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1. Crédito e Financiamento 

Fintech movimenta R$ 28 milhões em empréstimos coletivos em 2017 

 
04 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce 
 

No Brasil, empréstimos costumam ser associados a dívidas e por isso, 
acabam soando como algo negativo. Entretanto, empréstimos não 
necessariamente são feitos em um momento delicado da empresa. Eles 
também são uma ótima oportunidade para crescimento e investimentos, 
principalmente nos primeiros meses do ano, quando as companhias precisam 
de um incentivo para crescer, contratar mais funcionários entre outras 
despesas. 

Com apenas dois anos de operação e pioneira no país na modalidade 
P2P – empréstimo coletivo -, a Nexoos (https://www.nexoos.com.br) – fintech 
que conecta pequenas e médias empresas que necessitam de empréstimos a 
potenciais investidores – comemora o aumento no número de investidores, de 
empresas investidas e também do valor arrecadado. 

A comparação com o ano anterior demonstra um crescimento de 1300% 
no valor financiado, que passou de R$ 2 mi para R$ 28 mi. O marketplace de 
empréstimos fechou o ano com um recorde de financiamento: uma das 
rodadas de novembro teve R$ 1 milhão financiado para 12 empresas em 
apenas 10 minutos. 

Entre as vantagens para a empresa e o investidor, o CEO da Nexoos, 
Daniel Gomes, destaca: “Neste modelo o investidor tem liberdade e sabe 
exatamente aonde está investindo, pois a empresa precisa detalhar o uso que 
fará do dinheiro arrecadado e o empreendedor também sabe qual o custo total 
do empréstimo, já com as taxas aplicadas. O processo é 100% digital e além 
de menos burocrático, oferece taxas de juros bem menores que as dos bancos 
convencionais, podendo ser até 70% menores”. 

800% mais empresas investidas 
O número de empresas financiadas também subiu de 21 para 203, um 

aumento de mais de 800%. Metade delas é do segmento de Serviços. Já a 
taxa de inadimplência se manteve estável, abaixo de 4%. 

Pequenas e médias empresas com faturamento mínimo anual de R$ 250 
mil podem solicitar empréstimos à Nexoos. A análise de crédito é digital e 90% 
automática, com o uso de inteligência artificial. As métricas para aprovação se 
baseiam em dados que apontam o potencial do negócio, como consultas 
automatizadas aos bureaus de crédito, pré-análise automática e até avaliações 
de redes sociais. 

5 mil novos investidores 
No que se refere aos investidores, eram 2 mil em 2016 e agora somam 7 

mil, representando um crescimento de 250%. O investidor se cadastra na 
plataforma e investe um valor mínimo de R$ 6 mil na primeira rodada. Após 
este investimento inicial, ele tem a liberdade de escolha e decide quanto, 
quando e em qual PME quer investir. 
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Cada investidor pode emprestar até 5% do valor solicitado pela PME. É 

uma aposta na empresa, ainda que ele não adquira parte do negócio ou que 
tenha participação nos lucros. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/fintech-movimenta-r-28-
milhoes-em-emprestimos-coletivos-em-2017/ 
 

  
Voltar ao índice  
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2. Tributos 

Novas regras do MEI começam a valer: entenda o que mudou 

 
04 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Empreendimento com faturamento até R$ 81 mil anuais passam a ser aceitos 
sob o regime de tributação simplificada 
 

Começaram a valer neste início de ano as novas regras para quem se 
enquadra no regime de Microempreendedor Individual (MEI). Por isso, os 
empresários devem ficar atentos às mudanças. O limite de faturamento 
aumentou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Isso significa que mais pessoas 
poderão se beneficiar do MEI. 

Assim, empreendedores que faziam parte do Simples Nacional podem 
optar pelo MEI, que cobra tributos menores dos contribuintes. A medida 
também beneficia quem ultrapassou o teto antigo em até 20% (R$ 72 mil). Para 
regularizar a situação, esses empresários devem pagar uma taxa variável à 
Receita Federal. 

Desse modo, os ganhos mensais do MEI devem chegar em média a R$ 
6.750. Além das alterações quanto ao faturamento, o MEI passa a admitir 
novas categorias, como apicultores; locadores de bicicletas, equipamentos 
esportivos, motos e videogames; além de prestadores de serviços de poda, 
semeadura e roçagem. 

