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1. Comércio 

Livrarias apostam em marketplaces para elevar as vendas durante a crise 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Sistema de shopping virtual virou braço direito para a operação das lojas 
físicas. Embora o avanço do mercado de livros tenha sido brando em 2017, 
empresários já confirmaram uma recuperação 
 

Após anos de perda de receita, o mercado de livros apresentou uma 
retomada de 1,5% no faturamento em 2017, atingindo a marca de R$ 2,27 
bilhões. Em uma evolução mais visível, as livrarias, que representam 92,5% 
dessas vendas, avançaram 6,5% no ano – impulsionadas pela proliferação dos 
marketplaces no Brasil. 

Os dados são do relatório Mercado do Livro, realizado pela consultoria 
GfK em parceria com a Associação Nacional das Livrarias (ANL). 
Diferentemente do Painel das Vendas de Livros, balanço divulgado pela 
Nielsen, o relatório da GfK calcula, além dos resultados das livrarias, as vendas 
realizadas através de supermercados, hipermercados, lojas de 
autoatendimento e de departamentos. 

Segundo o estudo, o mercado de livros faturou R$ 2,27 bilhões, ante um 
resultado de R$ 2,23 bilhões em 2016. Em volume de livros vendidos, no 
entanto, o setor apresentou decréscimo de 1,9% no ano – foram 53,9 milhões 
de exemplares comercializados em 2017. “Foi um ano de melhora, mas ainda 
assim um ano de crise. Vale ressaltar a importância das livrarias para esses 
números. Tirando uma ou outra exceção, não vi nenhum mercado que tenha 
visto um crescimento de 6,5% [em 2017]”, analisou o gerente de pesquisa de 
mercado na GfK, Filipe Mori. 

O que sustentou esse avanço de 6,5% nas vendas do canal 
especializado de livrarias em 2017, na opinião do executivo, foi o fato de as 
varejistas terem redobrado a atenção ao âmbito on-line, apostando em vender 
via e-commerce próprio e, sobretudo, em marketplaces. 

Seguindo essa tendência, o grupo Livrarias Curitiba viu um caminho 
para crescer seu faturamento em 6,5% no ano, que registrou aproximadamente 
R$ 310 milhões. “Nós começamos a trabalhar com marketplace de uns tempos 
para cá. Hoje já vendemos em sete marketplaces. Está dando resultado, pois 
conseguimos expor nosso estoque de cauda longa que as outras livrarias on-
line não têm”, comenta o diretor comercial do grupo Livrarias Curitiba, Marcos 
Pedri. 

Com a presença de lojas concentrada nas regiões Sul e Sudeste, a 
empresa investe na construção de um novo centro de distribuição, que recebeu 
investimento de R$ 25 milhões, para dar passos maiores nos próximos anos. 
“Estamos vivendo um bom momento no mercado. Tivemos um crescimento de 
5,8% nas vendas de livros, juntando as livrarias, atacado e o e-commerce. O 
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livro representa 67% do nosso faturamento”, acrescenta. Contudo, as vendas 
pela internet ainda são ínfimas em relação ao varejo físico da rede. 

Além de apostar em elevar a receita com internet, a Livraria Martins 
Fontes investe em espaços de cafeterias para aumentar o fluxo de clientes em 
algumas unidades. “Estamos instalando um café na nossa livraria da Rua Dr. 
Vila Nova por entender que a livraria hoje precisa ser um local convidativo, que 
funcione como um ponto de encontro para que as pessoas passem mais tempo 
nas lojas”, afirma o diretor-executivo de quatro operações da Livraria Martins 
Fontes, Alexandre Martins Fontes. 

O investimento no espaço está estimado em R$ 120 mil. A expectativa é 
que as vendas da unidade cresçam 30%, assim como a operação localizada na 
Avenida Paulista, em São Paulo, em que o café ajudou a unidade a alcançar 
um faturamento de R$ 16,77 milhões em 2017. Ao todo, a rede faturou R$ 
27,05 milhões no ano, alcançando uma alta de 13,5%. 

