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1. Serviços - Bancos 

Queda dos calotes puxa alta de 14,6% no ganho de bancos 

 

 10 de Novembro de 2017 
Fonte: Isto É  

 
Apesar de gastarem menos para cobrir calotes, os grandes bancos não 

conseguiram acelerar o crescimento dos lucros no terceiro trimestre. Pesou, 
sobretudo, o desempenho ainda tímido do crédito e o impacto da queda dos 
juros nas margens financeiras. O resultado líquido de Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú Unibanco e Santander cresceu 14,6% no terceiro trimestre, ante 
igual período do ano passado, para R$ 16,4 bilhões. 

Os gastos com provisões para devedores duvidosos (PDDs) tiveram 
uma queda de 21% em relação ao ano passado, para R$ 17,4 bilhões, na 
soma de todas as instituições. 

A oferta de crédito, de forma geral, seguiu decepcionando e deixou 
alguns bancos abaixo das próprias previsões – a exceção foi o Santander, que 
viu sua carteira crescer de julho a setembro. No entanto, os grandes bancos 
preferiram manter suas expectativas para o ano. 

O grande entrave à retomada do crédito tem sido as pessoas jurídicas. 
Os empréstimos neste segmento encolheram em cerca de R$ 90 bilhões no 
terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2016. 

Ainda que a pessoa jurídica jogue contra, o quarto trimestre é a aposta 
dos grandes bancos para ficar dentro das estimativas para o ano. Para 2018, 
entretanto, há mais otimismo. 

Depois de dois anos seguidos de queda, o presidente do BB, Paulo 
Caffarelli, afirmou que o crédito em geral deve crescer cerca de 6% no próximo 
exercício. “Uma variável muito importante para o crédito será o crescimento 
econômico”, afirmou o executivo, ontem, ao comentar os resultados do BB. 

Inadimplência. Do lado da inadimplência, apesar de a Oi ainda pesar no 
indicador do BB, as notícias continuam positivas. Enquanto Itaú e Santander 
mostraram estabilidade nos calotes a empréstimos, Bradesco voltou a reduzir o 
seu indicador, considerando atrasos acima de 90 dias. O BB seguiu a 
tendência e apresentou a primeira redução nos calotes desde dezembro de 
2016. E, conforme o presidente do banco estatal, a expectativa é de melhora 
em 2018, graças à redução do risco da carteira da instituição. 
 
https://www.istoedinheiro.com.br/queda-dos-calotes-puxa-alta-de-146-no-
ganho-de-bancos/ 
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Caixa abre linha crédito de R$ 500 mi para varejo 

 
10 de Novembro de 2017 

Fonte: Estado de Minas  
 

A Caixa fechou ontem uma parceria com a Associação de Lojistas de 
Shoppings (Alshop) para oferecer uma linha de crédito de R$ 500 milhões com 
condições diferenciadas para os lojistas ligados à entidade. Os recursos, 
disponíveis a partir de hoje nas agências do banco, serão destinados a capital 
de giro e a investimentos de pequenos e microempresários, que são a maioria 
dos lojistas de shoppings. Recente pesquisa da Serasa Experian revelou que 
há no País 4,8 milhões pequenas e microempresas inadimplentes. 

"Num primeiro momento serão ofertados R$ 500 milhões", diz o gerente 
nacional de estratégia de cientes da Caixa, Daniel José Ferraz dos Santos. 
Segundo ele, o momento é oportuno para oferecer essa linha de crédito porque 
os lojistas estão às vésperas do pagamento do 13.º salário dos funcionários, 
numa fase em que o varejo ainda dá sinais de recuperação. Os juros cobrados 
nos empréstimos destinados a capital de giro são de 0,83% ao mês, ante uma 
média de 2% do mercado. Os prazos são mais longos: 60 meses, ante 24 
meses. 

