
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 10, nº 002 

05 de Janeiro de 2016 



 

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 002 – Ano 10 – Brasília, 05 de Janeiro de 2016 

 
Sumário 

1. COMÉRCIO ........................................................................................................ 3 

VENDA DE LINHA BRANCA RECUOU 6% ANO PASSADO ................................................ 3 

2. COMÉRCIO – REVENDEDORA DE VEÍCULOS ........................................................ 4 

VENDA DE SEMINOVOS CRESCE COM A QUEDA NA VENDA DE CARROS NOVOS ........... 4 

3. SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA ............................................... 5 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CRESCEU EM DEZEMBRO, MAS FECHOU ANO EM QUEDA 

DE 5,8% ........................................................................................................................ 5 

4. SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO ..................................................................... 7 

117 MILHÕES DE PASSAGEIROS FORAM TRANSPORTADOS EM 2014, APONTA ANAC 7 

DEMANDA DO SETOR AÉREO DEVE SEGUIR EM QUEDA, MAS PREÇO DE PASSAGENS 

PODE SUBIR ................................................................................................................... 9 

5. SERVIÇOS – TURISMO...................................................................................... 11 

BRASIL É O DESTINO DE NOVE EM CADA 10 TURISTAS NACIONAIS ............................ 11 

6. COMÉRCIO ELETRÔNICO .................................................................................. 12 

GRUPO NETSHOES E CORREIOS DESENVOLVEM NOVO ACORDO DE SERVIÇO PARA E-

COMMERCE ................................................................................................................. 12 

ECONOMIA FRACA FAZ VAREJO REPENSAR FRETE GRÁTIS ........................................ 13 

7. FRANQUIAS ..................................................................................................... 15 

FRANQUIAS ENTRAM EM NEGÓCIOS ALHEIOS PARA FATURAR MAIS ........................... 15 

VEJA SETE SETORES DE FRANQUIA QUE VÃO SE DESTACAR EM 2016 ...................... 17 

8. CURTAS .......................................................................................................... 18 

AULAS EM SIMULADOR DE DIREÇÃO NAS AUTOESCOLAS PASSAM A SER 

OBRIGATÓRIAS ESTE ANO ........................................................................................... 18 

VENDAS DE VEÍCULOS TÊM QUEDA DE 23,9% EM 2015 ............................................ 18 

9. FEIRAS ............................................................................................................ 19 



Informativo SCS  

 

 

1. Comércio 

Venda de linha branca recuou 6% ano passado 

 
 05 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

O volume de vendas de itens de linha branca no mercado brasileiro caiu 
6% ano passado, segundo estimativa do Euromonitor. O estudo, que analisa o 
mercado global, aponta que o resultado brasileiro só não foi pior do que o visto 
na Ucrânia, Rússia e Venezuela. 

O balanço global de vendas estimada pela consultoria verificou o 
movimento varejista em 46 países e, em análise mundial, o mercado de 
eletrodomésticos, incluindo itens da linha branca e eletroportáteis, deve fechar 
2015 com uma alta de 2% em volume. Os itens da linha branca devem ter 1% 
de crescimento, puxado por países como China e Índia, e retomada da 
economia em alguns países da Europa. As vendas de eletroportáteis também 
cresceram 2,5% em todo o mundo. Em 2014, a categoria teve incremento de 
4%. O resultado foi puxado pelo crescimento negativo na América Latina e na 
Europa Oriental. 

No Brasil, que ocupa hoje a quinta posição entre os maiores mercados 
de eletrodomésticos no mundo, as vendas em volume apresentaram queda de 
3%, incluindo o desempenho da linha branca e dos eletroportáteis. 

Entre os eletroportáteis no Brasil, a retração ficará na casa dos 2% em 
vendas. A única categoria que deve registrar resultados positivos na soma de 
2015 são os produtos para tratamento de ar (ventiladores, aparelhos de ar 
condicionado, umidificadores de ar e similares), que tiveram avanço na casa 
dos 10% no período. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/venda-de--linha-branca-recuou-6-ano-passado-
id519475.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio – Revendedora de Veículos 

Venda de seminovos cresce com a queda na venda de carros novos 

 
04 de Janeiro de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Apesar do ano de 2015 ter sido marcado por forte queda nas vendas de 
automóveis novos, em torno de 20% a 30%, o mercado de seminovos transitou 
na contramão, com crescimento na mesma proporção, segundo avaliação dos 
gerentes das principais concessionárias de Manaus. 

A gerente comercial da Braga Veículos, Adriana Silveira, espera que as 
vendas comecem a melhorar já em janeiro. Em 2015, a queda chegou a 20% . 
―Com a incerteza das pessoas de perder o emprego e a dificuldade de 
aprovação dos créditos, houve essa queda nas vendas de novos de até 20%. 
Mas esperamos que esse ano seja um pouco melhor, apesar do reajuste‖, 
disse. 

Apesar desse cenário de crise, a diretora da Garcia Veículos, Silvana 
Semen, disse que o momento é bom para trocar de carros. ―As vendas de 
carros caíram 20%, temos uma diminuição do fluxo de clientes. Mas já tem 
mais fechamentos de compras do que antes. Isso tudo por causa das 
condições especiais como descontos, bônus e taxas‖, disse. 

O gerente do grupo Parvi, Ítalo Vasconcelos, disse que as perspectivas 
de vendas para este ano é que se mantenham as mesmas de 2015. ―As 
vendas vão se manter com as marcas populares. Mas as premium haverá um 
crescimento de 5% em 2016 em relação à 2015. Isso porque a classe A troca 
de carro todos os anos‖, disse. 

