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1. Comércio 

Intenção de investir em próprio negócio aumenta entre os empresários, 
diz SPC 

 
24 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil  

 
A intenção dos empresários em investir em seus próprios negócios 

aumentou em dezembro de 2017 em relação ao mês do ano anterior ao marcar 
35,1 pontos, como mostrou o Indicador de Propensão ao Investimento no 
próprio negócio. De acordo com dados do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em 
dezembro de 2016 essa pontuação foi 26,2 em uma escala que vai de zero a 
100. 

O número também ficou acima do observado em novembro (31,0 
pontos). Segundo SPC Brasil e CNDL, o resultado de dezembro foi o maior 
desde o início da série, em maio de 2015. 

Segundo a pesquisa, apesar da pontuação ter aumentado, o número de 
empresários que pretendem investir é baixo (29%). Em novembro esse 
percentual chegou a 28%. A quantidade de indecisos aumentou ao passar de 
6% para 15% e aqueles que não investirão passou de 64% para 53%. 

A principal razão entre as pessoas que não pretendem investir é por não 
considerarem necessário (48%). Para 26%, ainda pesa a percepção de que o 
país não saiu da crise. Além desses, 13% dizem que investiram recentemente 
e que estão aguardando retorno.  

De acordo com o levantamento, entre os que pretendem investir, a maior 
parte (47%) tem como objetivo o aumento de vendas, além da adaptação da 
empresa a nova tecnologia (13%), do atendimento da demanda que aumentou 
(13%) e da economia de recursos (9%). 

Entre os que planejam investir, as medidas mais comuns serão a 
reforma da empresa (27%), a ampliação de estoque (23%), a aquisição de 
máquinas e equipamentos (20%), investimentos em mídia e propaganda (13%) 
e a ampliação de portfólio (13%). 

O capital próprio será  a escolha de mais da metade dos micro e 
pequenos empresários que planejam investir nos próximos três meses, seja por 
meio de aplicações que possuem (48%) ou resultante da venda de algum bem 
(13%). Os que vão recorrer a empréstimos e financiamentos em bancos e 
financeiras são 17% dos entrevistados. 

O indicador mostrou ainda que a intenção de contratar crédito também 
subiu em dezembro de 2017, tanto na comparação mensal quanto na 
comparação anual. O Indicador de Demanda por Crédito dos Micro e Pequenos 
Empresários alcançou 17,9 pontos. Em dezembro de 2017 eram 12,3 pontos e 
em novembro, 12,9. 

Mesmo com o avanço, os dados mostram que apenas 11% desses 
empresários têm a intenção de contratar crédito pelos próximos três meses. Os 
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que não pretendem tomar recursos emprestados somam 74% da amostra, ao 
passo que 13% estão indecisos. 

“A intenção de contratar crédito fica abaixo da intenção de investir, 
evidenciando o fato de que muitos desses investimentos são viabilizados com 
capital próprio”, explica a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

De acordo com as entidades, entre aqueles que não pretendem 
contratar crédito, a principal razão é o fato de conseguir manter o negócio com 
recursos próprios (36%). Outros 27% citam as altas taxas de juros e 14% estão 
inseguros com as condições econômicas. A pesquisa mostra também que 38% 
dos micros e pequenos reconhecem o alto grau de dificuldade em obter crédito. 
Entretanto, outros 20% disseram que a contratação é fácil. O excesso de 
burocracia (46%) e juros altos (42%) são as principais razões para quem vê 
entraves na contratação de crédito. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/intencao-de-investir-
em-proprio-negocio-aumenta-entre-os-empresarios-diz 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

O que muda no setor de varejo com a entrada de investidores no Walmart? 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense  
 

Fundos de investimento negociam aquisição de parte da operação da rede americana 
no Brasil, o que poderá provocar estragos na concorrência e atrair gigantes como a 
Amazon 
 

A notícia de que três fundos estariam em negociação para ficar com metade da 
operação do Walmart no Brasil provocou inquietação no varejo brasileiro. Isso porque 
o movimento do terceiro maior grupo com atuação nesse mercado poderia resultar em 
efeitos colaterais para os concorrentes diretos. 

Na madrugada de ontem, a agência de notícias Reuters publicou que o 
Walmart Stores estaria em negociação com a Advent International Corp, com atuação 
em private equity, e com a GP Investments Ltd e a Acon Investments LLC. Em 
discussão, a possibilidade de vender 50% da operação do Walmart no Brasil. 
Procurados, Walmart, GP e Advent negaram a negociação e classificaram as notícias 
como “especulações” e “boatos de mercado”. Já a Accon não se pronunciou. 