As mudanças, no entanto, desenquadram outras atividades do MEI. É o 
caso de personal trainers, arquivistas de documentos, contadores e técnicos 
contábeis. Até dezembro do ano passado, 7,7 milhões de empreendedores 
eram optantes do MEI, uma expansão de 16% frente a 2016. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/novas-regras-do-mei-
comecam-a-valer-entenda-o-que-mudou 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Comércio 

Confiança do Comércio sobe 1,4% em dezembro, diz a CNC 

 
04 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) atingiu 109,2 
pontos em dezembro, alta de 1,4% ante novembro, na série com ajuste 
sazonal, e aumento de 10,2% ante dezembro de 2016. 

Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) que, em nota, destacou que o indicador se manteve 
acima da zona de indiferença (100 pontos). 

"A melhora gradativa do poder de compra das famílias, proveniente da 
desaceleração da inflação e da leve recuperação da renda, provocou um 
resultado mais favorável nas vendas de fim de ano", diz o economista Bruno 
Fernandes. 

Nas estimativas da CNC, o comércio registrou vendas de R$ 34,9 
bilhões no Natal, 5% mais que um ano antes. 

No Icec de dezembro, o subíndice que mede a avaliação das condições 
correntes pelo comerciante subiu 1,7% ante novembro, para 79,5 pontos. Na 
comparação anual, o índice teve "um importante aumento de 33,3%", diz 
Bentes, destacando que, "apesar disso", esse subíndice segue na zona 
negativa, abaixo dos 100 pontos. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/confian%C3%A7a-do-com%C3%A9rcio-sobe-
1-4-em-dezembro-diz-a-cnc-1.674281 

 

Voltar ao índice 
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4. Comércio - Bares Restaurantes 

Redes de alimentação fora do lar estão prontas para acelerar 
inaugurações 

 
05 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Apoiados na retomada do poder de compra do consumidor, empresários 
começaram o ano mais otimistas e projetam crescimento de dois dígitos na 
abertura de lojas e no faturamento em 2018 
 

A melhora do poder de compra do brasileiro reanimou o setor de 
alimentação fora do lar no País. Do fast-food à comida tradicional, o plano é 
aproveitar a letargia de outros setores da economia, como o preço para locação 
de imóvel, para acelerar a abertura de unidades ao longo deste ano. 

“O varejo tem nas mãos um momento único: por ser um dos segmentos 
da economia a se recuperar primeiro, é possível negociar preços com setores 
ainda em crise, o que pode resultar em bons contratos”, afirma o advogado e 
especialista em varejo do escritório Buonomo & Motta, Rafael Seixas. 

Além da melhor negociação de preço para locação de imóveis, o 
especialista cita a oportunidade para renegociar gastos com logística e outros 
serviços que a empresa consome, além de aproveitar o momento para 
conversar com os fornecedores. 

“A alimentação fora do lar já deu sinais de melhora. No final de 2017, por 
exemplo, os shoppings tinham um volume bem maior de clientes nas praças de 
alimentação que em 2016”, comentou especialista em varejo da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL BH), Carlos Ruivo. 

E é contando que o ponto de inflexão do setor já chegou que o 
presidente do Divino Fogão, Reinaldo Varela, entra ainda mais otimista em 
2018. Se no ano passado a empresa abriu oito unidades e viu o faturamento 
crescer 15%, neste ano o plano é avançar ainda mais. “O Divino Fogão projeta 
inaugurar 10 novas unidades, chegando a 195 lojas, sendo sua grande maioria 
nos estados da região Sudeste, onde a economia apresenta melhores números 
pós-crise.” 

Em operação desde 1984, a rede aderiu ao modelo de franquias em 
1994 e, segundo Varela, a impulsão da alimentação fora do lar sustenta o setor, 
ainda que em meio a uma recessão como a que atravessamos. “É uma área 
que sempre gostei e que acredito no potencial de crescimento, afinal, as 
pessoas precisam se alimentar fora de casa”, corrobora. 

Também especializada na comida brasileira, a rede Panelinhas Brasil 
entrou em 2018 com metas ambiciosas: a abertura de 10 novas lojas e alta de 
até 30% no faturamento, quando comparado a 2017. Ao DCI o diretor executivo 
da rede, Paulo Seabra, contou que a empresa abriu quatro unidades em 2017, 
além de inaugurar uma fábrica, o que melhorou o cenário para este ano. 
“Estamos colhendo frutos do trabalho realizado nos últimos anos. Neste 
momento, temos vários investidores interessados em levar a marca para suas 
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cidades; eles aguardavam sinais de melhora da economia”, comenta o 
executivo. 