O gerente da América Ford Veículos, Gustavo Barros, acredita que uma 
saída para quem quer trocar de carro são os semi-novos. ―Com expectativa de 
queda na produção de carros novos em torno de 10% em 2016 em todo o 
Brasil, acredito que os seminovos tendem a crescer em torno de 15% a 20%‖ , 
disse. Gustavo disse que as montadoras já anunciaram um aumento, mas a 
especulação é que seja em torno de 1,5% a 2%. ―Com isso, vamos conseguir 
junto às montadoras bônus de até R$ 4 mil‖, disse. 

O sócio da Kodó Veículos, Diogo Augusto, disse que as vendas dos 
seminovos tiveram um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. ―Com o 
aumento do preço dos carros novos e falta de isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), os semi-novos sobressaíram nesse mercado, 
obtendo um crescimento de 30% nas vendas‖, disse. 

O gerente de vendas da Via Marconi, Antônio Carlos Lima, disse que os 
seminovos cresceram 30%, mesmo com a restrição de crédito dos bancos. ―O 
que perdeu nos novos, cresceu nos semi-novos‖, disse. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/venda-de-seminovos-
cresce-com-a-queda-na-venda-de-carros-novos 
 

Voltar ao índice 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/venda-de-seminovos-cresce-com-a-queda-na-venda-de-carros-novos
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/venda-de-seminovos-cresce-com-a-queda-na-venda-de-carros-novos
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Material de construção cresceu em dezembro, mas fechou ano em queda 
de 5,8% 

 
04 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

As vendas no varejo de material de construção cresceram 3% em 
dezembro, com relação a novembro, mas o setor encerrou 2015 com queda de 
5,8% e faturamento de R$ 56,5 bilhões no ano. Foi a primeira retração 
registrada pelo segmento nos últimos 12 anos. 

Os dados são do estudo mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas da 
Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) 
com o apoio da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), 
Instituto Crisotila Brasil, Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas e 
Revestimento (Anfacer) e Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais Não-
Ferrosos de São Paulo (Siamfesp). O levantamento ouviu 530 lojistas, das 
cinco regiões do país, entre os dias 23 e 29 de dezembro. A margem de erro é 
de 4,3%. 

Segundo a pesquisa, o desempenho no mês de dezembro ficou 7% 
abaixo do registrado pelo setor no mesmo período de 2014. 

- Nós já esperávamos encerrar o ano com queda nas vendas, mas 
vínhamos batendo recordes consecutivos de faturamento desde a última 
retração do setor, registrada em 2003. E, mesmo em 2003, vínhamos de um 
recorde histórico desde 1994. Já passamos por isso antes e sabemos como o 
nosso mercado se comporta. O consumidor pode até adiar obras em função da 
crise econômica, mas ele não poderá adiar essa necessidade por muito tempo 
- explica Cláudio Conz, presidente da Anamaco. 

Membro do Conselho Curador do FGTS, do Conselho Curador do Fundo 
de Desenvolvimento Econômico e Social (FDS) e do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, Conz 
acredita que 2016 será um ano de recuperação para o segmento. 

- Teremos um primeiro trimestre difícil, o que é uma característica do 
nosso mercado. Com o recesso de fim de ano e as férias escolares, as 
pessoas deixam para iniciar as reformas depois do carnaval, afinal criança em 
casa não combina com obra, além de ser um período de bastante chuvas. 
Porém, a partir de abril e maio, a nossa previsão é que o setor volte a crescer 
e, se tudo sair como esperamos, fecharemos 2016 com um crescimento de 6% 
sobre 2015 - completa. 

A Pesquisa Tracking Anamaco de dezembro também indicou que mais 
de um terço dos lojistas da Região Norte e Nordeste tiveram resultados 
positivos no mês. Já nas demais regiões, apenas 28% (Sul), 22% (Sudeste) e 
18% (Centro-oeste) dos estabelecimentos registraram aumento de vendas. 

Dentre as categorias pesquisadas, o setor de tintas foi o que teve melhor 
desempenho em dezembro, com alta de 9%, seguido de telhas de fibrocimento 
(2%). Louças sanitárias, revestimentos cerâmicos e metais sanitários retraíram 
-6%, -3% e -2%, respectivamente. Já cimentos e fechaduras e ferragens 
mantiveram o mesmo patamar de variação do mês anterior.  
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O levantamento também revelou que aumentou em dezembro o 
pessimismo do setor com relação às ações do governo (de 53% para 56%). 
Para janeiro, no entanto, aumenta a intenção de contratação de funcionários 
em três regiões (Sul, Sudeste e Norte) e diminui, nas mesmas regiões, a 
pretensão de novos investimentos nos próximos 12 meses. 

- No entanto, sob todos os aspectos avaliados, esses índices são 
inferiores ao mesmo período de 2014. Para janeiro, as expectativas são de 
resultados tímidos, mas como eu já disse, depois do primeiro trimestre, 
passaremos a ver resultados positivos em 2016 - finaliza Conz. 

A Anamaco informa também que em 2016 deve rever o método de 
cálculo do faturamento do setor, em razão das novas medições introduzidas 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seus índices. 
Segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o faturamento do 
varejo de material de construção em 2014 teria sido de R$ 80 bilhões. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=17969
3&Categoria=CONJUNTURA 
 

Voltar ao índice  

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=179693&Categoria=CONJUNTURA
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=179693&Categoria=CONJUNTURA
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

117 milhões de passageiros foram transportados em 2014, aponta ANAC 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: Fator Brasil 
 
Número é o maior já registrado na aviação brasileira. 

 
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) divulga hoje o Anuário do 

Transporte Aéreo de 2014. Entre os principais destaques desta edição está a 
quantidade de passageiros pagos transportados em 2014, que atingiu o maior 
número da história da aviação brasileira. No total, 117 milhões de passageiros 
foram transportados em 2014, sendo quase 96 milhões de passageiros em voos 
domésticos e 21,3 milhões em voos internacionais. Com este resultado, o setor 
registrou um acréscimo de mais de 68 milhões de passageiros nos últimos dez 
anos. 