"O convênio vai facilitar o acesso dos lojistas aos recursos", destaca o 
diretor de internacionalização e franquias da Alshop, Ricardo Camargo. Ele 
conta que a Alshop negocia linhas de crédito semelhantes com o Santander e o 
Bradesco. A entidade reúne 54 mil lojistas. 

Funding 
Santos explica que os recursos para essa linha de crédito virão do PIS 

(Programa de Integração Social), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
gerido pelo BNDES, além do próprio banco. 

Sob o risco de descumprimento das regras internacionais do sistema 
financeiro de proteção a crises (acordo de Basileia), a Caixa vem negociando 
com o governo nas últimas semanas, uma alternativa para elevar sua 
capacidade de concessão de créditos sem necessidade de aporte do Tesouro 
Nacional. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/11/10/internas_economia,91
5704/caixa-abre-linha-credito-de-r-500-mi-para-varejo.shtml 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Meios de Pagamento 

Fatura do cartão de crédito subiu para 41% dos consumidores brasileiros 

 
10 de Novembro de 2017 

Fonte: O Povo 
 
O levantamento revelou que os itens de primeira necessidade foram os mais 
requisitados por meio do cartão de crédito, como alimentos em supermercados 
(64%) e remédios (55%) 
 

41% dos consumidores brasileiros, quatro a cada dez, que usam o 
cartão de crédito tiveram aumento no valor da fatura no último mês de 
setembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). Conforme o levantamento, a média da cobrança foi 
de R$ 1.008 em setembro passado. 

A pesquisa apontou que os itens de primeira necessidade foram os mais 
requisitados por meio do cartão de crédito, como alimentos em supermercados 
(64%) e remédios (55%). Produtos como roupas (38%), idas a bares e 
restaurantes (36%) e combustível (29%) ocupam as demais posições do 
ranking de gastos feitos. 

Ainda de acordo com a pesquisa, seis em cada dez (63%) consumidores 
não utilizaram nenhuma modalidade de crédito no mês de setembro passado, 
como empréstimos, linhas de financiamento, crediários e cartões de crédito. Os 
outros 37% revelaram que usaram ao menos uma modalidade. Os cartões de 
crédito (30%) e os cartões de loja e crediário (12%) foram as modalidades mais 
utilizadas.  

Já o cheque especial foi citado por 6% da amostra. Há ainda, 3% de 
consumidores que recorreram à empréstimos e 3% que buscaram 
financiamentos. 

Em setembro último, o Indicador de Uso do Crédito, que mensura a 
quantidade de consumidores que recorrem às compras a prazo e à contratação 
de empréstimos e financiamentos, marcou 23,9 pontos, resultado abaixo da 
média observada em meses anteriores, que é de 27,2 pontos. A escala do 
indicador varia de zero a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior o 
número de usuários e de frequência do uso das modalidades. 
 
https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2017/11/fatura-do-cartao-de-
credito-subiu-para-41-dos-consumidores-brasileiro.html 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Turismo 

Governo Federal vai investir mais de R$ 700 milhões em infraestrutura turística 

 
09 de Novembro de 2017 

Fonte: Ministério do Turismo  
  
Além das 22 obras do Ministério do Turismo em 10 estados brasileiros, Programa 
“Agora, é Avançar” irá aportar recursos em aeroportos, portos e rodovias, projetos com 
forte impacto no setor 
 

O Ministério do Turismo também está contemplado no Programa “Agora, é 
Avançar”, lançado nesta quinta-feira (09) pelo presidente da República, Michel Temer, 
em Brasília. Ao todo, 22 obras de infraestrutura da Pasta serão atendidas pela 
iniciativa com o aporte de R$ 736,3 milhões até 2018. Os recursos não estão sujeitos 
ao contingenciamento do orçamento do governo. 

