economia do país”, destacou. 

De acordo com Bentes, no entanto, o reflexo nos preços não virá de 
forma imediata. “Provavelmente, nos próximos meses, os produtos registrarão 
leve aumento, mas a tendência é que a longo prazo os preços dos alimentos 
nos mercados tenham queda”, comentou. “Isso é positivo para que a inflação 
fique em torno dos 4%, ou seja, estável”, considerou o economista. 

Quem vai ao supermercado nota que os preços ainda variam muito. 
“Existem promoções de alguns produtos. Percebi, por exemplo, que as frutas 
estão mais baratas. Já outros itens extrapolam o orçamento do brasileiro”, 
reclamou a design de interiores Clara Menezes, 43 anos. “Dá para perceber o 
efeito da inflação no valor dos produtos”, comentou. 

Fábio Bentes, da CNC, afirmou que vários fatores interferem no valor 
dos produtos. “A formação de preços envolve questões como safra, clima e 
taxa de câmbio, entre outros”, explicou. “Para começar 2018 com uma boa 
perspectiva, é importante que o setor saiba adotar algumas estratégias, como 
aproveitar o dólar mais barato, negociar com fornecedores e adaptar os 
produtos das gôndolas ao bolso do consumidor”, explicou. 

Os consumidores, por sua vez, procuram alternativas para fazer as 
compras caberem no orçamento. “Eu pesquiso bastante, venho ao mercado 
toda semana. Além disso, costumo fazer compras no atacado, assim consigo 
uma economia de até 40% em alguns produtos”, comentou Clara Menezes. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/04/internas_
economia,638582/vendas-em-alta-comecam-a-tirar-o-setor-de-supermercados-
da-crise.shtml 

 
Voltar ao índice 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/04/internas_economia,638582/vendas-em-alta-comecam-a-tirar-o-setor-de-supermercados-da-crise.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/04/internas_economia,638582/vendas-em-alta-comecam-a-tirar-o-setor-de-supermercados-da-crise.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/11/04/internas_economia,638582/vendas-em-alta-comecam-a-tirar-o-setor-de-supermercados-da-crise.shtml
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3. Serviços 

Aumento de 4,5% no gás de cozinha passa a valer hoje 

 
05 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil  
 
As refinarias aumentaram a partir da 0h de hoje (5) os preços do gás de 

cozinha para uso residencial em botijões de até 13 kg (GLP P-13). O aumento 
é de 4,5%, em média. 

Segundo a Petrobras, que anunciou o aumento na sexta-feira (3), a 
causa principal do reajuste é a “alta das cotações do produto nos mercados 
internacionais, influenciada pela conjuntura externa e pela proximidade do 
inverno no hemisfério norte”. Ainda conforme a companhia, a variação do 
câmbio também contribuiu para a necessidade do aumento. 

O valor de elevação anunciado é o aplicado sobre os preços praticados 
nas refinarias, sem incidência de tributos. Como a legislação brasileira garante 
liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, o preço para o 
consumidor dependerá de cada distribuidora e revendedora. 

Se o reajuste for repassado integralmente ao consumidor final, o botijão 
pode chegar a aumentar em média 2%, uma alta de R$ 1,21, segundo os 
cálculos da companhia – mantidas as margens de distribuição e de revenda e 
as alíquotas de tributos. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-11/aumento-de-45-no-
gas-de-cozinha-passa-valer-hoje 
 

Voltar ao índice  
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4. Logística – Transporte Rodoviário 

Concessão de rodovias terá seguro cambial 

 06 de Novembro de 2017 
Fonte: Estado de Minas  

 
As novas concessões de rodovias, sejam trechos novos ou retomados 

pelo governo para serem relicitados, vão incluir um mecanismo de proteção 
cambial para o investidor. Com a medida, o governo quer atrair mais 
operadores e financiamento estrangeiros para essas concessões, as quais 
deixaram de contar com as grandes empreiteiras entre seus investidores e com 
o apoio do BNDES como maior financiador. 

A proposta de proteção cambial, que será divulgada em dezembro, 
prevê que haja um mecanismo de reajuste do contrato a cada dois ou cinco 
anos. Será analisado qual foi o impacto cambial que o empreendedor possa ter 
sofrido no período, por conta da oscilação do dólar em relação ao real. 

Se essa oscilação ficar dentro de uma margem de 5%, ou seja, se o 
financiamento externo que o investidor tomou não crescer mais do que 5% no 
período, tudo permanece como está. Se a sua dívida em dólar, no entanto, 
subir mais que 5% no período, o contrato de concessão passará por um 
processo de reequilíbrio financeiro, por meio de aumento da tarifa de pedágio 
cobrada do usuário da rodovia. 