A quantidade de passageiros pagos transportados no modal aéreo para 
cada 100 habitantes no Brasil mais do que dobrou em dez anos, passando de 26,8 
em 2005 para 58,7 em 2014. 

A demanda doméstica apresentou alta de 5,8% em 2014 na comparação 
com o mesmo período de 2013 e atingiu o seu maior nível nos últimos dez anos. 
Entre os anos de 2005 e 2014, em termos de passageiros-quilômetros pagos 
transportados (RPK), a demanda mais que duplicou neste período, com alta de 
162,5% e crescimento médio de 11,3% ao ano. O número representou mais de 3 
vezes o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e mais de 12 vezes o 
da população. 

As tarifas aéreas domésticas registraram redução média de 4,5% em 2014 
na comparação com 2013, tendo sido apurada em R$ 332,08, em termos reais. 
Nos últimos dez anos, o valor do quilômetro voado caiu a menos da metade, com 
redução de 61%. Em 2014, de cada 100 bilhetes de passagem aérea doméstica, 
12 foram vendidos ao público adulto em geral com tarifas aéreas inferiores a R$ 
100,00, tendo sido a maioria (59,3%) comercializada com valores abaixo de R$ 
300,00. 

O estado do Amapá/AP na região Norte registrou a menor Tarifa Aérea 
Média Doméstica em 2014 entre as 27 unidades da federação, da ordem de R$ 
270,24. Já as viagens com origem ou destino na Paraíba/PB na região Nordeste 
apresentaram o menor valor por quilômetro voado, da ordem de R$ 0,217. Entre 
os 22 estados que apresentaram variação negativa real do Yield Tarifa Aérea 
Médio Doméstico em 2014 na comparação com 2013, Goiás/GO no Centro-Oeste 
teve a queda mais expressiva, da ordem de 12,6% em termos reais. 

Um acompanhamento especial realizado pela Agência revelou que, em 
todos os cenários comparativos avaliados, as tarifas aéreas domésticas 
comercializadas para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 foram inferiores ou 
compatíveis com aquelas apuradas para outros grandes eventos realizados no 
país, para os períodos de alta temporada de 2013/2014 e com aquelas praticadas 
no ano de 2013. A Tarifa Aérea Média Doméstica comercializada para a Copa foi 
apurada em R$ 320,49, em valores reais atualizado pelo IPCA ao mês de 
julho/2014. 

O Anuário da ANAC disponibiliza informações com detalhamento por 
aeroporto, por companhia aérea, por rotas (domésticas e internacionais), região e 
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unidade da federação e dados sobre movimento de passageiros e de carga, frota 
de aeronaves e quadro de pessoal por companhia, quantidade de voos, número de 
localidades atendidas, além da participação de mercado, da taxa de 
aproveitamento das aeronaves, dos percentuais de atrasos e cancelamentos de 
voos, das tarifas aéreas comercializadas e das informações econômico-financeiras 
das empresas, entre outras. 

Transporte interestadual de passageiros — Desde 2010, o avião tem sido o 
principal meio de transporte utilizado pelos passageiros nas viagens interestaduais 
com distâncias superiores a 75 km, em comparativo realizado com o modal 
rodoviário. Há dez anos, a participação do transporte aéreo neste mercado era de 
34,8%, contra 65,2% do rodoviário. 

Em 2014, o modal aéreo manteve a sua liderança no transporte 
interestadual de passageiros sobre o modal rodoviário, com 63% versus 37%. Em 
relação ao ano anterior, o modal aéreo ampliou a sua participação frente o 
rodoviário em 3,6%. 

Outros destaques do anuário — A demanda no mercado internacional para 
voos com origem ou destino no Brasil praticamente dobrou desde 2005, com 
crescimento médio de 7,9% ao ano. Em 2014, o crescimento do transporte aéreo 
neste mercado foi de 8,8% em relação a 2013. A quantidade de passageiros 
quilômetros pagos transportados em voos internacionais no Brasil alcançou o seu 
maior patamar desde 2005. 

As companhias Tam e Gol representaram praticamente a totalidade das 
operações das empresas aéreas brasileiras neste mercado, com participação de 
84,6% e de 14,9%, respectivamente. 

A taxa de aproveitamento dos assentos das aeronaves em voos domésticos 
(RPK/ASK) foi de 79,7% em 2014, o que representou melhora de 4,7% em relação 
à registrada em 2013 e de 14,9% quando comparada com 2005. Trata-se do 
melhor índice em dez anos. No mercado internacional, o aproveitamento das 
aeronaves em 2014 ficou em 80,0%, o que representou aumento de 1,0% em 
relação a 2005. 

O faturamento com receitas de voo das empresas brasileiras 
concessionárias dos serviços de transporte aéreo público foi da ordem de 33,2 
bilhões de reais em 2014, o que representou crescimento de 6,3% em relação a 
2013. O principal item das receitas de voo foi a receita de passagens, com 
participação de 86,5%, seguida da receita de carga, que representou 7,7%. Por 
outro lado, o total de custos e despesas cresceu 6,5% e alcançou a cifra de R$ 
33,87 bilhões. O custo com combustíveis foi o item mais representativo (36,6%), 
seguido do custo com arrendamento, manutenção e seguro de aeronaves (19,7%). 
Assim, o setor apurou prejuízo pelo quarto ano consecutivo, com resultado líquido 
negativo da ordem de R$ 1,65 bilhões em 2014. 

