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1. Comércio 

Preço dos itens do material escolar sobe até 35% em 2016; veja como 
economizar 

 
 06 de Janeiro de 2016 

Fonte: Correio 24 Horas 
 
A valorização do dólar ante o real, que atingiu 49% em 2015, é o principal 
motivo da alta nos preços 
 

Os pais vão sentir o bolso pesar na hora de comprar os itens da lista de 
material escolar neste ano. Os preços dos artigos escolares estão até 35% 
mais altos neste mês de janeiro em relação ao mesmo período de 2015. A 
informação é da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de 
Artigos Escolares e de Escritório (Abfiae). 

De acordo com a entidade, a valorização do dólar ante o real, que 
atingiu 49% em 2015, é o principal motivo da alta nos preços. “Mochilas, 
estojos e lancheiras irão subir mais porque são importados e, por isso, são 
afetados imediatamente pela valorização do dólar”, afirma Rubens Passos, 
presidente da associação. 

O CORREIO tinha ido às ruas na última  semana de dezembro e 
constatou que o reajuste dos produtos alcançava a casa dos 30% na capital 
baiana, em  comparação ao ano anterior.Segundo Passos, o aumento médio, 
que deverá ficar em 10%, só não é maior porque os fabricantes estão 
segurando o repasse dos preços. “Os produtos fabricados aqui vão subir 
menos agora, pois, se o reajuste for repassado de uma vez só, ninguém mais 
compra ou vende”, afirma o presidente. 

Ele afirma que o impacto da alta da divisa americana poderá ser sentido 
nos preços até 2018. “O papel, um dos principais insumos da indústria, é 
cotado em dólar. Os produtores já anunciaram aumentos superiores a 20% a 
partir de fevereiro. Então isso poderá afetar mais um ou dois anos”, diz. A 
projeção da entidade para este ano é que as vendas caiam 10% em relação ao 
ano passado. 

Além da alta inflacionária e do dólar, a tributação em cima desses itens é 
outro fator que encarece a lista. Segundo um levantamento do Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), o produto com mais encargos é a 
caneta, com carga tributária de 47,49%. Agendas, apontadores e borrachas, 
que também estão entre os itens mais básicos, têm até 43,19% de encargos. A 
régua é tributada em 44,65%. O consumidor que comprar um tubo de cola vai 
desembolsar 42,71% para os cofres públicos, enquanto um estojo terá 40,33% 
de seu preço em impostos. 
Economize na compra do material escolar 

Reaproveite - Antes de sair às compras, os pais devem verificar os 
produtos que sobraram do ano anterior e reaproveitá-los. 

Planeje - Avalie se há necessidade de comprar material para o ano todo 
ou se é melhor fracionar a compra, por exemplo, semestralmente. 
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Pesquise - O consumidor deve pesquisar preços em diferentes pontos 
de venda, comparando marcas e estabelecimentos. Na impossibilidade de 
comprar cada item em locais diferentes, a saída é pesquisar a lista como um 
todo. 

Junte a galera - Reúna outros pais e faça a compra em conjunto. Está é 
uma das melhores formas de economizar. 

Deixe o filho em casa: para evitar pressões pela aquisição de produtos 
da „moda‟, não leve os filhos às compras. 

Avalie - Observe a qualidade dos itens, o preço e as condições de 
pagamento. Evite pagamento parcelado, e sempre negocie descontos ou 
melhores condições. Exija a nota fiscal, tíquete do caixa ou cupom do ponto de 
venda, fundamentais no caso de troca. 
 
http://www.correio24horas.com.br/single-economia/noticia/preco-dos-itens-do-
material-escolar-sobe-ate-35-em-2016-veja-como-
economizar/?cHash=cf53b2d9a81b2c1890b068cd7ad9d0a0 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Fluxo de clientes em lojas físicas cai 6,8% em 2015 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

O ano de 2015 registrou redução de 6,8% se comparado a 2014, em 
relação ao fluxo de pessoas no varejo físico. O último trimestre de 2015, que 
poderia auxiliar na recuperação do ano, foi o que registrou a segunda maior 
queda, ficando atrás do segundo trimestre com 7,7% a menos em comparação 
com 2014. Os números são da Virtual Gate, empresa especializada no 
monitoramento de tráfego de pessoas em lojas de varejo. 