Para quem acompanha o varejo de perto, a entrada de investidores no Walmart 
pode ter dois possíveis desfechos. O primeiro deles seguiria movimento muito comum 
nesse tipo de atuação. Depois que a operação estivesse azeitada, os fundos poderiam 
repassá-la a um novo grupo, ainda sem negócios no Brasil. Essa seria a porta de 
entrada necessária para que grandes operadores internacionais do varejo on-line se 
estabeleçam no país sem as dificuldades de um recém-chegado. 

Entre as empresas que poderiam buscar esse tipo de negócio, avalia Marcos 
Gouvêa de Souza, do Grupo GS, estariam gigantes como Amazon, Alibaba e a JD, 
que já é parceira da operação de internet do Walmart na China. “Esse interesse na 
expansão de negócios on-line para o ambiente físico tem se ampliado. A Amazon 
comprou a rede Whole Food. Já a Alibaba comprou participação na Bailian Group, 
segunda maior varejista chinês”, explica o especialista. 

Nesse caso, diz Souza, o papel dos fundos seria acelerar o crescimento do 
Walmart no Brasil para tornar o negócio mais atraente a investidores estrangeiros. 
Para o consultor, apesar de a companhia ter adotado um programa forte de 
recuperação, com desembolsos da ordem de R$ 1,5 bilhão, nesse tipo de negócio é 
preciso se manter sempre competitivo em razão do alto nível de exigência. 

Se a negociação entre os fundos e a companhia americana se confirmar, avalia 
o especialista, a parceria fará com que o Walmart mantenha o foco mais em questões 
operacionais e menos em aspectos financeiros da operação. “Apesar de ser a terceira 
em faturamento, a empresa não tem a relevância que gostaria. No processo de 
recuperação que está colocando em prática, talvez o reposicionamento no negócio 
global demore mais do que o esperado”, diz Gouvêa de Souza. 

Coordenador do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV-EAESP), Maurício Morgado não acredita na hipótese de o Walmart se aliar a um 
concorrente, caso o negócio com os fundos seja concretizado. Para o estudioso, é 
mais provável que a companhia melhore seus pontos fracos no Brasil: “Nos últimos 
anos, a empresa vem sendo apertada pelos dois principais concorrentes, seja na 
operação nas lojas, no caso do Carrefour, seja nos negócios on-line, pelo GPA, 
controlador da Via Varejo.” Por isso, diz ele, seria importante ter os fundos como 
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parceiros, mas desde que se saiba antes o destino do dinheiro que será colocado na 
operação, se vai ficar no Brasil ou se vai para a matriz. 

“A operação on-line do Walmart ainda não é expressiva”, afirma Morgado. 
“Tanto que eles saíram desse segmento e depois voltaram. Mas é o tipo de canal de 
venda cada vez mais relevante. Tanto é assim que, nos Estados Unidos, o próprio 
Walmart comprou no ano passado uma empresa de moda, a Bonobos, que só opera 
no sistema  on-line. Eles têm interesse cada vez maior nessa área para não perder 
espaço para a Amazon”, explica o especialista. 

O coordenador do centro da FGV, no entanto, alerta que a operação on-line, 
para ter sucesso, precisa estar muito bem integrada ao negócio físico, algo que vem 
sendo feito, por exemplo, pelo Magazine Luiza. É, diz Morgado, a forma de reduzir os 
custos da operação. “O Walmart está precisando de um Abilio Diniz por lá”, diz, 
referindo-se ao fato de o empresário ter sido o presidente do GPA por muitos anos e 
depois ter se aliado ao Carrefour por meio do fundo Península. 

Economista do Banco Votorantim, Roberto Padovani acredita que o grande 
atrativo para os fundos se aproximarem do Walmart será o comportamento da 
economia brasileira. Para o especialista, o varejo foi o carro-chefe da retomada da 
economia e do fim da recessão. “Faz sentido o varejo chamar a atenção de 
investidores”, diz Padovani. “Vimos ao longo de 2017 a queda da inflação e da taxa 
básica de juros, o aumento da confiança e do poder de compra da população. Esses 
fatores impulsionaram o desempenho do varejo, e em 2018 esses aspectos da 
economia devem se manter.” 

Para Padovani, o endividamento dos brasileiros deve continuar baixo, a 
inflação, mesmo que tenha uma pequena alta, ainda estará em níveis modestos e a 
tendência é de que os juros, mesmo que sejam elevados pelo Comitê de Política 
Monetária ao longo de 2018, não devem passar por muito estresse, o que se reflete na 
obtenção de crédito mais barato. 