Segundo José Carlos Medaglia Filho, diretor-presidente da Empresa de 
Planejamento e Logística (EPL), estatal ligada ao Ministério dos Transportes, o 
impacto tarifário, quando ocorrer, será pequeno e garantirá a sustentação das 
operações. "Os novos editais vão deixar mais clara qual é a matriz de risco de 
cada concessão. As condições de execução das obras também serão mais 
adequadas, por meio de gatilhos de investimentos conforme o aumento de 
demanda da rodovia." 

Mecanismos de proteção cambial em rodovias começaram a ser 
aplicados este ano pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Segundo Medaglia, o recurso 
tem dado resultado. 

A proposta é bem recebida pelas concessionárias do setor, mas não é 
vista como suficiente. "Essa proteção cambial pode ajudar, mas não resolve. O 
governo precisa ser mais aberto e ouvir as empresas. Hoje ele está fechado. A 
modelagem econômica ainda não foi discutida com o setor", diz César Borges, 
presidente executivo da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias 
(ABCR). 

Indenizações 
O governo também quer publicar até dezembro as regulamentações que 

vão esclarecer, definitivamente, as regras de indenização para que 
concessionárias de rodovias possam devolver as estradas ao poder público. 
Um ano depois de o Palácio do Planalto ter publicado a medida provisória 752, 
que permitiu a prorrogação dessas concessões ou ainda a devolução amigável 
dos contratos, o governo não conseguiu efetivar nenhuma transação com as 
empresas, por conta de indefinições sobre como essas transações ocorrerão. 
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Pelo menos seis concessões de rodovias contratadas durante a gestão 
da ex-presidente Dilma Rousseff, entre 2012 e 2013, aguardam a publicação 
dessas regras para saber se devolvem ao governo ou negociam uma extensão 
do prazo desses contratos. Em comum, todas vivem seu drama financeiro. 

Em setembro, a EPL contratou os serviços da consultoria KPMG para 
criar a modelagem financeira das devoluções de concessões e suas regras 
para indenização. "Esse trabalho, que será concluído em dezembro, vai 
mostrar quais são os ativos indenizáveis, o valor desses ativos e o processo de 
recebimento desses bens pela União", diz Medaglia. 

As regras serão enviadas para a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), que vai aplicá-las nas rodovias, e para a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), que deverá adotá-lo no processo de devolução do 
aeroporto de Viracopos, cujo pedido já foi oficializado em julho pelo Consórcio 
Aeroportos Brasil. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/11/06/internas_economia,91
4373/concessao-de-rodovias-tera-seguro-cambial.shtml 
 

Voltar ao índice 
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5. Empreendedorismo 

Startup Easy Carros reúne profissionais para todo tipo de serviços 

 
06 de Novembro de 2017 

Fonte: Estado de Minas 
 
Eleita a melhor startup do Brasil em 2016, plataforma oferece de lavagem a 
pequenos reparos 
 

Convenhamos, um carro todo sujo por dentro e por fora não está com 
nada! Entrar no possante e ver garrafas pelo chão, restos de comida, a 
lixeirinha cheia e muita poeira no painel chega a dar até desânimo. Mas o 
problema em si não é limpá-lo e sim encontrar tempo em meio à rotina 
extremamente corrida do trabalhador brasileiro. E foi exatamente assim, a partir 
de uma experiência própria, que o empreendedor Fernando Saddi lançou, em 
Janeiro de 2015, a Easy Carros, startup que conecta prestadores de serviços 
automobilísticos aos clientes. 

A plataforma, eleita a melhor startup do Brasil no ano passado pela G-
Startup, reúne, em um só ambiente, profissionais que oferecem diversos tipos 
de serviços para o carro, como lavagem externa e interna a seco, lavagem 
ecológica, reparo de para-brisa e limpeza do ar-condicionado, entre outros 
serviços. 

“A Easy Carros tira a dor de cabeça de cuidar do seu carro, permitindo 
que as pessoas não percam tempo buscando locais confiáveis e com preços 
justos. Conectamos donos de carros com profissionais de serviços automotivos 
certificados e uniformizados que vão para sua casa, escritório ou 
estacionamento realizar o serviço, sem tirar o carro da própria vaga. Estamos 
presente em mais de 60 cidades, em 16 estados, com milhares de clientes. A 
Easy Carros transforma a experiência em cuidar do carro em algo mágico: 
clicou um botão e seu carro fica pronto”, afirma o CEO e fundador da Easy 
Carros, Fernando Saddi. 

Além da comodidade de o cliente poder escolher o local onde será 
realizado os serviços, o valor de cada um deles está tabelado de acordo com o 
tamanho do automóvel. Saddi explica que a tabela é feita pela própria empresa 
e que o valor dos serviços é baseado em três fatores. 