Os dados mostram também que a Região Sul foi a que registrou a maior 
redução durante 2015 em relação ao ano anterior. 

A curva de flutuação mensal de fluxo de 2015 manteve-se similar a do 
ano anterior em quase todos os meses. Além disso, o percentual de 
crescimento de dezembro de 2015 em relação ao mês anterior foi maior que o  
registrado no mesmo comparativo de 2014, motivado pela curva ascendente de 
novembro de 2015 ter sido menor que o mesmo mês de 2014. 

Embora os dois últimos anos tenha mostrado curva de flutuação de fluxo 
similar, o ano de 2015 registrou menor fluxo que o anterior em todos os meses, 
com variações entre 2,8% (como em julho) a mais de 10% (como em 
novembro).  

De acordo com Caio Camargo, diretor de Relações Institucionais da 
Virtual Gate, o resultado do fluxo menor de pessoas no varejo físico em 2015 é 
consequência da recessão que o país vem enfrentando. 

- Os consumidores estão mais cautelosos e esse cenário foi influenciado 
pelo aumento da taxa de juros, da inflação, escassez de crédito e o 
desempenho do emprego e da renda - afirma Camargo. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=17979
5&Categoria=CONJUNTURA 
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Estoque do varejo é o mais elevado em 4 anos 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) apontou que os estoques do varejo mantiveram, em 
dezembro, o patamar mais desfavorável em quatro anos, influenciados pelo 
atual cenário de demanda interna fraca. 

Na pesquisa Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), 
30,7% dos entrevistados atestaram estoques acima do adequado, mesmo 
percentual de novembro e o maior desde o início da pesquisa, em março de 
2011. “Os empresários vão começar 2016 muito „estocados'”, disse Izis Janote, 
economista da entidade. 

Para a CNC, o volume de vendas do comércio varejista restrito em 2015, 
apurado pelo IBGE, deve encerrar o ano com o pior resultado da história da 
Pesquisa Mensal de Comércio, com recuo de 4,1% em relação ao ano 
passado. Em 2014, as vendas do comércio varejista restrito subiram 2,2%. 

O Icec refletiu o atual desânimo do empresário do setor segundo a 
economista da CNC. O recuo foi provocado por retração no tópico sobre as 
condições atuais, que registrou quedas de 12,2% ante novembro e de 50,8% 
em relação a dezembro de 2014. 

Em contrapartida, houve discreta melhora nos dois outros tópicos 
usados para cálculo do índice, em dezembro ante novembro deste ano. É o 
caso das expectativas, que subiram 1%; e investimentos, com expansão de 
0,7%. Porém, ambos ainda mostram recuos na comparação com dezembro de 
2014, respectivamente -15,7% e -23,6%. 

“A melhora [ante novembro] pode ser pontual, porque os empresários, 
nesta época do ano estão com percepção melhor por conta das festas de fim 
de ano, embora nossa expectativa é que o volume de vendas natalinas caia 
4,9% em relação ao Natal passado”, afirmou Izis. 

Questionada sobre se a discreta melhora nesses dois tópicos poderia 
ser indício de começo de recuperação na confiança do empresário do 
comércio, a especialista foi cautelosa. “Temos que observar o resultado desses 
indicadores para os próximos meses, para ver se os resultados positivos se 
mantêm.” 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/estoque-do-varejo-e-o-
mais-elevado-em-4-anos 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Bancos 

BC aprovou compra do HSBC Brasil, diz Bradesco 

 

05 de Janeiro de 2016 
Fonte: G1 

 
Conclusão da operação está sujeita à aprovação de órgãos reguladores. 
Bradesco comprou operações do HSBC no Brasil por R$ 17,6 bilhões 
 

O Bradesco informou nesta terça-feira (5) em comunicado ao mercado 
que o Banco Central aprovou a aquisição do HSBC Brasil. 

Segundo a nota, assinada por Alexandre da Silva Glüher, diretor vice-
presidente da empresa, o BC "aprovou a aquisição de 100% do capital social" 
do HSBC Brasil. "A conclusão da operação está sujeita, ainda, à aprovação dos 
demais órgãos reguladores competentes e ao cumprimento das formalidades 
legais". 
Compra do HSBC pelo Bradesco 

O HSBC anunciou em agosto que vendeu sua subsidiária brasileira para 
o Banco Bradesco em uma operação que movimentou US$ 5,2 bilhões, o 
equivalente a R$ 17,6 bilhões. 