Os dados apresentados no Anuário do Transporte Aéreo são fornecidos 
pelas empresas aéreas em atendimento à Resolução nº 191/2011 e Portarias nº 
1189 e 1190/SRE/2011 e passam por diversos procedimentos de auditoria antes 
da publicação definitiva. Ressalta-se que a divulgação da edição do anuário de 
2014 foi prejudicada devido a problemas ocorridos com o banco de dados da 
Agência que armazena as informações. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=311613 
 
 
 
 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=311613


Informativo SCS  

 

Demanda do setor aéreo deve seguir em queda, mas preço de passagens pode 
subir 

 
04 de Janeiro de 2016 

Fonte: R7 
 

A perspectiva de continuidade da fraqueza econômica do Brasil em 2016 deve 
seguir impactando o setor aéreo, fazendo com que a demanda por voos domésticos 
continue em queda no ano que vem. Com isso, as principais companhias do setor 
devem permanecer focadas em preservar seu caixa, dando prosseguimento ao corte 
na oferta de assentos. Contudo, caso o cenário econômico se deteriore ainda mais, 
outras medidas podem ser tomadas, como o reajuste nos preços das passagens e, em 
último caso, o corte de postos de trabalho. 

Em meio à queda na demanda, o sócio da KPMG no Brasil, Marcio Peppe, 
destaca que em um cenário de forte desvalorização do real as aéreas precisarão lidar 
com a pressão nos custos. "Quando se tem o preço do combustível denominado em 
dólar, por mais que ocorra uma queda no preço do barril do petróleo, esse preço em 
dólar acaba gerando um aumento de custo em moeda nacional", diz o sócio da KPMG, 
ressaltando que os contratos de arrendamento de aeronaves, com parcelas em moeda 
estrangeira, e os custos para manutenção de motores e aeronaves, também 
precificados em dólar, representam outras fontes de pressão para as empresas. 

"Se considerarmos que a principal fonte de receita é a venda de passagens no 
mercado doméstico, em real, há um descasamento entre receitas e despesas", afirma 
o sócio da KPMG. 

Contornar esse quadro de demanda em baixa e custos em alta é "praticamente 
impossível" no curto prazo, segundo o coordenador técnico da Lafis Consultoria, 
Felipe Souza. Para ele, uma das poucas medidas que as empresas podem tomar para 
minimizar esse quadro são os cortes na oferta de assentos "a fim de se readequarem 
à nova relação entre a oferta e a demanda, na busca por maior rentabilidade". 

A Gol Linhas Aéreas já anunciou que estima uma queda de 4% a 6% no 
volume de decolagens no mercado doméstico para o primeiro semestre de 2016 ante 
o mesmo período de 2015. A TAM, por sua vez, afirma que irá promover uma queda 
de 6% a 9% na oferta doméstica ao longo de 2016, enquanto a Azul trabalha com uma 
perspectiva de redução de 4% a 5% na oferta doméstica no ano que vem. 

"É cedo para dizer sobre maiores cortes na capacidade", disse, em novembro, 
o presidente da Azul, Antonoaldo Neves. "Tínhamos nos preparado para crescermos 
15% neste ano, mas crescemos 4%." 

"Quando falamos do setor aéreo e transporte de passageiros, tem que ficar 
cristalizado que existe uma interrelação com o desempenho da economia", diz Peppe. 
"Considerando um agravamento no cenário econômico, a tendência é de que ocorra 
uma redução na demanda por passagens aéreas", continua. 
Aumento de preços 

Segundo Souza, da Lafis, além do corte na oferta, uma possibilidade para as 
aéreas é o reajuste nos preços das passagens. "Em alguma medida, as operadoras 
precisam repassar aos consumidores o impacto da desvalorização cambial por meio 
do aumento da tarifa aérea, ainda mais em um cenário onde a margem operacional 
das aéreas se encontra em um patamar em que não é mais possível absorver novos 
aumentos de custos". 

Para Peppe, contudo, a possibilidade de aumento nas passagens pode ser 
pensada, mas a conjuntura econômica impede reajustes muito amplos. "A não ser em 
rotas de alta densidade, como uma ponte aérea, em que não necessariamente a 
pessoa tem a possibilidade de deixar de viajar", disse. "Há a possibilidade de reajuste, 
mas acho que não deve ser tão significativo para recompor as perdas das 
companhias. Um aumento muito grande nos preços induz uma redução maior da 
demanda." 
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Dados compilados pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) 
mostram que a demanda doméstica por viagens aéreas recuou 7,9% em novembro 
deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi o quarto mês 
consecutivo de queda na demanda doméstica - em agosto, setembro e outubro foram 
registradas retrações de 0,6%, 0,8% e 5,7%, respectivamente. 

Segundo o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, a tendência é de que a 
queda na demanda doméstica se acentue em dezembro e que o ano de 2015 se 
consagre como o pior na série histórica da entidade. "Não vemos um cenário de 
melhora em menos de 24 meses. Os números serão piores em 2016 e continuarão 
ruins em 2017, com certeza", disse Sanovicz, em novembro. 
Emprego 

Segundo o sócio da KPMG, caso a situação econômica siga se deteriorando, a 
tendência é de redução na frota disponível, o que pode gerar o desligamento de parte 
das tripulações das aéreas. "Tirar uma aeronave da frota pode afetar até cinco 
tripulações, além da equipe de solo. No fim do dia, a tendência é que possa ocorrer no 
segmento de aviação uma redução no quadro de funcionários", disse Peppe. 

A hipótese de demissões, contudo, é rechaçada pela Gol. Segundo o vice-
presidente financeiro e de relações com investidores da companhia, Edmar Lopes, a 
empresa não está demitindo funcionários, mas, neste momento, também não está 
contratando. "Conforme administramos o turnover e não repomos as vagas 
automaticamente, o quadro da companhia se reduz ao longo do tempo", disse Lopes, 
durante reunião com analistas e investidores em dezembro. 