“A população ainda não está sentindo essa retomada, talvez porque ainda 
esteja muito dependente do emprego informal, o que causa certa insegurança. Mas a 
tendência é de que o crescimento do varejo puxe o aumento da atividade econômica, 
a redução da ociosidade na indústria e, consequentemente, a geração de emprego. 
São esses aspectos que tornarão o país atraente nos próximos anos”, acredita 
Padovani. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/23/internas
_economia,654970/o-que-muda-no-setor-de-varejo-com-a-entrada-de-
investidores-no-walmart.shtml 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Empresas se armam contra ataques em redes sociais 

23 de Janeiro de 2018 
Fonte: Correio Braziliense  

 
Opinião dos consumidores em plataformas como Facebook e Twitter é cada vez mais 
monitorada por setores de tecnologia, marketing e comunicação das companhias para 
evitar crise de imagem 
 

As redes sociais se tornaram uma espécie de parlatório virtual dos internautas 
não apenas para questões políticas, mas também quando o assunto é a relação de 
consumo com as empresas. Plataformas como Facebook e Twitter são cada vez mais 
usadas por clientes insatisfeitos. Como a exposição é muito maior do que aquela que 
acontecia nas críticas que corriam na base do boca a boca, quem não estiver 
preparado pode ver uma campanha publicitária, um lançamento de produto ou um 
comentário de um executivo se transformar no estopim para uma campanha de 
boicote à marca ou uma grave crise de imagem. 

Para conter a insatisfação do consumidor, as empresas estruturaram áreas que 
misturam tecnologia, marketing e comunicação. Softwares, por exemplo, ajudam a 
identificar como anda a imagem da companhia nas redes sociais. Ao sinal de queixas 
crescentes, dá-se uma operação para conter o foco de reclamações e resolver a vida 
do cliente desgostoso. 

Os exemplos são variados e cotidianos. Recentemente, a bola da vez foi a rede 
sueca de varejo H&M, que foi acusada de racismo em uma campanha de moda 
infantil. Denúncias de trabalho escravo feitas pelo Ministério Público do Trabalho 
também são fermento na insatisfação que se prolifera nas redes sociais e já motivou 
algumas campanhas de boicote pelo Facebook, como já aconteceu com várias redes 
de varejo, como M.Officer, Marisa e Zara. 

Apesar de a patrulha dos consumidores ser cada vez maior e de a polarização 
das opiniões estar mais acentuada do que nunca, algumas empresas preferem seguir 
com suas ações de marketing mesmo sob o risco de ter de lidar com a ira dos críticos. 
Recentemente, a C&A foi alvo de críticas por ter patrocinado um show com Pabllo 
Vittar, assumidamente gay, em São Paulo. Foi assim também em campanhas mais 
antigas da marca, quando usou uma modelo plus size em uma nova linha de produtos 
e lançou uma linha de roupas sem gênero. 

“Sobre os internautas que usam as redes para criticar as marcas, é importante 
pontuar que entendemos e valorizamos a diversidade de opiniões e por isso damos 
abertura às pessoas para se expressarem nos nossos canais. Quando a C&A recebe 
uma crítica construtiva, atuamos imediatamente para consertar”, informou a rede por 
meio de nota. 

A multinacional tem uma equipe especializada em acompanhar, monitorar e 
responder os comentários e as interações que as pessoas fazem nas redes. “Todas 
essas interações são avaliadas e, sempre que necessário, nos posicionamos para 
deixar mais claro nossa cultura de ética, integridade, tolerância e respeito pelas 
pessoas. Entretanto, nós nos reservamos o direito de excluir comentários que sejam 
ofensivos, que demonstrem intolerância ou outras questões que são absolutamente 
contrárias aos valores da nossa marca”, explicou. 

Segundo Patrícia Cansi, diretora de Serviços ao Cliente da Via Varejo, o 
retorno para as reclamações de consumidores por meio das redes sociais das 
bandeiras Casas Bahia e Ponto Frio não deve passar de uma hora. Entre críticas, 
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dúvidas e elogios, são, em média, 150 mil menções por mês. “Temos feito um 
investimento crescente nessa área nos últimos anos. A gente precisa estar onde o 
cliente está. Quando entendemos o que não está funcionando por meio do que é dito 
nas redes sociais, conseguimos melhorar os canais tradicionais de comunicação, diz 
ela. 