Com a operação, o Bradesco encosta em seu maior concorrente, o Itaú 
Unibanco, maior banco privado do país, com ativos de R$ 1,2 trilhão. Com a 
aquisição, o banco assumirá todas as operações do HSBC no Brasil, incluindo 
varejo, seguros e administração de ativos, bem como todas as agências e 
clientes. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/01/bc-aprovou-compra-do-
hsbc-brasil-diz-bradesco.html 
 

Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/01/bc-aprovou-compra-do-hsbc-brasil-diz-bradesco.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/01/bc-aprovou-compra-do-hsbc-brasil-diz-bradesco.html
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4. Serviços - Internet 

Novo wi-fi para objetos inteligentes terá dobro do alcance do atual 

 
04 de Janeiro de 2016 
Fonte: Jornal Cruzeiro 

 
A Wi-Fi Alliance, associação das empresas do ramo de internet sem fio, 

anunciou nesta segunda-feira (4) uma nova versão de wi-fi, que será voltado 
principalmente para objetos smart. 

Chamado de Wi-Fi HaLow (diz-se "halo"), a nova rede será transmitida 
em um espectro menor de banda (900 MHz contra de 2.4 GHz a 5 GHz da 
atual), o que permite um alcance duas vezes maior e menos interferência -
como de paredes- no sinal. 

Apesar do alcance, a conexão não será tão poderosa, servindo apenas 
para ligar os aparelhos à web. A ideia, portanto, não é usar uma geladeira 
inteligente para acessar sites. 

O novo tipo de rede será destinado a objetos que tenham bateria 
pequena ou não precisam ficar o tempo todo na tomada nem serem 
recarregados constantemente. É o caso de carros, equipamentos médicos 
digitais, geladeiras, câmeras de segurança, "gadgets" para a casa e os 
chamados itens vestíveis, como relógios inteligentes. 

Esses aparatos, hoje, funcionam com tecnologia bluetooth para 
conexão, que terá a concorrência do novo wi-fi. 

O HaLow, assim, é uma resposta da associação à principal reclamação 
dos desenvolvedores de objetos smart, que é o alto consumo de energia que a 
internet sem fio necessita. 

Segundo a aliança, o Wi-Fi HaLow funcionará de forma muito parecida à 
do wi-fi atual -e será complementar a ele. Objetos como smartphones e 
computadores continuarão se conectando à rede que já existe, enquanto a 
chamada internet das coisas, uma das tendências tecnológicas de 2016, usará 
a nova versão. 

De acordo com o site The Verge, os primeiros produtos certificados para 
operar com o novo wi-fi devem ser comercializados só em 2018 -ainda que 
haja a possibilidade de a tecnologia ser implantada antes disso. 
 
http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/666875/novo-wi-fi-para-objetos-
inteligentes-tera-dobro-do-alcance-do-atual 
 

Voltar ao índice 

http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/666875/novo-wi-fi-para-objetos-inteligentes-tera-dobro-do-alcance-do-atual
http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/666875/novo-wi-fi-para-objetos-inteligentes-tera-dobro-do-alcance-do-atual
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Aéreas somam R$ 13 bi em prejuízos desde 2011 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 

As empresas aéreas brasileiras perderam R$ 1,65 bilhão em 2014, no 
quarto ano consecutivo de prejuízos registrado pelo setor. 

Os dados constam no Anuário do Transporte Aéreo, divulgados no 
último dia 31 pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

As informações financeiras das quatro maiores empresas aéreas 
brasileiras apontam que os balanços de 2015 deverão fechar com perdas ainda 
maiores - juntas, TAM, Gol, Azul e Avianca tiveram prejuízo líquido de cerca de 
R$ 3,7 bilhões entre janeiro e setembro de 2015. 

Desde 2011, as perdas acumuladas pelas companhias aéreas somam 
cerca de R$ 13 bilhões. 