Das 22 obras sob responsabilidade da Pasta, cinco preveem a reforma ou 
construção de centros de convenções. As cidades de Natal (RN), São Paulo (SP), 
Balneário Camboriú (SC), Aracajú (SE) e Salvador (BA) serão as beneficiadas e 
devem melhorar sua capacidade para receber congressos e eventos, movimentando o 
Turismo de Negócios na região. De acordo com levantamento da Associação 
Internacional de Congressos e Eventos (ICCA, na sigla em inglês), o Brasil continua 
sendo o país da América do Sul que mais sediou eventos – 244 no continente. 

“O governo federal dá um importante passo para gerar empregos, renda e 
melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. A retomada de importantes obras de 
infraestrutura turística irá impactar no turismo do país, atraindo mais turistas e 
melhorando a experiência nos destinos. Acredito que em breve colheremos os bons 
resultados desse investimento tanto no turismo de negócios como também no de 
lazer”, afirmou o ministro do Turismo, Max Beltrão. 

As obras contemplam ainda a duplicação e restauração de rodovias que levam 
a destinos turísticos bem como sinalizações turísticas. Além disso, a construção da 
Fábrica do Samba e do Autódromo de Interlagos, ambos em São Paulo, também 
fazem parte do Programa e receberão prioridade para conclusão. 

O objetivo do programa é retomar a execução de mais de 7.439 mil obras de 
infraestrutura que estão paradas em todo o Brasil. Para isso serão investidos R$ 
130,97 bilhões até o próximo ano, recursos do Orçamento Geral da União, do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de empresas estatais. Além das obras 
contratadas com o Ministério do Turismo, outros projetos têm forte impacto no setor, 
como os investimentos em 43 aeroportos e 11 portos. 

 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/8287-governo-
federal-vai-investir-mais-de-r$-700-milh%C3%B5es-em-infraestrutura-
tur%C3%ADstica.html 

 
Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Estudo traz panorama dos reviews na Black Friday 

 
09 de Novembro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Um estudo divulgado esta semana pela Yourviews mostra que quanto 
mais os lojistas usam ferramentas de reviews, mais transmite confiança para 
seus consumidores, ajudando-os a se prepararem melhor para o maior evento 
de e-commerce do Brasil. 

O estudo foi feito com o objetivo de saber mais sobre a satisfação do e-
consumidor brasileiro em relação as compras feitas no período da Black Friday 
(o período analisado foi do dia 20 ao dia 30 de novembro de 2016), sendo 
coletadas avaliações feitas no e-commerce brasileiro. 

  Redação E-Commerce Brasil 
Estudo traz panorama dos reviews na Black Friday         
Um estudo divulgado esta semana pela Yourviews mostra que quanto 

mais os lojistas usam ferramentas de reviews, mais transmitem confiança para 
seus consumidores, ajudando-os a se prepararem melhor para o maior evento 
de e-commerce do Brasil. 

O estudo foi feito com o objetivo de saber mais sobre a satisfação do e-
consumidor brasileiro em relação as compras feitas no período da Black Friday 
(o período analisado foi do dia 20 ao dia 30 de novembro de 2016), sendo 
coletadas avaliações feitas no e-commerce brasileiro. 

Através das reviews de lojas feitas no período indicado, 94,34% foram 
avaliações positivas (notas entre 5 e 4) e apenas 5,66% correspondem às 
avaliações negativas (notas entre 1 e 3). Esse dado representa que a maior 
parte dos e-consumidores se sentiram satisfeitos com o processo de compra 
do site, que devido aos insights fornecidos pela ferramenta de reviews, permite 
aos lojistas trabalharem constantemente em melhorias dentro de suas lojas, 
garantindo uma boa experiência para o usuário mesmo em “tempos de Black 
Friday”. 