Descontos elevados 
Segundo a pesquisa da GfK, o desconto médio sob o valor do preço de 

capa dos livros foi de 17,4% em 2017, alta de 0,3 ponto percentual (p.p.) em 
relação ao ano anterior. Nos 500 livros mais comercializados no ano, o 
desconto médio, calculado pela Nielsen, foi de 28,09%. Existe uma percepção 
de que as livrarias sacrificam a possibilidade de ganho com isso. Para barrar 
esses descontos e a concorrência tida como predatória, principalmente na 
internet, o Projeto de Lei do Senado nº 49/2015 visa restringir os descontos nos 
lançamentos em, no máximo, 10%. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/livrarias-apostam-em-marketplaces-para-
elevar-as-vendas-durante-a-crise-1.684529 
 

Voltar ao índice 

 

 

 

 

 



 

Informativo SCS  

 

 

2. Comércio - Varejo 

Nível de atividade do varejo brasileiro acelera em janeiro, aponta ICVA 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Setores de bens não duráveis e serviços, com destaque para supermercados, 
turismo e transporte e drogarias, lideraram o resultado 
 

O nível de atividade do varejo brasileiro teve alta de 1,3 por cento em 
janeiro ante mesmo período de 2017, descontada a inflação do período, 
segundo o ICVA, índice da empresa de meios de pagamentos Cielo divulgado 
nesta sexta-feira. 

Ajustado ao efeito calendário, o índice deflacionado apontou alta de 1,9 
por cento, após avanço de 1,7 por cento em dezembro. Nominalmente, o 
indicador teve alta anual de 2,6 por cento. Com o ajuste de calendário, o índice 
nominal cresceu 3,2 por cento. 

"Notamos de fato uma trajetória de recuperação do ritmo de 
crescimento", afirmou em comunicado o diretor de Inteligência da Cielo, Gabriel 
Mariotto. 

Segundo a Cielo, a aceleração do varejo foi liderada pelos setores de 
bens não duráveis e serviços, com destaque para supermercados, turismo e 
transporte e drogarias. O segmento de bens duráveis e semiduráveis ficou 
praticamente estável. A maior retração foi dos postos de combustíveis. 

De dezembro a janeiro, as maiores altas também foram em 
supermercados e hipermercados, vestuário e artigos esportivos, enquanto as 
áreas e recreação e lazer, eletroeletrônicos e lojas de departamento tiveram os 
desempenhos mais fracos. 

Por regiões, o Norte teve alta anual real de 5,7 por cento em janeiro, 
liderando a retomada no país. A regiões Sul e Nordeste tiveram alta de 2,6 por 
cento cada, enquanto Sudeste e Centro-Oeste tiveram avanços de 0,7 e 0,6 
por cento, respectivamente. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/nivel-de-atividade-do-varejo-brasileiro-acelera-
em-janeiro-aponta-icva-1.684329 
 

Voltar ao índice 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

3. Serviços – Meios de Pagamento 

Mudar compra parcelada no cartão afeta comércio e cliente, dizem 
entidades 

 
 18 de Fevereiro de 2017 

Fonte: UOL Economia  
 

Vendas no Carnaval ou na Copa? Nem uma coisa nem outra. O tema 
que tem preocupado comerciantes nos últimos dias são as mudanças no 
parcelamento de compras sem juros no cartão -uma tradição brasileira que 
representa aproximadamente R$ 400 bilhões, equivalente a 7% do PIB do país.  

O Banco Central avalia a criação do parcelamento com juros no cartão 
de crédito. A ideia é da Abecs (Associação Brasileira de Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços), que defende a volta de uma espécie de crediário nas 
compras do brasileiro. A Abecs é dominada pelos grandes bancos, que 
possuem 78% de participação do mercado de maquininhas e 93% do mercado 
de emissão de cartões, segundo dados do CardMonitor e balanços financeiros 
dos bancos. 

Entidades como Abranet (Associação Brasileira de Internet), 
Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo), Abipag (Associação Brasileira de Instituições de 
Pagamentos), Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e 
Unecs (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços) condenam a 
iniciativa por prejuízos ao comércio e aos consumidores. 

O presidente da Abranet, Eduardo Parajo, diz que o parcelamento sem 
juros foi um avanço para o consumidor e agora está sob risco. "O parcelamento 
sem juros no cartão é muito importante para o consumidor, para os lojistas e 
para a economia. Vendas parceladas sem juros representam mais de 50% das 
vendas com cartão, totalizando R$ 400 bilhões (7% do PIB). Quando substituiu 
o cheque pré-datado, décadas atrás, diminuiu os custos para consumidores, 
lojistas e aumentou a eficiência do sistema. 