A diretora da Via Varejo lembra que, quando surge alguma reclamação, é 
preciso não apenas ter agilidade para resolver o caso, mas atuar de forma eficiente. 
“Quanto mais aborrecido o cliente fica, maior a chance de aquele problema virar uma 
crise”, afirma a executiva 

 “Haters sempre serão haters. Eles sempre vão existir, mas a companhia não 
tolera em seus comentários qualquer tipo de discriminação. O nosso papel é ser 
transparente e trabalhamos para que a voz negativa não seja maior que a verdade. 
Estamos sempre dispostos a ouvir as críticas e as levamos em consideração. Temos 
todo o cuidado de entender a percepção das pessoas e responder de forma clara e 
objetiva. Para isso, a equipe é treinada para atender a todos, sem distinção. Estamos 
constantemente buscando a excelência no relacionamento com nossos 
consumidores”, diz Marina Peixoto, diretora de comunicação da multinacional. 

O monitoramento das redes sociais, segundo Marina, inclui outros 
departamentos. Afinal, é preciso estar preparado para o caso de a empresa despertar 
alguma reação negativa. “Atuamos de forma integrada e colaborativa com as demais 
áreas da companhia. A cada lançamento de campanha, ação ou produto, fazemos 
uma análise dos pontos que podem gerar comentários negativos e toda a equipe é 
preparada e munida de informações para lidar da melhor forma com os comentários 
que vão surgir”, detalha a executiva. 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/25/internas
_economia,655605/empresas-se-armam-contra-ataques-em-redes-
sociais.shtml 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Software e TI 

Exposição de falhas dos gigantes da tecnologia continuará em 2018, 
avalia especialista 

 
23 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-comerce News 
 

O ano de 2018 já começou a todo o vapor no que tange ao tema 
segurança cibernética. Vulnerabilidades foram descobertas em todos os 
processadores utilizados no planeta. Profissionais de segurança revelaram a 
existência de duas falhas gravíssimas de segurança, que afetam inúmeros 
processadores fabricados ou que embarcam tecnologias da Intel, AMD e ARM 
nos últimos 20 anos. As falhas foram identificadas como Meltdown e Spectre 

 “O ano mudou, mas o panorama continua o mesmo”, avalia Bruno 
Prado, especialista em segurança digital e CEO da UPX Technologies, 
empresa especializada no combate e prevenção a ciberataques. “O ano de 
2017 foi marcado por grandes ataques em massa que afetaram o mundo inteiro 
e deixaram as empresas em alerta com ameaças como o WannaCry – 
ransomware que sequestrou os dados de organizações em todos os 
continentes”, relembra o executivo. 

Em 2018, segundo estimativa da consultoria Gartner, o investimento 
global na segurança da informação deverá ser de US$ 93 bilhões, o que 
representa um aumento de 12% em relação ao ano passado. “Mesmo com as 
altas cifras, o setor se mostra vulnerável e coloca em risco os dados dos 
usuários, sejam eles empresariais ou não, por meio de falhas como a Meltdown 
e a Spectre”, relata Prado. 

As duas falhas foram capazes de atingir os principais fabricantes de 
processadores, Intel, AMD e ARM, envolvendo sistemas operacionais da 
Microsoft, Apple e Google. O primeiro, Meltdown, é uma lacuna de segurança 
em hardware de chips Intel que explora a comunicação entre os núcleos de 
processamento para interceptar as informações que ali trafegam. Essa brecha 
não possibilita que ocorram alterações ou a exclusão dos dados, porém coloca 
em risco a integridade de itens tais como nomes de usuário, senha e 
informações bancárias. 

O Spectre, por sua vez, é uma vulnerabilidade capaz de atacar diversos 
modelos e marcas de processadores. Pode ser executado por meio dos 
navegadores web com a execução de um código em Java, o que coloca em 
risco os usuários de todos os tipos de dispositivos que possuam acesso à rede 
mundial de computadores. 

Além dessa falha identificada nos processadores, Prado faz alerta para 
outras ameaças. Uma delas, diz o especialista, é um botnet chamado Reaper, 
que tem se propagado rapidamente e já infecta diversas organizações por meio 
de dispositivos IoT (Internet das Coisas), computadores e roteadores 
desprotegidos. “A qualquer momento, poderá haver um ataque de negação de 
serviço (DDoS) em larga escala, provavelmente o maior já registrado, 
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superando o Mirai, que tirou do ar diversos servidores em 2016”, alerta o 
especialista. 

Assim como na maioria dos ataques, diz Prado os danos são 
provenientes de atrasos em atualizações. “Ao utilizar softwares desatualizados, 
os usuários se expõem aos riscos de brechas de segurança, que são 
aproveitadas pelos cibercriminosos como forma de abrir caminho para o roubo 
de informações”, alerta ele. 