Das sete empresas que informaram seus dados econômicos para a 
Anac em 2014 -TAM, Gol, Azul, Avianca, Passaredo e as cargueiras Total e 
TAM Cargo (antiga ABSA)- apenas a Azul e as duas cargueiras encerram 2014 
com lucro. 

Os maiores prejuízos foram registrados por Gol e TAM, que perderam, 
respectivamente, R$ 1,09 bilhão e R$ 674 milhões em 2014, segundo dados da 
Anac. 

A agência divulgou dados preliminares do balanço dos nove primeiros 
meses de 2015 apenas das quatro maiores empresas aéreas. 

Juntas, essas empresas perderam R$ 3,7 bilhões, mais do que o triplo 
do prejuízo acumulado por elas no mesmo período de 2014 e número que 
supera o prejuízo recorde registrado pelo setor inteiro em todo o ano fiscal de 
2012, de R$ 3,63 bilhões. 
 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/aereas-somam-r-13-bi-em-
prejuizos-desde-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/aereas-somam-r-13-bi-em-prejuizos-desde-2011
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/aereas-somam-r-13-bi-em-prejuizos-desde-2011
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Azul expande operação em Congonhas e Guarulhos com novos voos para 
cinco destinos no Nordeste 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: Brasil Turis 
 

A partir da segunda quinzena de março, a Azul Viagens, operadora de 
turismo da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, terá voos semanais dedicados aos 
sábados que ligarão São Paulo (Congonhas) a Salvador, Porto Seguro, Recife, 
Maceió e Natal, assim como de Guarulhos a Fortaleza. Todas as operações 
foram solicitadas à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e poderão passar 
por ajustes de horários – as ligações para a capital cearense estreiam dia 19, e 
para a capital baiana, dia 26. Os demais voos decolam a partir de 2 de abril. 

As frequências serão operadas pelos modernos jatos Embraer 195, 
equipados com 118 assentos e TV ao vivo. Além de contar com o já 
consagrado serviço de bordo, os clientes que decolam dos aeroportos de São 
Paulo, Campinas  e Belo Horizonte contam com um diferencial: a oferta de 
maçã. 

“Vamos estender nossa atuação em Congonhas e Guarulhos com a 
oferta de alguns dos destinos turísticos mais procurados pelos brasileiros. Os 
voos da Azul para Fortaleza, Salvador, Porto Seguro, Recife, Maceió e Natal 
serão a mais nova e cômoda opção, sobretudo, aos clientes que partem da 
capital paulista, mas também amplia o leque a quem chega de outras cidades 
em conexões”, afirmou o diretor da Azul Viagens, Marcelo Bento. 

As passagens, assim como os roteiros da Azul Viagens, serão colocados 
à venda assim que os voos receberem aprovação da Anac. Ainda que sejam 
ligações dedicadas à operadora de turismo da Azul, clientes que não viajarão 
por meio de pacotes poderão adquirir bilhetes para estas rotas. 

Entre destinos nordestinos, Porto Seguro e Ilhéus já contam com voos 
regulares da Azul aos sábados com decolagem de Congonhas. Já a partir de 
Guarulhos, há oferta regular para Salvador e Recife. 

Recife – No caso da capital pernambucana, a Azul incluirá a terceira 
frequência aos sábados com decolagem do Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte, com estreia marcada para 26 de março. 

 Alta temporada – Até o fim de janeiro, a Azul operará um voo diário com 
saída de Congonhas e destino Salvador, de modo a atender à demanda dos 
Clientes que viajam à capital baiana para veraneio. Entre as partidas de 
Guarulhos, as frequências complementares abrangem, além da capital baiana, 
Ilhéus, Porto Seguro, Maceió e Recife. 

Conectividade – Nos aeroportos da capital paulista, a malha da Azul 
garante ligações ao Nordeste para clientes de todo o Brasil, e vice-versa. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/azul-expande-operacao-em-congonhas-e-
guarulhos-com-novos-voos-para-cinco-destinos-no-nordeste/ 

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Com nova roupagem, sites de compra coletiva voltam ao radar do 
brasileiro 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Chamados agora de portais de descontos, Peixe Urbano e Groupon recuperam 
relevância na crise e ajudam restaurantes a elevarem em até 80% as vendas 
por meio de um forte apelo promocional 
 

Os antigos portais de compras coletivas, agora chamados sites de 
descontos - como Groupon e Peixe Urbano - voltam a ganhar força na crise. 
Com apelo promocional, o uso de cupons vira alternativa para elevar o fluxo de 
clientes nos restaurantes, mas não deve ser a única tática do empresário para 
garantir mais vendas. 