O e-commerce já está presente em território nacional há mais de 20 
anos, e a Black Friday teve sua primeira edição em 2010, que inicialmente foi 
totalmente voltada para o comércio eletrônico. Com todos esses anos de 
experiência e aprendizado, os lojistas estão se aprimorando cada vez mais 
para oferecer um evento que satisfaça seus consumidores. Como pode-se 
perceber através desta pesquisa, 87,4% dos clientes se sentiram satisfeitos 
com o(s) produto(s) adquirido(s) na Black Friday, que atenderam às suas 
expectativas, além de mais de 90% recomendarem o(s) produto(s) que 
compraram a um amigo. 

Ainda neste período, foi observado que apesar da urgência de compra 
gerada pelos descontos oferecidos, os consumidores não deixam de consultar 
a confiança da loja. Prova disso são as mais de 2,5 milhões de avaliações 
lidas, indicando que mesmo com os preços atrativos o cliente preza pela 
credibilidade da loja e dos produtos. 
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De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google, o preço dos 
produtos continua sendo o fator mais importante para os consumidores na 
Black Friday, entretanto a confiança na loja e na marca ganharam espaço e 
aparecem em segunda e terceira posição, representando 40% dos fatores de 
decisão da compra do cliente. 

Esse estudo mostra que ter uma ferramenta completa de avaliações 
auxilia o lojista a transmitir a confiança da sua loja para seus consumidores, e o 
ajuda a se preparar melhor para o maior evento de e-commerce do Brasil, uma 
vez que a opinião do cliente influencia outros compradores, oferece mais 
informações sobre o produto e gera conteúdo qualificado para o Google. Além 
disso, a ferramenta possibilita o varejista a identificar falhas na operação, 
melhorar o conhecimento sobre o seu público, sendo mais assertivo em suas 
ações e consequentemente gerando mais conversões. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/estudo-mostra-comportamento-
de-reviews-na-black-friday/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Logística  

Black Friday: a importância da logística para o e-commerce, segundo os 
Correios 

 
09 de Novembro de 2017 

Fonte: Fator Brasil  
 

A Braspag, empresa do grupo Cielo e líder em soluções de pagamentos 
para e-commerce na América Latina, entrevistou Lemuel Silva, chefe de 
departamento de encomendas de e-commerce dos Correios para série especial 
de vídeos do Canal Braspag para a Black Friday. Silva falou ao CEO Gastão 
Mattos sobre a relevância da logística para o e-commerce, o preparo dos 
Correios para atender às demandas de épocas de maior venda, como Black 
Friday e Natal, e a importância da internet para quem deseja empreender. 

Silva destaca que os Correios entregam um milhão de encomendas 
todos os dias. Para a data, a expectativa de aumento é de 25%, considerando 
a média do país. "Claro que se formos avaliar alguns locais específicos, o 
crescimento pode ser muito maior, de até 200%", explica. Para a Braspag, a 
Black Friday também traz números expressivos. Segundo Gastão Mattos, o 
evento tem representado sucessivos recordes de autorizações de pagamento. 
"Processamos três vezes mais do que o pico médio de qualquer outra data do 
ano", afirma. 

Silva relembra que para os Correios o final de ano sempre foi de 
movimentação intensa. Antes, pelas cartas e cartões de Natal. Hoje, pelas 
compras do e-commerce. De acordo com o executivo, com o surgimento da 
Black Friday, o fluxo de entregas fica distribuído entre novembro e dezembro, 
com picos, evidentemente, no dia da Black Friday e no Natal. "É um desafio dar 
vazão a todos os pedidos, mas é gratificante e nos preparamos para isso", diz. 

Na entrevista, ele adiantou que os Correios estão avaliando novos 
serviços para o e-commerce e uma revisão dos serviços premium. Ele destaca 
que o e-sedex, criado especialmente para o comércio eletrônico foi bastante útil 
por mais de dezessete anos, mas que há três os Correios já avaliavam 
melhores soluções para atender o setor. "Era um serviço com praças definidas 
e entendemos que era necessário ampliar e melhorar os prazos de entrega, 
uma vez que o Brasil está comprando mais no e-commerce. Não extinguimos 
simplesmente o produto, mas melhoramos outros dois, o Sedex e o Pac. A 
migração para eles foi natural", diz, lembrando que, ainda que o e-sedex tenha 
sido descontinuado, as entregas cresceram em 7%. "Foi um estudo amplo e 
complexo e que se mostrou acertado para o comércio eletrônico". 