As empresas, por sua vez, são testadas em tempo integral por 
criminosos virtuais, que buscam por oportunidades de realizar malfeitos. “Para 
equilibrar a balança, é fundamental atuar em conjunto com um PenTest – 
método cuja finalidade é avaliar a segurança de um sistema de computador, 
tanto desktop quanto mobile, seus softwares, redes, sites, servidores, 
aplicativos e até hardwares, simulando um ataque malicioso para identificar 
possíveis vulnerabilidades nos sistemas”, afirma o especialista. 

Desse modo, afirma Prado, os gestores ficam cientes de quais são os 
pontos frágeis que podem ser explorados e conseguem realizar um 
investimento mais preciso e garantir sua proteção contra toda a diversidade de 
ameaças presentes na rede, mitigando a exposição e, consequentemente, os 
riscos corporativos. 

Mesmo que o tenha ano começado movimentado na segurança digital, o 
especialista em segurança digital, diz que há pontos positivos nesse cenário. 
“O início de um novo ciclo é o melhor momento para que haja a 
conscientização, planejamento e execução de ações em prol da proteção das 
informações”, diz Prado. “Com os riscos, exposições e recuperações de 2017, 
é essencial que os gestores aumentem o foco e a importância na defesa de 
suas instituições, afinal, os criminosos e as ameaças não esperam”, 
complementa. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/crimes-noticias-3/exposicao-de-falhas-
dos-gigantes-da-tecnologia-continuara-em-2018-avalia-especialista/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Turismo 

Carnaval deve atrair mais de 10 milhões de turistas e movimentar R$ 11 bi 

 
25 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Se as projeções se confirmarem, será um crescimento de 0,75% no número de 
turistas em relação ao feriado do ano passado 
 

O feriado de carnaval, que este ano ocorre de 9 a 13 de fevereiro, deve 
injetar R$ 11,14 bilhões na economia nacional e resultar em um fluxo total de 
10,69 milhões de viajantes brasileiros e cerca de 400 mil turistas internacionais. 
As estimativas foram divulgadas nesta sexta-feira (25/1) pelo Ministério do 
Turismo. Se as projeções se confirmarem, será um crescimento de 0,75% no 
número de turistas em relação ao feriado do ano passado. 

As cidades mais procuradas para o carnaval, segundo o ministério, são 
o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, o Recife e Olinda. 
Juntas, elas representam 65% de toda a movimentação financeira no período: 
R$ 7,4 bilhões. 

As vendas de pacotes de viagens aumentarão 15% em relação ao 
mesmo período de 2017, de acordo com dados da Associação Brasileira de 
Agências de Viagens (Abav). Além das cidades conhecidas pela folia, Foz do 
Iguaçu (PR) e os cruzeiros marítimos também registram maior procura no 
período. 

Entre os visitantes estrangeiros, a maioria será proveniente de países 
como a Argentina, os Estados Unidos, o Paraguai, Chile, Uruguai, a França e 
Alemanha. 

Folia nos estados 
No Rio de Janeiro são aguardados 1,5 milhão de turistas que, somados 

aos moradores da cidade, devem injetar R$ 3,5 bilhões na economia local para 
acompanhar os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí e os 
blocos de rua. Os hotéis da capital fluminense esperam chegar à marca de 
85% de ocupação, número 7% maior que o do ano passado. 

Na capital paulista, de acordo com a São Paulo Turismo (SPTuris), as 
atrações do sambódromo e os blocos de rua devem movimentar R$ 464 
milhões. Os reflexos também serão sentidos no litoral paulista, que deve 
registrar ocupação de 90% em sua rede hoteleira. 

Em Salvador, que tem um dos maiores carnavais do país, são 
esperados 770 mil turistas e uma receita de R$ 1,7 bilhão. A ocupação 
hoteleira na capital baiana deve atingir 98% durante os dias de folia. 

A capital mineira, Belo Horizonte, deve atrair até 3,6 milhões de foliões 
em seus 480 blocos, entre turistas e moradores da cidade, informou o 
Ministério do Turismo. Ao todo, eles deverão deixar na economia local mais de 
R$ 600 milhões durante os quatro dia de festa. 