Exemplo disso, a Rokko Sushi registrou um crescimento no fluxo de 
clientes através do uso de cupons. "Fizemos parceria com empresas de 
descontos três vezes em dezembro. O resultado foi alta de 20% no 
movimento", comemora a proprietária Maristela Rokko. 

Segundo Maristela, a empresa deve manter a parceria com sites de 
cupons este ano, mas há também ações de fixação da marca através da 
fidelidade do cliente. "Uma alternativa - para não dependermos só dos cupons - 
é oferecer desconto de 10% ao cliente que retornar na loja em menos de um 
mês." 

Para o cofundador da E-bit e relações institucionais do Buscapé 
Company, Pedro Guasti, os sites de desconto podem ser uma ferramenta para 
o varejista aumentar sua carteira de clientes. "Mesmo com uma margem baixa 
ou negativa o varejista terá um novo consumidor", explicou o executivo ao DCI. 

A soma de novos consumidores e o reflexo nos ganhos da empresa foi 
verificada na Pizzaria Monte Vero, que ofereceu descontos pelo Peixe Urbano. 
"Antes o site era apenas uma ferramenta de marketing, hoje ele impacta 
diretamente na rentabilidade da empresa", explicou o proprietário da empresa, 
Antonio Carvalho Pires de Lima. 

Segundo o executivo, a busca por desconto impulsionou as vendas da 
pizzaria. Até 2014 o empreendimento vendia em média 10 mil pizzas por mês e 
desde 2015, passou a comercializar de 15 a 18 mil pizzas no mesmo período. 
Segundo Lima, 90% das vendas da casa são originadas pelo Peixe Urbano e 
os descontos giram em torno de 70%. 

Para o coordenador de pesquisas do Provar/FEA USP, professor Nuno 
Fouto, os sites de desconto prestam serviço ao cliente e agregam valor aos 
produtos. "Eles são uma boa oportunidade para o varejista crescer e também 
agregam valor aos produtos." 
Crise é oportunidade 

Com a desaceleração do fluxo de clientes aos restaurantes, em função 
da queda nos gastos do brasileiro com alimentação fora do lar, os antigos sites 
de compras coletivas encontraram um oportunidade de negócio com os 
descontos. Exemplo disso, o Peixe Urbano investiu nas categorias de 
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gastronomia e entretenimento para aumentar as vendas com o apelo 
promocional dos produtos ofertados. "Escolhemos as duas categorias pois são 
as que mais tem recorrência de compra pelo usuário", diz o diretor comercial do 
portal, Ilson Bressan, lembrando que, no caso dos restaurantes, o cliente pode 
fazer a compra uma vez por dia. 

O executivo ressalta ainda que o avanço da empresa está relacionado 
tanto a situação econômica do País - que leva o consumidor a buscar preços 
mais baixos - como também ao aumento de parceiros dispostos a dar 
descontos para elevar o fluxo de clientes. 

Hoje, o site soma 13 mil estabelecimentos cadastrados, com descontos 
que variam entre 20% a 60%. Este ano, a meta é dobrar as vendas e elevar em 
150% o número de parceiros cadastrados. 

Quem também projeta um bom ano é o portal agregador de ofertas 
SaveMe, que reúne ofertas tanto do Peixe Urbano com do Groupon. "Tivemos 
uma alta de 30% no número de visitas e consecutivamente de faturamento em 
2015", observa o sócio diretor do portal, Guilherme Wroclawski. 

Segundo o executivo, o SaveMe registrou aumento de 12% no número 
de anunciantes ano passado, e a busca por ofertas na hora do almoço foi um 
dos destaques positivos da operação da empresa. 
Muito além do preço 

Apesar do potencial de elevar o fluxo de clientes com descontos, o 
empresário precisa ficar atento a outras questões para garantir que o 
consumidor retorne à loja. Fatores como qualidade de atendimento e diferencial 
dos produtos aparecem como essenciais para obter um crescimento 
sustentável. 