Já o coordenador técnico da Lafis pondera que a necessidade de se manter um 
grande contingente de empregados qualificados nesse modal, como pilotos e equipes 
de manutenção, para garantir o bom funcionamento das operações pode advogar a 
favor dos trabalhadores. "O Brasil ainda apresenta um déficit destes profissionais 
qualificados e, caso as empresas optem por demiti-los, encontrariam dificuldades para 
recontratação em períodos de reaquecimento da demanda." 
Aportes 

Para Souza, o aumento na participação de estrangeiros nas companhias 
aéreas brasileiras, como o verificado entre Delta Air Lines e Gol e HNA Group e Azul, 
pode ser uma alternativa interessante para aumentar a liquidez das aéreas em meio 
ao cenário de dificuldade. 

"O mercado nacional ainda guarda grande potencial de expansão", disse o 
coordenador técnico da Lafis, afirmando que empresas estrangeiras que visam o 
crescimento no mercado brasileiro podem se interessar em investir nas aéreas do 
País. "Esta poderia ser uma boa alternativa para as empresas nacionais, uma vez que 
receberiam um fôlego financeiro para honrar seus passivos e sustentar períodos de 
baixo crescimento da demanda e do faturamento." 

Já Peppe destaca que a entrada de participantes estrangeiros é interessante 
caso envolva a entrada de recursos na companhia. "A troca de ações entre o 
controlador e um novo 
 
http://noticias.r7.com/economia/demanda-do-setor-aereo-deve-seguir-em-queda-mas-
preco-de-passagens-pode-subir-04012016 
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5. Serviços – Turismo 

Brasil é o destino de nove em cada 10 turistas nacionais 

 
04 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Os destinos nacionais deverão ser a escolha de cerca de nove em cada 10 
brasileiros nas próximas viagens, incluindo as férias de verão e Carnaval. É o que 
afirma o Estudo Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, do Ministério do 
Turismo. Entre os entrevistados, 86,4% afirmaram ter o desejo de que desejam 
conhecer mais o Brasil, um crescimento de 8% em relação a dezembro de 2014. 
Para os viajantes, as regiões Nordeste (36,9%) e Sudeste (36,8%) serão as mais 
procuradas, seguidas do Sul (17,3%), Centro-oeste (6,4%) e Norte (2,6%).  

Os turistas com até 35 anos são os que mais demonstraram interesse pelas 
belezas brasileiras, com 88,9% da intenção. Logo atrás aparecem os viajantes 
entre 35 e 60 anos (82,7%) e com mais de 60 anos (70%). A faixa etária de até 35 
também é que mais recorre a hospedagem na casa de amigos e/ou parentes para 
curtir o destino selecionado, com 59,8% da intenção de hospedagem, o maior valor 
da série histórica, apurada desde 2008. O índice apurado em dezembro é 23% 
maior que o verificado no mesmo período de 2014. 
  Ainda segundo o estudo, o uso do avião e do carro aparecem empatados 
na preferência de 38,8% dos viajantes. A utilização do ônibus aparece como opção 
para 15% dos entrevistados que informaram interesse em viajar nos próximos 
meses, seguido de 7,4% dos ouvidos pelo estudo que mostraram interesse em 
viajar de moto, motor-home, navio, entre outros. 

- O brasileiro está cada vez mais interessado em conhecer as belezas e 
encantos do nosso país e esse estudo comprova essa tendência que vem sendo 
liderada pelos os mais jovens. Eles estão descobrindo o Brasil e isso deve ser 
celebrado - avalia o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. 

A Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem é realizada todos os 
meses com duas mil pessoas em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, 
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Juntas, as sete capitais brasileiras 
monitoradas representam 70% do fluxo turístico do Brasil. 

Carioca - De acordo com a sondagem, o interesse dos cariocas por 
destinos nacionais é o maior em cinco anos, atingindo a marca de 86,8% da 
intenção de viagens nos próximos seis meses. O índice é 17% maior que o 
registrado em 2010, quando o indicador passou a ser apurado. 

Ainda segundo o estudo, 64,9% dos viajantes do Rio de Janeiro deverão 
visitar outras regiões, enquanto 35,1% se dedicarão aos roteiros no próprio estado. 
Para o deslocamento, 36,3% deverão optar pelo avião, 33,7% escolheram o carro 
e 20,7% o ônibus, um índice 57% maior que o observado no mesmo período de 
2014. 

Em relação a hospedagem, a preferência deve ser por hotéis e pousadas 
(41,7%) seguido de perto pela casa de amigos e/ou parentes (41,2%). A terceira 
opção dos turistas cariocas para estadia são as residências alugadas (9,6%), um 
crescimento de nove pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2014. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=179710&
Categoria=CONJUNTURA 
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6. Comércio Eletrônico 

Grupo Netshoes e Correios desenvolvem novo acordo de serviço para e-
commerce 

 
04 de Janeiro de 2016 

Fonte: e-commercebrasil 
 

O Grupo Netshoes e os Correios anunciam, em parceria, um projeto 
piloto para o desenvolvimento de melhorias no nível de serviço das entregas 
para o e-commerce brasileiro. Ainda em fase inicial, o projeto tem como 
objetivo refinar a qualidade no processo de entregas das encomendas, 
identificando não-conformidades no processo, assim como possibilitando o 
controle e o monitoramento proativo da carga em todas as localidades do país, 
incluindo os pedidos vindos da Netshoes e da Zattini – e-commerces de 
esporte e de moda do grupo. Para absorver a demanda de final de ano, os 
Correios desenvolveram plano de ações incluindo uma estrutura operacional 
específica para Natal – da mesma forma como já operou no Black November e 
Black Friday do Grupo. 

Desde 2010, é possível notar o fortalecimento da parceria entre as duas 
empresas, quando o Grupo Netshoes foi o primeiro cliente a instalar um Posto 
Avançado dos Correios em um Centro de Distribuição, buscando sempre inovar 
e dialogar sobre as melhores práticas para que o cliente final receba o produto 
adquirido dentro do prazo previsto de entrega. ―Em períodos de grande 
demanda, por exemplo, essa solução é importante por oferecer benefícios para 
o varejista, que precisa balancear expectativa do cliente, prazo e custos. Diante 
dessa constatação, começamos a conversar com os Correios‖, afirma Graciela 
Tanaka, COO do Grupo Netshoes. 