Em Pernambuco, a folia deve atrair 1,7 milhão de pessoas e arrecadar 
R$ 1,2 bilhão. A ocupação hoteleira poderá chegar a 95%, estima o governo. 
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Na capital, Recife, estão previstos 43 polos de animação espalhados pela 
cidade, com mais de duas mil apresentações. No tradicional carnaval de 
Olinda, haverá 230 atrações artísticas, 80 cortejos itinerantes, 300 orquestras 
de frevo, 60 agremiações e 1.500 blocos, troças, maracatus, afoxés, 
caboclinhos, clubes, entre outros. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/25/internas
_economia,655630/carnaval-deve-atrair-mais-de-10-milhoes-de-turistas-e-
movimentar-r-11.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/25/internas_economia,655630/carnaval-deve-atrair-mais-de-10-milhoes-de-turistas-e-movimentar-r-11.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/25/internas_economia,655630/carnaval-deve-atrair-mais-de-10-milhoes-de-turistas-e-movimentar-r-11.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/25/internas_economia,655630/carnaval-deve-atrair-mais-de-10-milhoes-de-turistas-e-movimentar-r-11.shtml
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Visto eletrônico para turistas dos Estados Unidos deve injetar R$ 600 
milhões no Brasil 

 
24 de Janeiro de 2018 

Fonte: Ministério do Turismo  
 
Processo de solicitação, análise e emissão da permissão de entrada passa a 
durar, no máximo, 72 horas 
 

A partir desta quinta-feira (25) os turistas dos Estados Unidos poderão 
solicitar o visto de entrada no Brasil por meio de um processo totalmente 
eletrônico. A solicitação, apresentação dos documentos necessários e 
liberação da entrada passa a demorar, no máximo, 72 horas. De acordo com 
dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), medidas de facilitação de 
entrada dos turistas incrementam em até 25% o fluxo entre os destinos 
beneficiados. Pelas projeções do Ministério do Turismo, os visitantes 
americanos gastarão US$ 177,6 milhões a mais na economia brasileira. 

Os americanos são o segundo maior mercado emissor de turistas para o 
Brasil, atrás apenas da vizinha Argentina. De acordo com as últimas 
estatísticas, mais de 570 mil turistas dos EUA escolhem o Brasil como destino 
turístico e injetam US$ 710,5 milhões na economia nacional por ano. “Os 
números parecem satisfatórios, mas ficam muito aquém do nosso potencial. 
Temos um amplo espaço para aumentar o fluxo turístico entre os nossos 
países com ganho para todos os envolvidos”, comentou o ministro do Turismo, 
Marx Beltrão. 

O ministro ressaltou que entre o Brasil e os EUA estão todas as praias 
do Caribe. “Se queremos competir pelo turista internacional, temos de acabar 
com a burocracia e estender um tapete vermelho para ele optar pelos nossos 
destinos, movimentar a economia e gerar emprego no nosso país”, afirmou o 
ministro. O Brasil é o destino de apenas 0,7% dos mais de 75 milhões de 
turistas americanos que viajam pelo mundo. 

Além dos EUA, outros três países foram beneficiados com a implantação 
do visto eletrônico: Austrália, Canadá e Japão. Com esta medida, de acordo 
com estudos da OMT, o Brasil deve R$ 1,4 bilhão a mais nos próximos dois 
anos. Ainda este mês passou a vigorar a isenção de vistos para os países dos 
Emirados Árabes, aprovado no Congresso Nacional. 

“Demos um sinal claro e inconteste para a comunidade mundial que 
estamos abertos e totalmente interessados em intensificar o nosso intercâmbio 
no mais amplo sentido”, comentou Marx Beltrão. No último estudo de 
competitividade do turismo do Fórum Econômico Mundial, no quesito abertura 
internacional o Brasil ficou na 96ª posição entre 136 países. 

PERFIL - Pesquisa feita pelo Ministério do Turismo aponta que 40,7% 
dos americanos que desembarcaram no Brasil se hospedaram em hotéis, flats 
ou pousadas, 60% deles vieram ao Brasil sozinhos, o gasto médio per capta foi 
de US$ 73 e eles ficaram, em média, 17 dias no país. A principal fonte de 
informação foi a internet (41%), seguida dos amigos e parentes (28,6%). 

“Os Estados Unidos são os maiores emissores de turistas para o Brasil 
fora da América Latina. Com a desburocratização e simplificação 
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proporcionadas pelo visto eletrônico podemos ser mais competitivos e receber 
200 mil turistas norte-americanos a mais por ano, de acordo com projeção da 
OMT. O aumento do fluxo de turistas também pode gerar mais negócios e mais 
investimentos dos Estados Unidos no Brasil, em especial para a área de 
eventos que tem sido penalizada pelos vistos tradicionais. O desafio da 
Embratur será ampliar a promoção do Brasil para que esses turistas tenham 
mais informações sobre todo nosso potencial turístico”, avaliou o presidente da 
Embratur, Vinicius Lummertz. 