Para este ano, a empresa investirá em um aplicativo próprio, em um 
movimento para se aproximar do público mais jovem. “Nele, inclusive, será 
possível inclusive fazer pedidos para delivery ou para retirar em qualquer uma 
de nossas lojas sem filas, pagando direto pelo app”, conta. 

Com um resultado forte em 2017, os planos da rede Oven Pizza, que 
trabalha com um dos pratos preferidos do brasileiro, seguem ambiciosos este 
ano. Segundo o CEO da rede, Rafael Soares, foram abertas 16 unidades ao 
longo do ano passado, cinco lojas a mais que o previsto no inicio de 2017. “A 
projeção é abrir em 2018 mais 17 lojas, e assim, encerrar o ano que vem com 
40 unidades em operação”, comemorou ele, lembrando que sete unidades para 
serem aberta nos próximos meses já foram firmadas. 

A empresa, que se coloca no mercado como fast casual foi fundada em 
2014 no Paraná e apoia o crescimento na maior busca do brasileiro por 
soluções rápidas e saudáveis de alimentação fora do lar. “Apesar do momento 
econômico e político desafiador, a Oven Pizza tem conquistado espaços nos 
shoppings atendendo um nicho de mercado consumidor que procura alimentos 
customizados e saudáveis”, afirma. 

Com foco em culinária asiátiva, a rede Jin Jin, marca do Grupo Helipar, 
segue otimista. 

Segundo o diretor de Marketing e Comunicação da Halipar, Christiano 
Evers, 2017 foi marcado por grandes esforços para atravessar a crise, mas o 
trabalho deu resultado, e a empresa conseguiu crescer 15%. Em 2018, a meta 
é avançar mais e bater alta de 20% no faturamento. “Há espaço para 
crescimento em todas as regiões do País. Mas vamos reunir esforços para 
crescer em grandes centros urbanos como no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 
capitais nordestinas”. 

A empresa abriu oito unidades ao longo do ano passado, e para as 
inaugurações previstas para este ano, a entrada em vigor das novas regras 
trabalhistas no País darão ao fraqueado novas opções de contrato. 

“Começamos a trabalhar com modelo de jornada 12x 36 em algumas 
lojas e outras fizeram a redução do intervalo de para 30 minutos”, disse ele, 
lembrando que, por agora, a rede optou por não aderir ao trabalho intermitente. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/redes-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-fora-do-
lar-est%C3%A3o-prontas-para-acelerar-inaugura%C3%A7%C3%B5es-
1.674569 
 

Voltar ao índice 
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5. Comércio - Varejo 

Vendas no varejo crescem 2,3% em novembro, revela Mastercard 

 
04 de Janeiro de 2018 

Fonte: Estado de Minas  
 

As vendas no varejo brasileiro, excluindo material de construção e 
automóveis, cresceram 2,3% em novembro de 2017 na comparação com igual 
mês do ano anterior, de acordo com o indicador da Mastercard, o 
SpendingPulse. Esse é o sétimo mês de expansão nas vendas, destaca a 
empresa em nota. 

Entre os setores, supermercados, artigos farmacêuticos e móveis e 
eletrodomésticos tiveram crescimento acima do indicador geral, enquanto os 
setores de uso pessoal e doméstico, vestuário e combustíveis ficaram aquém 
do avanço de 2,3% registrado para o comércio varejista. 

No mês da Black Friday, o comércio eletrônico teve alta de 28,3%. 
Nesse canal, os destaques foram móveis e vestuário. Só no final de semana da 
Black Friday (sexta-feira a domingo, dias 24 a 26 de novembro), as vendas 
subiram 29,5% frente ao mesmo período de 2016, impactando positivamente 
os números do mês. 

Por regiões, o melhor desempenho foi do Sul do País (3,7%), seguido 
por Norte (3%) e Sudeste (2,7%). O Nordeste teve resultado inferior ao da 
média nacional (0,6%). Já o centro-oeste observou recuo nas vendas, de 0,7%. 