“Primeiro, realizamos uma pesquisa nacional com mais de 1 mil 
prestadores de serviços antes do início da plataforma para saber a opinião 
deles. O segundo é o feedback dos nossos profissionais (easycarristas) que 
ocasionam na atualização constante da tabela, e o terceiro é o 
acompanhamento de uma avaliação de preço do mercado em relação a 
precificação, procurando adequar também em questão de volume, por 
exemplo, quando vamos atender uma frota. Com isso, realizamos o serviço 
com mais eficiência”, diz. 

Economia 
A empresa, inicialmente, entrou no mercado B2C (Business to 

commerce) e prestava serviços para o cliente por meio do comércio eletrônico. 
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Porém, com o crescimento natural de uma startup, a Easy Carros aderiu ao 
mercado B2B (Business to Business) há mais de um ano. A sigla define 
transações comerciais entre empresas.  

“Atualmente, temos em nosso portfólio de clientes o Grupo Bimbo, 
responsável pelas marcas Pullman e Nutella; o Grupo Bandeirantes, a 
Companhia Aérea Azul e a Movida, entre outros. A Easy Carros auxilia em uma 
economia de até 30% para essas empresas, já que, por meio de inteligência 
artificial, a startup consegue prever serviços que os carros integrantes da frota 
precisam fazer, além de oferecer um sistema totalmente automatizado de 
gestão de serviços e pagamento”, explica Fernando. 

Pensando no futuro e em continuar crescendo como startup, a Easy 
Carros já planeja virar especialista no setor de mobilidade urbana. Fernando 
acredita que, cada vez mais, os carros estarão sob posse de empresas, não de 
indivíduos. 

“É o futuro da mobilidade. Com o Uber, terceirização de frotas e carros 
autônomos, empresas serão donas dos veículos. Antecipando-se a esse 
mercado, a Easy Carros pretende virar especialista nesse setor”, finaliza. 

 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/11/06/internas_economia,91
4315/startup-easy-carros-reune-profissionais-para-todo-tipo-de-servicos.shtml 
 

Voltar ao índice 
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6. Curtas 

Base de telefonia móvel cai 3,97% em setembro sobre um ano antes 

 
05 de Novembro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Na comparação com agosto, o setor mostrou retração de 0,46% 
 

O país teve redução de 3,97 por cento nas linhas móveis em operação 
em setembro ante o mesmo período de 2016, para 241 milhões, afirmou nesta 
sexta-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

Na comparação com agosto, o setor mostrou retração de 0,46 por cento, 
o que representa 1,1 milhão de linhas a menos. 

Entre agosto e setembro, as linhas móveis pós-pagas cresceram 1,24 
por cento, enquanto as pré-pagas caíram 1,35 por cento. Em um ano, o pós-
pago registrou alta de 10,64 por cento, enquanto o pré-pago teve declínio de 
10,38 por cento. 

Segundo a Anatel, todos os estados apresentaram queda no número 
absoluto de linhas móveis na comparação anual, principalmente na Bahia e no 
Rio de Janeiro. 
 

Voltar ao índice 
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7. Feiras 

 

05/11/2017 até 07/11/2017 – SUL BELEZA 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Fenac - Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Novo Hamburgo - RS 
 
05/11/2017 até 07/11/2017 – BEAUTY NORDESTE 
Setor: Beleza e Estética 
Local: Bela Vista Shopping 
Cidade: Salvador – BA 
 
06/11/2017 até 10/11/2017 – PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque - SC 
 
07/11/2017 até 08/11/2017 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
07/11/2017 até 12/11/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – SC TRADE SHOW 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Infinity Blue Resort 
Cidade: Balneário Camboriu - SC 
 
07/11/2017 até 09/11/2017 – NT EXPO - NEGÓCIO NOS TRILHOS 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho 
Cidade:  São Paulo – SP 
 
09/11/2017 até 12/11/2017 – FESTURIS 
Setor: Turismo 
Local: Serra Parque 
Cidade: Gramado – RS 
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09/11/2017 até 19/11/2017 – AGROCAMPO 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá – PR 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – CONDOMÍNIO SHOW & FEIRA DA 
CONSTRUÇÃO - TUDO PARA SUA CASA, CONDOMÍNIO E LAZER EM UM 
SÓ LUGAR 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Eventos Ribeirão Shopping 
Cidade: Ribeirão Preto – SP 
 
09/11/2017 até 11/11/2017 – FENITA 
Setor: Multisetores 
Local: Praça dos Três Climas 
Cidade: Itapipoca - CE 
 
15/11/2017 até 19/11/2017 – SALÃO DUAS RODAS 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/11/2017 até 18/11/2017 – FENALESTE 
Setor: Multisetores 
Local: Colégio Marista de Aracati 
Cidade: Aracati - CE 
 
17/11/2017 até 19/11/2017 – PET FAIR 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Pavilhão Gaivotas 
Cidade: São José dos Campos – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