A fase inicial do projeto desenvolvido pelo Grupo Netshoes e Correios 
abrangerá todas as localidades atendidas pelos serviços logísticos do grupo. 
Com os resultados, os Correios estudarão o desenvolvimento do projeto e 
posterior oferta dele ao mercado. ―Nosso foco é a melhor experiência do cliente 
e buscamos junto com nossos parceiros estratégicos, como os Correios, 
desenvolver novos processos e serviços que facilitem ainda mais a vida das 
pessoas‖, finaliza Graciela. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/grupo-netshoes-e-correios-
desenvolvem-novo-acordo-de-servico-para-e-commerce/ 
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Economia fraca faz varejo repensar frete grátis 

 
04 de Janeiro de 2016 

Fonte: GSMD 

Poucos setores da economia brasileira crescem num ritmo tão alto 
quanto o do comércio eletrônico. Desde 2011, o faturamento das lojas online 
avança a uma taxa média de 22% ao ano. Mesmo em 2015, um ano de forte 
retração do varejo como um todo, o faturamento ainda deve aumentar 15%. 
  Todo esse crescimento mostra quanto parte dos consumidores tem dado 
preferência às compras online — e também é uma prova da enorme paciência 
das empresas em colecionar prejuízos. As grandes operações do varejo online 
são, de modo geral, deficitárias. A B2W, dona das lojas Submarino, 
Americanas e Shoptime e líder com 26% do mercado, não tem um ano de lucro 
desde 2010. 

A Cnova, dona das lojas online Casas Bahia, Extra e Ponto Frio, é a 
segunda maior do mercado. Multinacional com presença em outros oito países, 
a Cnova também opera no prejuízo. O que tem sustentado todos estes anos no 
vermelho é a crença de que no futuro o e-commerce será gigantesco e quem 
sobreviver vai lucrar muito.  

Nessa briga para ganhar uma fatia de mercado cada vez maior, oferecer 
a entrega de graça tornou-se a regra. As empresas sabiam que essa situação 
era insustentável, mas não tinham coragem de ampliar a cobrança do frete com 
medo de perder o marketshare arduamente conquistado. Foi então que o mau 
desempenho do PIB brasileiro quebrou a inércia. 

A economia começou a dar sinais de esgotamento em 2013, andou de 
lado em 2014 e caiu numa forte recessão neste ano. Era a senha que faltava 
para o e-commerce. De junho de 2013 até agora, o percentual dos fretes 
gratuitos no total de entregas caiu de 62% para 39% — e a perspectiva é que 
continue em queda. 

Para as empresas, a regra agora é fazer o cliente pagar pela entrega e 
diminuir o custo logístico, que representa de 5% a 10% do faturamento. No 
primeiro semestre, o valor total dos fretes pagos pelos clientes chegou a 660 
milhões de reais — 21% mais do que no mesmo período do ano anterior. O 
consumidor que compra pela internet hoje paga, em média, 23,68 reais pela 
entrega. 
  ―O frete é um componente caro na estrutura operacional e as empresas 
viram que não podem mais arcar com esse custo‖, diz André Dias, diretor 
executivo da consultoria E-bit, especializada em comércio eletrônico. Quem 
entra nos principais sites do e-commerce brasileiro percebe que na maioria das 
vezes a opção de frete gratuito continua lá. 

A saída encontrada pelas empresas foi ampliar a oferta de entregas para 
poder cobrar por uma maior parte delas. O consumidor que quer receber o 
pedido no mesmo dia ou no dia seguinte paga um valor mais alto. Se a entrega 
for ―expressa‖, em três ou quatro dias, o valor é menor. Caso não tenha pressa 
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nenhuma, pode continuar recebendo a compra com frete gratuito. 
  ―A intenção é que o consumidor veja o frete como um valor agregado e 
pague por ele. A entrega no mesmo dia custa o mesmo que o estacionamento 
de um shopping center numa grande capital‖, diz Graciela Tanaka, diretora de 
operações da Netshoes, sexto maior grupo de comércio eletrônico. Desde 
2012, os custos das entregas da Netshoes caíram cerca de 50%. 
  A Cnova, que tem forte presença na França, adotou um modelo 
alternativo já comum em algumas partes da Europa. As marcas do grupo não 
cobram a entrega quando o consumidor busca o produto numa das 700 lojas 
físicas onde há um ponto de retirada. Com isso, eliminam a parte mais cara do 
transporte, que é a última viagem para deixar o produto na casa do cliente. 
  ―Hoje só oferecemos frete gratuito em ações promocionais ou na entrega 
na loja, aproveitando o fluxo de mercadorias existente‖, diz Alexandre West-
phalen, diretor de operações e logística da Cnova. Nas vendas do site Extra 
para o estado de São Paulo, as retiradas em loja já são cerca de 15%. 
  Embora a cobrança das entregas seja um movimento na direção certa, 
ninguém espera que as grandes do e-commerce passem a ter operações 
lucrativas do dia para a noite. Há outras questões que afetam a rentabilidade, 
como o suporte 24 horas e a logística reversa — quando um cliente devolve ou 
troca um produto. 
  ―Ganhos de eficiência nessas áreas só virão com a melhoria da gestão‖, 
diz Sérgio D’Ávila, diretor da área de consumo e varejo da consultoria britânica 
PwC. Pelo menos o problema do frete gratuito a crise econômica está 
resolvendo. 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/economia-fraca-faz-varejo-
repensar-frete-gratis 
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7. Franquias 

Franquias entram em negócios alheios para faturar mais 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: PEGN 
 
Lojas instaladas dentro de outras empresas são cada vez mais comuns no 
mercado de franquias 
 

Depois de vários anos crescendo dois dígitos, o setor de franquias 
espera um crescimento nominal de 8% em 2015. Ainda sem dados oficiais, o 
segmento continua acima do PIB, mas já sente sinais de que é hora de 
maximizar ganhos. Uma das saídas escolhidas pelas redes é abrir mão do 
ponto comercial, instalando unidades franqueadas dentro de outros 
estabelecimentos. 