Em relação aos destinos, os mais procurados para negócios foram São 
Paulo (40,4%), Rio de Janeiro (34,6%) e Salvador (3,7%). Já no quesito lazer 
as procuras foram por Rio de Janeiro (72,1%), São Paulo (19,3%) e Foz do 
Iguaçu (15,8%). A pesquisa mostra que os americanos gostaram do que 
experimentaram. Para 81,7% deles a viagem atendeu ou superou as 
expectativas. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/10645-visto-
eletr%C3%B4nico-para-turistas-dos-estados-unidos-deve-injetar-r$-600-
milh%C3%B5es-no-brasil.html 
 

Voltar ao índice  
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6. Emprego 

Conheça medidas para prevenir o adoecimento do trabalhador  

 
24 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Levantamento mostra alto número de casos de transtornos físicos e mentais 
ocorridos por conta do ambiente negativo no trabalho 
 

Entre 2012 e 2016, 55,3 mil casos de trabalhadores que se licenciaram 
das atividades por transtorno psicológico foram registrados no Brasil. Entre 
causas frequentes estão a carga de trabalho excessiva, insegurança laboral, 
exigências contraditórias, falta de clareza nas funções, falta de apoio, assédio 
moral ou sexual, entre outros. 

Esse retrato é do Observatório Digital, iniciativa firmada entre o 
Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, e 
aponta para um aumento de casos de depressão e transtornos de ansiedade, 
além de outros transtornos psicológicos, que representam quase 28 mil dos 
casos registrados. Confira dicas que tornam o ambiente de trabalho mais 
positivo: 

Metas alcançáveis 
Para o auditor fiscal do Ministério do Trabalho Jeferson Seidler, é 

importante  que o empregador crie um ambiente que não represente um risco 
permanente ao trabalhador. "Depende do empregador [...] adotar medidas de 
controle, em especial aquelas pertinentes ao ritmo de trabalho e às metas 
adequadas, ou seja, alcançáveis." 

Redução do estresse 
Segundo o auditor, é recomendável o investimento em treinamento de 

lideranças para melhorar as relações interpessoais e em iniciativas que 
diminuam o estresse, como pausas, ginástica laboral e outras atividades de 
relaxamento. 

Para o trabalhador 
O Ministério do Trabalho recomenda que o trabalhador permaneça 

sempre vigilante para manter sua rotina saudável. Se estiver passando por 
situação de risco, ou se algum colega também estiver em situação similar, a 
dica é relatar as observações ao superior por meio da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa), não só em casos de insegurança no trabalho, 
mas também em casos de transtorno mental. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/conheca-medidas-para-
prevenir-o-adoecimento-do-trabalhador 
 

Voltar ao índice  
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7. Empreendedorismo 

Plataformas de supermercado on-line buscam consolidação 

 
25 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Startups adotam estratégias comerciais que vão desde parcerias com varejistas 
tradicionais até internacionalização 
 

Plataformas de supermercado on-line surgidas nos dois últimos anos no 
Brasil começam a se consolidar em meio às varejistas tradicionais. Com 
diferentes modelos de negócio e um apelo em comum, o da praticidade, elas 
ocupam um nicho que parece não incomodar as redes de lojas físicas. Algumas 
até atuam em parceria com elas. 

É o caso da Supermercado Now, fundada no fim de 2015 por Marco 
Zolet. “Começamos atendendo dez bairros e agora estamos em mais de 300 
na cidade de São Paulo e no Grande ABC”, diz o empreendedor, que antes de 
abrir o negócio trabalhava na área de logística e finanças. 

Zolet costurou uma série de parcerias com redes varejistas. Hoje, já são 
sete. Assim, conseguiu diversificar o portfólio de produtos e ampliar o raio de 
atuação da plataforma. 

O saldo dessa movimentação pode ser observado no faturamento anual, 
que passou de R$ 800 mil em 2016 para mais de R$ 5 milhões em 2017. Parte 
do resultado será utilizada para aperfeiçoar estratégias comerciais e o 
marketing da plataforma, diz o empreendedor. 

Para o coordenador do Programa de Administração de Varejo da 
Fundação Instituto de Administração (Provar/FIA), Claudio Felisoni, parcerias 
entre redes varejistas e plataformas de e-commerce podem se tornar 
vantajosas, no que diz respeito à competitividade, para ambos os lados, 
especialmente em tempos de crise.  

“Pode ser mais interessante para uma rede de supermercados terceirizar 
e realizar parcerias do que internalizar essas atividades”, diz Felisoni. O 
especialista argumenta que startups com essa proposta demonstram mais 
eficiência e agilidade, uma vez que concentram todo o foco operacional no 
delivery 

A logística da Supermercado Now utiliza uma base de entregadores 
autônomos cadastrados na própria plataforma, que ganham uma taxa de 
comissão sobre cada entrega feita. Com cerca de 70 entregadores ativos, o 
CEO da Supermercado Now conta que ainda tem disponível uma base de 400 
cadastrados em modo de espera. O “estoque” será ativado conforme a 
demanda de delivery que a startup receber. 