"Além das boas ofertas, o que vai impactar é o atendimento diferenciado, 
uma equipe pronta para fazer a venda e o pós-venda e fazer o cliente se sentir 
a vontade", diz o professor dos MBAs da FGV, Roberto Kanter. Para ele, é 
importante combinar atendimento ao conhecimento do perfil do cliente para 
combinar melhor as ofertas com o desejo dele. 

Nuno Fouto corrobora com a ideia. "Temos que conhecer o cliente e o 
atendimento é fundamental. Apesar da sensibilidade ao preço, ainda temos um 
consumidor que é mal atendido muitas vezes não recebe as informações sobre 
as mulheres alternativas para suas necessidades." 
 
http://www.dci.com.br/comercio/-com--nova-roupagem,-sites-de-compra-
coletiva-voltam--ao-radar-do-brasileiro-id519701.html 

 
Voltar ao índice 
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7. Mercado Imobiliário 

Preço de imóveis cai em 8 de 20 cidades pesquisadas por Índice FipeZap 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: R7 
 
No acumulado em 12 meses, o preço dos imóveis no País apresentou queda 
real de 7,03% 
 

O preço dos imóveis no Brasil teve uma variação pouco significativa (-
0,01%) em outubro na comparação com setembro, segundo o Índice FipeZap. 
O levantamento, realizado em 20 cidades brasileiras, mostra certa estabilidade 
no valor do metro quadrado, após queda nominal no mês anterior. 

Individualmente, o indicador registrou queda de preço em 8 das 20 
cidades pesquisadas: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, 
Recife, Florianópolis, Niterói e Contagem. 

No acumulado dos 10 primeiros meses deste ano, o índice registrou um 
crescimento de 1,37%. Como a inflação esperada para o IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), neste período é de 8,48%, o preço médio anunciado do metro 
quadrado apresentou queda real de-6,55% em 2015. 

À exceção de Florianópolis, todas as demais cidades que compõem o 
Índice FipeZap registraram variações inferiores à inflação acumulada até 
outubro, sendo que os preços em Niterói, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro 
apresentaram queda nominal nesse mesmo período. 
Acumulado em 12 meses 

Já no acumulado de 12 meses (entre novembro de 2014 e outubro de 
2015), a variação do Índice FipeZap foi de 2,16%, face a uma inflação 
esperada de 9,89%. Com isso, o preço dos imóveis apresentou queda real de 
7,03% nos últimos 12 meses. 

Pela décima vez consecutiva, a variação do Índice FipeZap foi inferior à 
inflação na mesma base de comparação, tanto em média como em cada 
cidade pesquisada. 

O valor médio anunciado do metro quadrado das 20 cidades em outubro 
foi de R$ 7.612. Rio de Janeiro se mantém como acidade com o metro 
quadrado mais caro do País (R$ 10.491), seguida por São Paulo (R$ 8.617). Já 
os dois municípios com menor preço por m² foram: Contagem (R$ 3.556) e 
Goiânia (R$ 4.176). 
 
http://noticias.r7.com/economia/preco-de-imoveis-cai-em-8-de-20-cidades-
pesquisadas-por-indice-fipezap-05112015 
 

Voltar ao índice 
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8.  Logística – Portos e Navegação 

Porto de Santos terá agendamento ferroviário 

 
05 de Janeiro de 2016 
Fonte: Portos e Navios 

 
A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), estatal que 

administra o Porto de Santos, irá implantar um serviço de agendamento 
ferroviário para melhorar o controle sobre a chegada das cargas em vagões no 
complexo marítimo. Os planos, ainda em fase inicial, foram revelados pelo 
diretor de Operações Logísticas da estatal, Cleveland Sampaio Lofrano.  

Segundo o executivo, as composições deverão obedecer critérios como 
ocorre no modal rodoviário. Haverá uma programação conjunta entre as 
concessionárias ferroviárias que atendem a região (a Rumo-ALL e a MRS 
Logística), que será coordenada através de uma central de controle. 

Lofrano não revelou quais serão as regras do novo agendamento. De 
acordo com a assessoria de imprensa da companhia, a Docas pretende iniciar 
negociações para acertar como serão as regras para os vagões que seguem 
em direção ao Porto de Santos. “Essa medida poderá eliminar conflitos 
observados entre os dois modais de transporte”, destacou o diretor da Codesp.  