"No atual cenário econômico brasileiro observamos uma ligeira queda no 
desemprego, apesar de ainda estar em um patamar elevado, o consumidor 
está mais otimista e confiante com o mercado, refletindo uma perspectiva 
positiva para o varejista, principalmente no comércio eletrônico. O crescimento 
expressivo do e-commerce em 2017 tem mostrado este bom momento para o 
canal.", avalia César Fukushima, economista-chefe da Mastercard Advisors no 
Brasil. 

O relatório mensal do Spending Pulse é baseado nas atividades de 
vendas na rede de pagamentos Mastercard, juntamente com as estimativas 
para todas as outras formas de pagamento, incluindo dinheiro e cheque. 
 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/01/04/internas_economia,92
8714/vendas-no-varejo-crescem-2-3-em-novembro-revela-mastercard.shtml 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Novas regras para viagens de avião asseguram direitos dos passageiros 

 
04 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

Um levantamento do Ministério do Turismo aponta que o avião será o principal 
meio de transporte dos viajantes: 58,9% dos turistas brasileiros pretendem usar o 
transporte para se deslocar. 

Por isso, os passageiros devem ficar atentos às novas regras para passagens 
aéreas e evitar transtornos na hora do embarque. Confira abaixo alguns direitos e 
deveres dos viajantes: 

Direitos 
Passageiros têm direito à manutenção das passagens de volta quando não 

conseguirem viajar no trecho de ida. Para tanto, é preciso informar à companhia aérea 
da desistência até a hora do primeiro voo. Assim, não há cobranças extras. 

Aqueles que desistirem ou mudarem os voos têm direito ao reembolso ou 
estorno até sete dias após o pedido de cancelamento ou alteração. 

Quando o passageiro cancela a compra da viagem até 24h depois da compra, 
ele tem direito ao cancelamento sem custos extras. Essa regra se aplica se a 
desistência ocorrer com pelo menos sete dias de antecedência do voo. 

É possível escolher como o reembolso será feito: pode ser abatido em uma 
nova passagem ou em dinheiro. 

Passagens compradas sem data para o uso têm validade de até um ano. 
Quando os voos atrasam mais de quatro horas ou são cancelados, os 

passageiros têm direito à assistência da empresa aérea, que deve reacomodar ou 
reembolsar os consumidores, além de fornecer alimentação. 

Valor da franquia da bagagem deve ser informado na compra da passagem. 
Deveres 
Passageiros precisam chegar ao aeroporto no horário estipulado pela 

companhia aérea para o embarque. Caso contrário, a entrada no avião pode ser 
barrada e a empresa pode cobrar taxas adicionais por causa do atraso. 

Quem precisar de atendimento especial das companhias aéreas deve 
especificar o serviço na hora da compra da passagem ou até 48 horas antes do voo. 

Para levar animais no voo, o lugar do bichinho deve ser reservado com 
antecedência. A viagem do animal também está sujeita ao pagamento de taxas, além 
de apresentar o cartão de vacinação e atestado de saúde. Eles devem ser 
transportados em caixas especiais com grades. 

 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2018/01/novas-regras-para-viagens-de-aviao-
asseguram-direitos-dos-passageiros 
 
 

Voltar ao índice  
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Pesquisa mostra que 48% dos consumidores pretendem reduzir gastos em 2018 

 
03 de Janeiro de 2018 

Fonte: 
 

Levantamento feito em 12 capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 48% 
dos consumidores consultados pretendem reduzir os gastos neste começo de ano. O 
principal motivo é o nível elevado de preços, justificado por 24% dos entrevistados. 

Outra razão apontada foi o desemprego (18%) e o mesmo percentual 
argumentou ter apenas interesse em economizar. Para 16%, essa é uma maneira de 
enfrentar o endividamento e a situação financeira difícil. 

Na lista de compras para janeiro destacam-se, além dos produtos essenciais 
de consumo, roupas, calçados e acessórios (27%), remédios (17%), recarga para 
celular (13%), perfumes e cosméticos (10%) e móveis (8%), entre outros. 

O levantamento foi feito em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém, Goiânia e Manaus na 
primeira quinzena de dezembro último, com base em 800 casos usados para compor o 
Indicador de Propensão ao Consumo, calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito. 

A pesquisa mostra que quatro em cada dez consumidores estavam com as 
contas em atraso no fim de 2017, o que equivale a 38% dos casos analisados e 45% 
declararam que estão no limite dos ganhos. 