Segundo Zolet, a plataforma vem apresentando uma taxa de 
crescimento de 20% a 40% ao mês, tanto em termos de faturamento como no 
número de pedidos. 

O desempenho chamou a atenção de investidores. Entre o fim de 2016 e 
começo de 2017, a startup atraiu um aporte da ordem de R$ 1 milhão de um 
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investidor anjo. No fim de 2017, a plataforma recebeu R$ 3,2 milhões de fundos 
geridos por famílias e executivos do mercado financeiro, de acordo com o 
empreendedor. 

Com proposta similar, a startup Nuper diferencia-se em um aspecto: só 
aceita entregadores acima de 50 anos. De acordo com o fundador, Lucas 
Bittencourt, essa faixa etária está potencialmente ativa para “novas funções” 
devido à maior disponibilidade de tempo. É uma possibilidade de “reaquecer 
uma parte fria da economia”, diz. 

Novata na comparação com as demais startups do nicho, que incluem 
nomes como Shopper e Superlist, entre outros, a Nuper entrou em operação 
em setembro de 2017, em São Paulo. A empresa tem oito entregadores ativos 
e uma base de 300 em modo de espera. Assim como a Supermercado Now, a 
plataforma pretende ativar os cadastros conforme a demanda. 

A ideia da startup também atraiu o olhar de investidores. No início de 
2017, os empreendedores ingressaram no programa da aceleradora ACE. Nos 
primeiros seis meses do processo, quando acontece a validação do modelo de 
negócio, houve aporte de R$ 120 mil na ideia. Além disso, a Nuper foi alvo 
também de investidores anjos, que injetaram R$ 500 mil na iniciativa. 

Produtos frescos x industrializados 
Por serem parceiras de varejistas, a Nuper e o Supermercado Now 

permitem ao usuário montar listas próprias de itens escolhidos entre todo o mix 
disponível nas lojas físicas das redes, inclusive alimentos frescos. 

É uma proposta diferente da apresentada por outra pioneira das 
plataformas on-line no Brasil, a HomeRefill, lançada no segundo semestre de 
2015, também em São Paulo, por Guilherme Aere. 

A HomeRefill oferece itens básicos, como produtos de limpeza e 
alimentos industrializados ou de alto consumo, como arroz e feijão, que o 
cliente compra todo mês. A premissa da ferramenta é identificar o padrão das 
compras recorrentes de cada um. 

Isso facilita o reabastecimento para o consumidor e permite à startup 
trabalhar com estoque próximo de zero. A empresa compra diretamente da 
indústria e conta com uma estrutura de logística mais complexa, que envolve 
centros de distribuição. 

A plataforma oferece listas prontas de produtos básicos para diferentes 
perfis: solteiro, casado, gestante, lar com adolescentes, pequeno escritório, 
residência com idosos e república, por exemplo. É possível personalizar as 
listas e, sempre que necessário, incluir ou excluir itens. 

Com cerca de 170 mil usuários cadastrados em São Paulo, a HomeRefill 
expandiu suas atividades para o exterior, em maio de 2017, em caráter de 
testes. Por meio de parcerias com empresas de logística e com indústrias 
locais, a plataforma se instalou na Arábia Saudita e em países do Golfo. “Até a 
metade de 2018 iniciaremos operações na África do Sul e na Índia”, diz Aere. O 
empreendedor não revela o faturamento. 
 
http://www.dci.com.br/empreendedorismo/plataformas-de-supermercado-on-
line-buscam-consolidac-o-1.678698 

 
Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Saiba como rastrear suas encomendas dos Correios pelo CPF ou CNPJ 

 
24 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Novidade estará disponível a partir desta quinta-feira (25) no site da instituição 
 

As encomendas dos Correios poderão ser rastreadas com o número do 
CPF ou CNPJ. A nova regra começa a valer já nesta quinta-feira (25). 
Atualmente, para saber onde um objeto está, é necessário informar um código, 
que tem 13 dígitos. 

Com a mudança, será necessário informar os números do CPF ou CNPJ 
do remetente e destinatário no momento da postagem da encomenda. Depois 
disso, o rastreamento poderá ser feito a qualquer momento no site dos 
Correios. Para isso, será necessário criar um login e uma senha no portal e em 
seguida informar o CPF.  

Serão exibidos, então, todos os objetos registrados (cartas ou 
encomendas) que tenham sido associados ao documento do usuário que fez o 
login, seja como destinatário, seja como remetente. Isso também vale para 
consultas feitas pelo CNPJ. 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