"Lançamos o serviço de fullfilment, o Correios Log+, que oferece 
armazenagem e entrega. Investimos R$ 280 milhões somente na parte de 
tratamento, com 14 novas máquinas distribuídas pelo país. Isso significa que 
os Correios continuam investindo fortemente para continuar sendo o principal 
parceiro para o comércio eletrônico", destaca, lembrando que a empresa é a 
única do país que realmente consegue cobrir o país inteiro atualmente. 
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O executivo enaltece a importância da internet para os empreendedores 
e incentiva quem quer começar a atuar na área. Na sua visão, a internet é uma 
plataforma aberta, acessível para todos que quiserem ganhar dinheiro, não 
importa o porte da empresa. "Tem que ser profissional. A possibilidade está 
para todos, do menor ao maior". Para o novo empreendedor, faz o convite para 
conhecer as soluções de logística dos Correios. "As informações estão 
disponíveis no site, na aba 'para sua empresa' ou em qualquer central de 
atendimento. Somos muito acessíveis", finaliza. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=351437 

 
Voltar ao índice  
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6. Curtas 

Usado para reajustar aluguéis, IGP-M tem deflação de 1,4% em 12 meses 

 
10 de Novembro de 2017 

Fonte: Agência Brasil 
  

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), utilizado no reajuste dos 
contratos de aluguel, registrou deflação (queda de preços) de 0,02% na 
primeira prévia de novembro. A taxa é menor que a inflação de 0,32% anotada 
na primeira prévia de outubro, informou hoje (10), no Rio de Janeiro, a 
Fundação Getulio Vargas. Com a prévia de novembro, o IGP-M acumula 
deflações de 1,95% no ano e de 1,4% no acumulado de 12 meses. 

A queda da taxa da prévia de outubro para a de novembro foi provocada 
por deflação nos preços do atacado e por uma inflação menor no varejo. O 
Índice de Preços ao Produtor Amplo, que analisa o atacado, recuou de uma 
inflação de 0,42% em outubro para uma deflação de 0,09% em novembro. 

Já a inflação do Índice de Preços ao Consumidor, que analisa o varejo, 
caiu de 0,17% em outubro para 0,03% em novembro. 

Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção teve alta na 
taxa de inflação, ao passar de 0,06% em outubro para 0,29% na prévia de 
novembro. A primeira prévia do IGP-M de novembro foi calculada com base em 
preços coletados entre os dias 21 e 31 do mês de outubro. 
 

Voltar ao índice 
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7. Feiras 

 
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 12/11/2017 – FEIRA DO BEBE E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
09/11/2017 até 12/11/2017 – FESTURIS 
Setor: Turismo 
Local: Serra Parque 
Cidade: Gramado – RS 
 
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 
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“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
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20/11/2017 até 23/11/2017 – FENACAM 
Setor: Agronegócio 
Local: Centro de Eventos do Ceará 
Cidade: Fortaleza – CE  
 
21/11/2017 até 24/11/2017 – FEIRA BRASIL PETRÓLEO E GÁS 2016 
Setor: Multisetores 
Local: Universo - Universidade 
Cidade: Salvador – BA 
 
22/11/2017 até 25/11/2017 – FIAM 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções de Manaus 
Cidade: Manaus – AM 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FRANCHISING FAIR 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Shopping Passeio das Águas 
Cidade: Goiânia - GO 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FENEG 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Eventos de Paranavaí – PR 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
24/11/2017 até 26/11/2017 – FENAIUC 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Convenções de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