É o caso da Pearson Brasil, dona das redes de escolas de idiomas 
Yázigi, Skill e Wizard, que criou um formato chamado Education Center, que 
funciona como uma unidade dentro de colégios. 

Neste caso, o franqueado faz um acordo com o dono da escola e passa 
a usar o espaço para aulas de inglês, repassando parte da receita ao 
mantenedor do colégio. ―É uma solução para este momento que estamos 
vivendo em nosso país e que tem potencial de expansão enorme‖, diz Giovanni 
Giovannelli, presidente da Pearson Brasil. 

Em 2015, a rede abriu 60 novos centros do tipo no país, de um total de 
160 novas franquias. Sérgio Arruda, franqueado da Yázigi, tem três franquias e 
mais três unidades neste formato. Dos 1700 alunos atendidos por suas 
franquias, 500 estão dentro dos próprios colégios. ―Isso aumenta minha 
capacidade de captação de alunos que não estão dispostos a ir até a unidade 
para estudar. É uma maneira de irmos até o aluno‖, diz Arruda. 

Comodidade é uma das vantagens destes novos formatos. Foi para 
oferecer um serviço mais fácil e ainda aumentar o faturamento que Gabriel 
Antonini, franqueado da 5àsec, instalou duas unidades dentro de 
supermercados. 

A rede oferece um formato chamado loja satélite para este tipo de ponto. 
O franqueado leva as peças para lavagem na unidade padrão, mas passa as 
roupas na loja dentro do mercado. ―Essas lojas de supermercado têm uma 
clientela diferente, por ter um movimento mais constante. A pessoa aproveita 
que vai fazer compras e já faz esse tipo de serviço. O cliente quer ganhar 
tempo e pensamos em aproveitar esta unidade para facilitar a vida dele‖, diz 
Antonini, dono de doze franquias da rede. 

Para Sergio de Souza Carvalho Jr, diretor de expansão e marketing da 
5àSec, o valor de investimento reduzido é uma saída para expandir os 
negócios mesmo na crise. ―A principal vantagem é que o franqueado consegue 
aumentar a captação de peças por um valor abaixo dos modelos de expansão 
tradicionais. Hoje, essas unidades satélite e de coleta são quase 10% da minha 
rede‖, diz Carvalho. Para 2016, a ideia é crescer em 10% este formato. 
Diversificar para crescer 
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Assim como Antonini e Arruda, mais franqueados devem escolher estes 
formatos alternativos para crescer em 2016. Neste ano, a economia brasileira 
deve continuar em recessão, com inflação e câmbio em alta, o que pode 
prejudicar o resultado das redes. Para André Friedheim, diretor de internacional 
da Associação Brasileira de Franchising (ABF), modelos de expansão mais 
baratos são opções interessantes. ―É um formato super inteligente, para 
ganhos de escala. Geralmente, o franqueado se instala em operações 
sinérgicas, não concorrentes, que atendem um perfil de público semelhante e 
que um pode agregar faturamento para o outro‖, explica. 

Para Claudia Bittencourt, fundadora do grupo Bittencourt, o aumento de 
receita costuma ser um fator decisivo neste tipo de investimento. ―É algo bom 
para o momento que estamos vivendo, de oferecer o máximo de conveniência 
para o consumidor, e permitir que o franqueado explore outras oportunidades, 
ocupando mercado e aumentando receita‖, diz Claudia. 

Um cuidado, no entanto, é manter o padrão da marca. ―Tudo tem que ser 
feito sem perder o DNA da marca. Um negócio não pode atrapalhar o outro. É 
função do franqueador capacitar o franqueado para cuidar de dois negócios 
distintos‖, diz Friedheim. 
 
http://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2016/01/franquias-entram-em-
negocios-alheios-para-faturar-mais.html 
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Veja sete setores de franquia que vão se destacar em 2016 

 
04 de Janeiro de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Em um ano cheio de más notícias na área econômicas, o setor de franquias é 
certamente um ponto fora da curva. No acumulado de 2015, ele cresceu 8,2% até o 
terceiro trimestre, segundo a Associação Brasileira de Franchising. E o bom 
desempenho deve continuar no próximo ano. 

Em entrevista ao Terra, especialistas apontam quais são as sete áreas que 
devem se destacar em 2016. Eles são unânimes em apontar que as melhores 
oportunidades hoje estão no setor de serviços, que exige investimentos menores e 
cuja demanda tende a se manter – e até aumentar. 
Serviços a idosos 

―A população de idosos têm aumentado muito, e é um campo ainda muito mal 
coberto pela área de serviços‖, diz o professor Alexandre Nabil, coordenador de 
inovação e empreendedorismo da universidade Presbiteriana Mackenzie. 