Queda de vendas e desaquecimento da economia 
 O presidente da Abranet também diz que pode haver um esfriamento da 

economia. "Mudanças no parcelado sem juros desaqueceriam o comércio e 
consequentemente a economia. Além disso, inibir iam os efeitos das medidas 
já tomadas pelo governo em 2016, quando incentivou os lojistas a darem 
desconto nas compras à vista, justamente para, sem encarecer o parcelado 
sem juros, beneficiar o consumidor que não parcela as compras, estimulando o 
consumidor a comprar à vista. 

Segundo Parajo, "o parcelado com juros só beneficiaria os bancos. Os 
consumidores, lojistas e a economia como um todo perderiam. O parcelado 
com juros já existe hoje e representa 0,1% das vendas com cartão. Ninguém 
quer pagar mais juros elevadíssimos para os bancos. 

Novas regras para prejudicar o parcelado sem juros  
Eduardo Parajo diz que a mudança é pensada para afetar 

negativamente o parcelado sem juros. "Para que o parcelado com juros tenha 
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alguma aceitação, os bancos querem prejudicar o o parcelado sem juros, 
alterando as regras e aumentando as taxas de intercâmbio dos cartões dos 
lojistas que vendem parcelado sem juros. Pretendem encarecer o parcelado 
sem juros para viabilizar o parcelado com juros. Isto seria muito prejudicial para 
a economia. O parcelado sem juros faz parte da economia brasileira, e tem 
funcionado muito bem por décadas", afirma.  

Ele diz que a situação seria de atraso, na contramão da modernidade. 
"Se o parcelado sem juros fosse prejudicado, teríamos aumento do uso de 
papel-moeda e a volta do cheque pré-datado, um retrocesso para o país. 
Enquanto outras nações incentivam a venda por cartões, aqui teríamos o efeito 
contrário. Sem dúvida, um enorme retrocesso para o pais, onde os únicos 
beneficiados são os bancos.  
 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/02/19/parcelamento-com-
juros-cartao-de-credito.htm 

 
Voltar ao índice
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda aérea doméstica de passageiros cresce 5,7% em dezembro, diz 
Anac 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Com isso, o indicador encerrou o ano passado com alta de 3,2%, após ter 
retraído 5,7% em 2016 
 

A demanda por transporte aéreo doméstico (medida em passageiros-
quilômetros pagos transportados, ou RPK) cresceu 5,7% em dezembro ante 
igual mês de 2016, informou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com 
isso, o indicador encerrou o ano passado com alta de 3,2%, após ter retraído 
5,7% em 2016. 

Já a oferta de assentos (assentos-quilômetros ofertados, ou ASK) 
aumentou 3,2% em dezembro na base de comparação anual, mantendo a 
tendência de crescimento pelo sexto mês consecutivo. No acumulado de 2017, 
a oferta registrou expansão de 1,4%, depois de ter caído 5,9% em 2016. 

A taxa de aproveitamento em voos domésticos atingiu níveis recordes 
tanto em dezembro quanto no resultado acumulado de 2017. No último mês do 
ano, mostrou a quinta alta consecutiva (+2,4% na base anual) e alcançou 
83,2%, maior nível para dezembro na série histórica, iniciada em 2000. Em 
2017, o indicador ficou em 81,5%, com variação positiva de 1,8% em relação a 
2016 e também um recorde na série histórica. 

A Gol e a Latam permaneceram na liderança no mercado doméstico no 
acumulado de 2017, com 36,2% e 32,6%, respectivamente, da demanda. A 
Azul alcançou participação de 17,8% no período, enquanto a Avianca 
respondeu por 12,9%. "A participação das concorrentes das duas líderes de 
mercado avançou 6,7% na comparação com 2016, respondendo por 31,2% da 
demanda doméstica em 2017", afirma a Anac, em nota. 