Poucos têm sobra no orçamento 
Só 13% conseguiram chegar ao final do ano passado com sobra no orçamento. 

Entre os que fizeram empréstimos ou financiamentos, 22% estavam inadimplentes. A 
pesquisa mostrou ainda que 47% usaram mais o cartão de crédito em novembro, 
tendo um gasto médio de R$ 1.035. Ao mesmo tempo, 30% não alteraram os gastos e 
19% disseram que reduziram o valor do consumo. 

O estudo detectou que os gastos feitos com o cartão de crédíto em sua maioria 
(66%) foram para adquirir itens essenciais em supermercados como, por exemplo, 
alimentos; 51% para remédios; 36% combustíveis; 33% com bares e restaurantes; 
31% recarga de celular e 15% com gastos diversos. 

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, fez um alerta aos que 
usaram o 13º salário para colocar as contas em dia. “Uma vez restaurado o equilíbrio 
do orçamento, o consumidor precisa manter o controle dos gastos, estabelecendo 
prioridades e fazendo ajustes quando necessário”, disse. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/pesquisa-em-12-
capitais-mostra-cautela-do-consumidor 
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8. Franquias 

Franquias pretendem desbravar locais além dos shoppings e ruas 

 
05 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Depois da consolidação nos formatos tradicionais, a oportunidade de atuar em clubes, 
hospitais e universidades impulsionará o crescimento do setor nos próximos anos 
 

Os pontos comerciais fora dos shoppings e ruas, hoje com representatividade 
pequena no setor de franquias, serão um dos impulsionadores do crescimento das 
redes nos próximos anos. Conforme o sistema amadurece e as oportunidades ficam 
mais escassas, as marcas tendem a dar maior atenção para locais como aeroportos, 
universidades, supermercados e até hospitais. 

Atualmente, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
quase 90% das unidades de franquias estão localizadas dentro de shopping centers e 
na rua. As galerias comerciais de supermercados respondem por 3,6% do total, 
terminais de transporte, como aeroportos e rodoviárias, por 0,8% e condomínios 
residências, comerciais, clubes e outras localizações por apenas 1,4% das lojas (veja 
mais no gráfico). 

Na visão do presidente da entidade, Altino Cristofoletti Júnior, esse quadro 
deve começar a mudar já no curto prazo. “Vejo as lojas fora de shoppings e da rua 
como um impulsionador do crescimento do setor ao longo dos próximos anos”, afirma. 

O movimento, para o presidente do Grupo Trigo, Antonio Moreira Leite, é 
natural e vai se acentuar à medida que o franchising for amadurecendo e as 
oportunidades de expansão pelos canais tradicionais cada vez mais escassas. “A 
partir do momento que o mercado vai ficando mais maduro e as oportunidades 
diminuindo, necessariamente as redes vão começar a olhar mais para os canais 
alternativos”, explica. A holding detém as redes de alimentação Domino’s Pizza, 
Spoleto e Koni. 

Com a primeira marca, o executivo conta que a empresa desenvolveu 
recentemente um novo formato de franquia justamente para explorar espaços dentro 
de universidades, de terminais de transporte e supermercados. Até o momento, o 
modelo de carrinho já está presente no aeroporto internacional Juscelino Kubitscheck, 
em Brasília, e dentro de um supermercado. A intenção é começar a explorar também 
centros educacionais. “Nas universidades, o modelo de carrinho resolve a questão da 
sazonalidade, já que nos meses que não tem aula o franqueado pode levar a unidade 
para outro lugar”, explica. 

O caso da Domino’s não é exceção no setor e outras redes têm começado a 
explorar novos locais para a instalação de suas lojas. A Espaçolaser, que faz parte da 
holding SMZTO, do empresário José Carlos Semenzato, começou, por exemplo, a 
testar a implementação de suas clínicas de depilação a laser dentro ou do lado da 
entrada de estações de metrô. “Só trabalhávamos com unidades dentro de shopping 
centers e na rua, mas começamos a experimentar com a Espaçolaser e com as 
clínicas odontológicas [OdontoCompany]”, diz. 