―Existem oportunidades em serviços como, tratamentos médico e home care. 
Mas vale destacar que hoje as pessoas ficam idosas geralmente com muito mais 
saúde e recursos, abrindo possibilidades em turismo especializado, por exemplo‖, 
acrescenta o consultor Juarez Leão, da Leão Business Upgrade. 
Serviços em residências 

―Com as mulheres entrando cada vez mais no mercado de trabalho, sobra 
menos tempo para fazer certas tarefas de casa, para as quais surgem, no entanto, 
franquias especializadas em pequenos serviços de reparos e manutenção‖, diz Juarez 
Leão. 
Estética 

―É um setor que teve uma curva de crescimento grande nos últimos tempos. A 
mulher brasileira está trabalhando mais fora de casa, mas mantendo a vaidade. São 
franquias geralmente de investimento baixo e cujos serviços são baratos e acessíveis‖, 
afirma Nabil. 
Pets 

―É outro setor com uma curva de crescimento bem acentuada nos últimos 
anos, e que deve manter o bom desempenho, pois as pessoas continuarão a gastar 
com seus animais de estimação‖, ressalta Nabil. 
Ensino à distância 

―Antes, havia um foco maior nos cursos técnicos, mas o cenário mudou com o 
maior acesso a cursos superiores. No entanto, muita gente se forma sem saber nada 
de prática, o que é uma oportunidade para franquias que ofereçam capacitação 
técnica‖, diz Leão. 
Alimentação saudável 

A alimentação saudável é uma preocupação cada vez maior do brasileiro. 
―Aqui, não temos uma produção grande de alimentos, então, é difícil surgir uma 
grande rede. Com isso, o setor acaba sendo fragmentado, aumentando ainda mais as 
chances de quem se arrisca neste campo‖, constata Leão. 
Subsegmentos 

Se o varejo está ruim, por que alguém investiria em uma franquia de roupas ou 
de sapatos? Simples. Porque há públicos que não são atendidos. ―Existem poucas 
vestimentas feitas para obesos. O mesmo acontece com sapatos para mulheres de 
pés grandes ou alimentos para diabéticos‖, diz Nabil. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/veja-sete-setores-de-franquia-que-vao-
se-destacar-em-2016 
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8.  Curtas 

Aulas em simulador de direção nas autoescolas passam a ser obrigatórias 
este ano 

 
04 de Janeiro de 2016 

Fonte: Mídia News 
 
O candidato que for tirar a primeira habilitação terá que fazer, no mínimo, 25 horas 
de aula prática. 
 

A partir deste ano é obrigatório o uso do simulador de direção veicular nas 
autoescolas para quem vai tirar carteira de motorista e dirigir carros de passeio, na 
Categoria B. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em 
julho do ano passado, deu prazo até o dia 31 de dezembro de 2015 para que a 
exigência fosse implantada. Os motoristas que vão adicionar à habilitação a 
Categoria B também devem ter aulas no simulador. 
 
Leia a notícia na Íntegra acessando o link: http://midianews.com.br/brasil/aulas-em-
simulador-de-direcao-nas-autoescolas-passam-a-ser-obrigatorias-este-ano/251511  

Vendas de veículos têm queda de 23,9% em 2015 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: Diário do Comércio  
 

As vendas de veículos (automóveis, utilitários leves, caminhões e ônibus) 
no País apresentaram queda de 23,9% no ano passado, a maior retração do 
mercado automobilístico brasileiro desde 1987. Se computados os modelos 
importados comercializados, o recuo foi ainda maior: 26,6%. 

De acordo com fontes do setor automotivo, entre janeiro e dezembro de 
2015 foram vendidos 2,568 milhões de unidades (nacionais e importadas), contra 
3,498 milhões um ano antes. Em dezembro, tradicionalmente o melhor mês em 
vendas por causa do pagamento do décimo terceiro salário, foram comercializados 
227,3 mil veículos, volume 26,2% inferior aos 307,8 mil vendidos no mesmo mês 
de 2014. 

Na próxima quinta-feira, a Anfavea, associação que representa as 
montadoras, divulgará os dados oficiais relativos à produção nacional de veículos 
no ano passado - até novembro, os dados de produção apontavam queda de 
22,3%. 

Com o recuo de 2015, o setor automotivo acumula três anos consecutivos 
de queda nas vendas - somando uma perda de 32,5% -, depois de um ciclo de 
nove anos de alta. O fraco desempenho dos últimos anos fez o Brasil cair da 
quarta para a sétima colocação no ranking de maiores mercados de automóveis do 
mundo. 

Desempenho - Raphael Galante, consultor da Oikonomia, atribui o 
desempenho negativo da indústria à baixa confiança do consumidor no futuro e ao 
crédito mais escasso e caro. ―O primeiro passo para a reversão desta curva é a 
retomada da confiança do consumidor. E isso só ocorrerá quando a conjuntura 
econômica se mostrar equilibrada novamente‖, explicou Galante. 

Voltar ao índice  

http://midianews.com.br/brasil/aulas-em-simulador-de-direcao-nas-autoescolas-passam-a-ser-obrigatorias-este-ano/251511
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9. Feiras 

 
10/01/2016 até 13/01/2016 - SÃO PAULO PRÊT À PORTER 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
10/01/2016 até 13/01/2016 - COUROMODA  
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
11/01/2016 até 15/01/2016 - PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC 
 
19/01/2016 até 21/01/2016 - MODACALCE 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Complexo de Eventos Tabajara 
Cidade: Chapecó – SC 
 
19/01/2016 até 21/01/2016 - FEIRA DA MODA DE GRAMADO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Serra Park  
Cidade: Gramado – RS 
 
20/01/2016 até 22/01/2016 - SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias 
Cidade: Maracaju – MS 
 
22/01/2016 até 25/01/2016 - EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2016 - EDIÇÃO 
IMIGRANTES 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
 
27/01/2016 até 30/01/2016 - FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhões de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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01/02/2016 até 05/02/2016 - SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - BURDA EXPO 2016 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Eventos São Luís 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - VITÓRIA STONE FAIR / MARMOMACC LATIN 
AMERICA 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra – ES 
 
17/02/2016 até 18/02/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
23/02/2016 até 25/02/2016 - SUPERSHOWROOM 2016 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/02/2016 até 03/03/2016 - D.A.D. 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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www.expofeiras.gov.br


Informativo SCS  

 
 