Por sua vez, o transporte doméstico de carga paga e correio alcançou 
42,52 mil toneladas em dezembro, correspondendo a uma alta de 7,9% ante 
igual mês de 2016. No acumulado do ano, o indicador registrou crescimento de 
1,8%, com um total de 426,1 mil toneladas. 

Passageiros transportados 
De acordo com Anac, as empresas brasileiras transportaram, em voos 

domésticos e internacionais, um total de 98,98 milhões de passageiros pagos 
em 2017, um aumento de 2,93% em relação a 2016. Em voos internacionais 
foram transportados 8,35 milhões de passageiros pagos, configurando uma alta 
anual de 11,7%. No mercado doméstico, os embarques cresceram 2,2% em 
2017, passando para 90,62 milhões. 

Internacional 
A demanda internacional das aéreas brasileiras subiu 10,5% em 

dezembro na comparação anual, representando a 15ª alta consecutiva. Ao 
mesmo tempo, a oferta cresceu 11,7%, mantendo a tendência de elevação 
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pelo 14º mês seguido. No mês, foram transportados 776 mil passageiros pagos 
em voos internacionais, maior nível para o período na série histórica iniciada 
em 2000. 

No acumulado de 2017, a demanda neste mercado cresceu 12% frente 
a 2016, enquanto a oferta aumentou 10,6%. 

Por sua vez, a taxa de aproveitamento dos assentos em voos de 
empresas brasileiras no mercado internacional atingiu 82,9% no mês, 1,1% 
abaixo do verificado em dezembro de 2016 - a quinta baixa consecutiva, após 
uma sequência de 14 meses de expansão. Mas, no ano de 2017 como um 
todo, o indicador acumulou alta de 1,3% ante 2016, atingindo o patamar de 
84,8%, maior nível anual da série histórica. 
 
https://www.dci.com.br/economia/demanda-aerea-domestica-de-passageiros-
cresce-5-7-em-dezembro-diz-anac-1.684299 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Negócios da indústria e do varejo aplicam inovações em e-commerce 
para aumentar resultados em vendas 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

A maior parte da evolução recente do varejo se deve ao aumento de sua 
presença nos meios online. Comprovação disso é o alto crescimento do e-
commerce, que chegou a 12% no último ano e faturou quase R$ 60 bilhões, de 
acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Diante 
de uma perspectiva que considera ainda mais desenvolvimento para o setor, 
empresas e indústrias demandam novas soluções que permitam uma 
participação mais efetiva nos meios digitais. 

Acrescentando inovação e facilidades nos serviços de e-commerce, a 
empresa Avanti atua há mais de seis anos desenvolvendo projetos 
multiplataforma para comércio online, atendendo indústria, varejistas e 
supermercados. São soluções especializadas em portais, consultoria, 
marketing digital e projetos de performance, construindo uma plataforma de 
produtos e serviços completos para implantação, manutenção e aprimoramento 
dos resultados das operações de e-commerce dos clientes. 

Soluções end-to-end 
“O universo da internet é cada vez mais amplo e mesmo negócios 

tradicionais precisam acompanhar as tendências e se inteirar dos novos 
formatos de vendas, criando atrativos para seu público. Estar presente nos 
ambientes digitais é essencial atualmente, mas exige estratégia e criação de 
valor para se diferenciar”, explica Gustavo Dechichi, CEO da Avanti. Segundo 
ele, a integração entre a tecnologia e serviços de performance é um dos pilares 
que garante o bom desempenho das vendas no meio online. 

Para gerar resultados em acesso, retenção, divulgação e vendas, a 
Avanti oferece a seus clientes implantação de projetos online pela plataforma 
VTEX, soluções omnichannel, aplicação de técnicas de SEO, CRM e CRO, 
além de consultoria para o desenvolvimento e a estruturação das operações, 
contribuindo para a estratégia digital e o aumento da rentabilidade dos projetos. 
“Com soluções completas e integradas, abarcamos todas as demandas 
necessárias para o alcance de bons resultados em vendas online, da 
implantação ao acompanhamento e aprimoramento consistente do e-
commerce”, reforça Gustavo. 