Benefícios 
Estímulo de vendas em canais não recorrentes, divulgação da marca, menor 

concorrência e oportunidade de um bom faturamento com uma estrutura baixa de 
custos são alguns dos benefícios de diversificar os pontos de venda. Mais do que isso, 
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para o diretor de franquias do Rei do Mate, João Baptista Silva Júnior, a busca por 
pontos alternativos é, cada vez mais, uma necessidade das empresas do franchising. 
“Quem ficar apenas nos pontos tradicionais limitará a expansão do negócio”, afirma. 
Ele acrescenta ainda que há um benefício claro na estrutura de custos, uma vez que 
nesses locais a franquia tem “um potencial de faturamento grande com um custo de 
ocupação que é, em geral, menor.” 

Forte atuação 
A percepção do executivo vem de uma vasta experiência, já que o Rei do Mate 

trabalha há anos com a implementação de franquias em lugares pouco usuais no 
setor. “Temos lojas dentro de empresas, como a Avon e a Volkswagen, na área social 
de clubes de futebol, em terminais de transporte, pontos turísticos (como o Pão de 
Açúcar no Rio de Janeiro), universidades, hospitais, supermercados. Temos até 
unidades móveis para operar em feiras e eventos”, elenca o executivo. O fundamental, 
diz, é que seja um local de alto fluxo de pessoas. 

Além dos benefícios já citados, outra vantagem de operar em pontos fora dos 
shopping e da rua é que, em muitos casos, o negócio principal dos locais não é o real 
state, o que garante oportunidades melhores. “No caso de um posto de combustível, 
por exemplo, o negócio dele não é viver de aluguel, mas vender combustível. Ele quer 
alugar o espaço para gerar mais circulação e dar um melhor serviço para o seu 
consumidor. Buscamos essas parcerias”, diz. 

A Chilli Beans também tem um histórico forte de atuação com pontos 
alternativos. No caso do varejista de óculos o principal são os aeroportos. “Estamos 
em 90% dos aeroportos brasileiros. Só no de Guarulhos temos cinco unidades – 
quatro quiosques e uma loja”, afirma o presidente da rede, Caito Maia. A performance 
das operações, segundo ele, têm sido muito boas, justificando o investimento. “Tem 
também o fator marketing: como o fluxo é grande ajuda na nossa divulgação”. 

De acordo com ele, a rede também investe e em pontos turísticos, como Porto 
de Galinhas, Jericoacoara e Praia da Pipa, onde o desempenho também tem sido 
positivo. Ele conta que a marca testou abrir lojas dentro de universidades e de 
estações de metrô, mas que os resultados foram fracos. 

Cuidados 
O caso do varejista evidencia um dos pontos cruciais da expansão para lugares 

alternativos: a necessidade de analisar se a marca e o modelo são adequados para 
aquele local. “O fundamental é estudar se o negócio tem natureza para funcionar 
naquele lugar. Essa conta precisa ser feita, e tem muitos franqueados que insistem em 
ficar em localizações que não fazem sentido para a operação”, pondera Semenzato, 
da SMZTO. 

 
http://www.dci.com.br/impresso/franquias-pretendem-desbravar-locais-
al%C3%A9m-dos-shoppings-e-ruas-1.674554 
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9. Curtas 

Financiamentos de infraestrutura do BNDES devem chegar a R$ 54 
bilhões até 2019 

 
 05 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
Neste momento, estão sendo analisados pelo banco projetos no total de R$ 
35,9 bilhões 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
prevê, em 2018 e 2019, financiamentos de cerca de R$ 54 bilhões em 
infraestrutura. Segundo o banco, mais da metade (60%) será destinada para 
investimentos em energia, em especial projetos de fontes renováveis, como 
solar e eólica. 

Atualmente, estão sendo analisados projetos no total de R$ 35,9 bilhões, 
e a projeção para os próximos leilões de energia é de R$ 18 bilhões. 

De acordo com a diretora de Infraestrutura do BNDES, Marilene Ramos, 
setores de logística, como rodovias, ferrovias e hidrovias, assim como a área 
de energia, terão "crescimento expressivo" nos valores investidos. 

As movimentações no BNDES relacionadas a infraestrutura subiram em 
2017: as contratações aumentaram 26% em relação a 2016, de R$ 15,16 
bilhões para R$ 19,45 bilhões, e os desembolsos também cresceram 13%, 
saindo de R$ 17,54 bilhões em 2016 para R$ 19,83 bilhões em 2017. Os 
projetos de energia foram o destaque, com escalada de 52% nas contratações 
e 69% nos desembolsos do ano. 
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Informativo SCS  

 

10. Feiras 

 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – Go 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 

  16 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

 

26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 

 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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