Inovação aplicada ao e-commerce 
A Avanti foi fundada em 1994 em Campinas/SP como agência de 

propaganda offline e, em 2002, transferiu sua sede para Florianópolis/SC. 
Atualmente, conta com escritórios também em Campinas e São Paulo/SP, 
reunindo cerca de 50 colaboradores de áreas variadas de atuação. Com 
aproximadamente 100 clientes na carteira, atende empresas de diversos portes 
e segmentos, entre elas o Grupo Paquetá (Paquetá Calçados, Paquetá 
Esportes, Dumond, Capodarte, Ortopé, Esposende), Decathlon, Porto Seguro, 
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Billabong, HoneyBe, Labellamafia, Capodarte, Volvo, Oxford Porcelanas e 
Neodent. A empresa é líder em soluções end-to-end para e-commerce e 
negócios digitais no Brasil e alcançou faturamento de R$ 5 milhões no último 
ano, com perspectivas de 60% em crescimento para 2018. 

Aplicando inovação aos processos de venda, recentemente a empresa 
criou a Smart Sales, uma plataforma SAAS para aumentar o potencial do e-
commerce, a partir de análise de dados e performance. O produto utiliza 
inteligência artificial para geração de algoritmos voltados a retenção dos 
clientes, recuperação e recomendação de produtos com base na navegação do 
usuário. “Usamos o máximo da inovação tecnológica para colaborar com a 
evolução do comércio online das empresas, de forma estratégica e baseada 
em produtos, promoções e preço, criando resultados satisfatórios em vendas e 
construção da imagem”, completa Gustavo. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/negocios-da-industria-e-do-
varejo-aplicam-inovacoes-em-e-commerce-para-aumentar-resultados-em-
vendas/ 

 
Voltar ao índice  
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6. Logística  

Correios mudam estratégia e vão entregar mais encomendas do que 
cartas 

 
16 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Para atender à demanda crescente por serviços de logística, empresa tenta se 
adequar aos novos tempos em meio a dificuldades financeiras 
 

Neste ano, pela primeira vez na história, os Correios devem entregar 
mais encomendas do que cartas. Para dar conta do crescimento desse tipo de 
serviço e aumentar a participação dessa fonte de receita no caixa da 
companhia, a empresa estatal tem passado por uma série de mudanças nos 
últimos três anos, intensificadas a partir de 2017. 

O resultado da área de encomendas está diretamente ligado ao 
crescimento das compras pela internet. Os dados ainda não estão finalizados, 
mas a previsão é que 2017 tenha alcançado vendas de R$ 48,8 bilhões — 
expansão de cerca de 10% em relação ao ano passado. Levantamento feito no 
primeiro semestre de 2017 mostra que os fretes pagos nas compras on-line 
somaram R$ 1,03 bilhão. O valor médio do frete por compra nesse canal é de 
R$ 29,93. 

Para pegar carona em um mercado com crescimento constante, a 
empresa vai investir, até 2020, cerca de R$ 440 milhões na implantação de dez 
sistemas automatizados de triagem com o objetivo de triplicar a capacidade de 
processamento das encomendas e aproveitar o aumento da demanda. Sem 
esse tipo de apoio, os Correios poderiam ter problemas de falta de capacidade 
de processamento de pedidos. No ano passado, por exemplo, foi batido o 
recorde de 1 milhão de encomendas entregues por dia. 

Mas não são apenas os centros de triagem que estão contando com um 
empurrão tecnológico para dar conta do aumento da demanda no segmento de 
encomendas. Os Correios também colocaram tecnologia nas mãos dos 
carteiros. Desde dezembro e até o fim de fevereiro, 58.679 profissionais 
passarão a usar smartphones no trabalho de rua. A ideia é que o rastreamento 
das entregas seja feito em tempo real e não dependa mais que o profissional 
volte a uma das agências ou centro de distribuição para atualizar o passo a 
passo da mercadoria. O investimento nos celulares foi de R$ 20 milhões. 

Prioridade 
Chefe do Departamento de Encomendas e E-commerce dos Correios, 

Lemuel Costa e Silva explica que o atendimento ao comércio eletrônico se 
tornou uma das prioridades dentro da empresa. “Por isso temos investido em 
novos serviços e em mais funcionalidades para o usuário e para as lojas 
virtuais. Em um futuro muito próximo, nossos profissionais vão deixar de ser 
carteiros para serem ‘pacoteiros’”, explica. 

Além de melhorar a entrega convencional, os Correios precisaram 
investir em outras formas de atender ao consumidor do comércio eletrônico que 
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não tem como receber seus produtos em casa. Pesquisa feita pela própria 
empresa mostrou que cerca de 20% dos brasileiros não compram nas lojas 
virtuais por falta de opção à entrega tradicional, no domicílio. 

Por isso, os Correios decidiram incluir nos seus serviços a opção do 
“Clique e Retire”. Os sites da Netshoes, do Ponto Frio e das Casas Bahias 
(bandeiras da Via Varejo) oferecem como opção ao cliente, no momento da 
escolha do frete, a possibilidade de pegar o produto em uma agência dos 
Correios. Em breve, a Casa&Vídeo passará a oferecer a mesma opção e os 
Correios também estão em negociação com a B2W, dona do Submarino, 
Americanas e Shoptime. Por enquanto, o “Clique e Retire” funciona em 112 
agências de São Paulo, que trabalham em horário estendido até o período 
noturno e fim de semana. No Brasil, até agora são 450 unidades que fazem 
parte dessa modalidade de entrega. 

Para que os Correios oferecessem mais essa opção para o comércio 
eletrônico, foi preciso investir em ferramentas tecnológicas que permitissem a 
comunicação com as lojas virtuais. O plano de Costa e Silva é ambicioso. 
“Queremos ter a adesão de todos os grandes marketplaces até o fim do 
primeiro semestre.” 

Mas Costa e Silva sabe que não basta levar os clientes do e-commerce 
para as agências dos Correios. É preciso que eles tenham um atendimento 
especial — hoje, o tempo médio para o atendimento, seja qual for o serviço, é 
de 20 minutos. Por isso, já está em estudo a possibilidade de criar uma fila 
exclusiva para o “Clique e Retire”. 

Como a entrega de mercadorias pode ser cada vez um desafio maior por 
conta do volume e das mudanças nos grandes centros urbanos, Costa e Silva 
explica que os Correios estão colocando em prática outros dois serviços. Um 
deles é a caixa de correio inteligente, instalada pelos condomínios onde não há 
porteiros. O carteiro tem a chave das portas e coloca as mercadorias sem ter 
de acionar o morador do edifício. Até agora o serviço está em operação apenas 
em parte das cidades de Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, mas a intensão é 
ampliar a oferta. 

Outra forma de levar o serviço de entrega de encomendas até o cliente 
será por meio dos lockers — armários parecidos com os que são usados em 
vestiários de academias e clubes. O conceito, muito conhecido nos Estados 
Unidos e parte da Europa, passou a ser adotado recentemente por algumas 
redes varejistas, como as Casas Bahia e o Ponto Frio. Nele, a compra é feita 
pelo site e o pedido é entregue no locker escolhido pelo cliente, de acordo com 
a localização. Os Correios estão em fase de licitação para a compra de 100 
armários e, segundo Costa e Silva, eles deverão estar em funcionamento no 
segundo semestre de 2018. São Paulo será a primeira cidade a contar com a 
novidade. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/16/internas
_economia,660224/correios-mudam-estrategia-e-vao-entregar-mais-
encomendas-do-que-cartas.shtml 
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Recuperação de crédito avança 0,3% em janeiro, mostra estudo 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O indicador de recuperação de crédito – obtido a partir da quantidade de 
exclusões dos registros de inadimplentes da base da Boa Vista SCPC – 
apontou crescimento em janeiro de 0,3%, na comparação com dezembro. 

Já na análise acumulada em 12 meses, houve queda de 1,1%. Ante o 
mesmo mês de 2017, a alta foi de 4,2%. 

Em termos regionais, na avaliação em 12 meses, observou-se alta na 
região Sul (5,4%) e Sudeste (0,1%). Em sentido oposto, a região Nordeste foi o 
destaque negativo (-6,7%) na recuperação de crédito, seguido do Norte (-6,6) e 
Centro-Oeste (-3,4%). 

Porém, algumas regiões já conseguiram reverter suas tendências ao 
longo de 2017, com o gradual aumento da atividade econômica e melhoria do 
trabalho. 
 
 

Voltar ao índice   
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8. Feiras 

 
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 
  
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 
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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 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó - SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru - PE 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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