Esta é uma das medidas da Autoridade Portuária para facilitar e, assim, 
impulsionar o transporte ferroviário no cais santista. O modal tem ampliado sua 
participação no deslocamento de mercadorias entre o complexo e o interior do 
País nos últimos anos Em 2010, as cargas transportadas em vagões somaram 
19 milhões de toneladas, 19,5% de tudo o que passou pelos terminais 
marítimos da região no período. Já no ano passado, chegou a 27,5 milhões de 
toneladas, 24,7% das cargas.  

A expectativa é de que, em dez anos, o modal responda por 40% das 
mercadorias que seguem em direção ao cais santista. Considerando apenas as 
commodities (principalmente as agrícolas, como soja e milho), essa 
participação é ainda maior, chegando a 58%. 

Modal ferroviário respondeu por 24,7% do movimentado entre o Porto de 
Santos e o Interior do País em 2015 

Em números absolutos, o movimento de vagões entre o interior do Brasil 
e o Porto de Santos também vem crescendo. No ano passado, aumentou 
4,58%. Em contrapartida, o de caminhões caiu 5,76%. A expansão do modal 
ferroviário no transporte de cargas como granéis sólidos de origem vegetal 
(açúcar e grãos) impulsionou essa mudança na matriz de transporte de 
mercadorias.  

Para ampliar ainda mais a participação das ferrovias no transporte de 
cargas no Porto, o diretor de Operações Logísticas também estuda segregar o 
tráfego de trens e eliminar conflitos rodo-ferroviários no Porto de Santos. Nesse 
processo, o agendamento de vagões é uma das ferramentas a serem utilizadas 
pela Docas.  
Agendamento de Caminhões 

Hoje, todo caminhão com grãos que chega ao cais santista deve passar 
pelos pátios reguladores credenciados (instalados tanto na Baixada Santista 
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como na Grande São Paulo), onde será agendado. O motorista receberá, por 
escrito, o período em que o terminal deve recebê-lo. 

O veículo que chegar dois dias antes ou depois do período agendado 
para carga ou descarga será considerado infrator. Mas, neste caso, o terminal 
que impedir o ingresso do caminhão irregular (aquele não esperado ou não 
apontado pelo sistema) não será responsabilizado pela permanência do auto 
em vias públicas. Ou seja, não será cobrada multa da instalação que 
comprovar que o auto não foi atendido pois o motorista burlou as regras de 
agendamento sem seu conhecimento. 

Conforme resolução publicada pelo Governo Federal em 2013, o 
terminal que desrespeitar a norma de agendamento e causar 
congestionamentos pode ser multado de R$ 1 mil a R$ 2 mil por caminhão 
irregular. A normativa também prevê que as instalações recebam multas 
variando entre R$ 10 mil e R$ 20 mil por veículo que interromper o trânsito 
portuário. 
 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/32811-porto-de-
santos-tera-agendamento-ferroviario 
 

Voltar ao índice  

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/32811-porto-de-santos-tera-agendamento-ferroviario
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/32811-porto-de-santos-tera-agendamento-ferroviario


Informativo SCS  

 

9. Curtas 

Economia com seguro paga até três vezes o IPVA 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Manter um automóvel está pesando cada vez mais no bolso do 
brasileiro. Uma solução pouco conhecida para economizar é mudar para o 
seguro sem análise de perfil, que considera apenas a cidade de circulação, o 
ano e o modelo do veículo para estipular o valor. Análise da corretora Bem 
Mais Seguro com os cinco carros mais vendidos em 2015 mostra que a 
diferença de preço é, em média, de 77% em relação ao seguro tradicional. O 
dinheiro poupado equivale a até três vezes o custo do IPVA em 2016. 
  
Leia a íntegra da matéria acessando o link:  
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=17979
6&Categoria=SEGUROS 

Índice de expansão do comércio avança em dezembro com a contratação 
de temporários 

 
05 de Janeiro de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

Após dez quedas mensais consecutivas, estabilidade em outubro e alta 
em novembro, o Índice de Expansão do Comércio (IEC) voltou a subir em 
dezembro e atingiu 73,7 pontos, aumento de 6,9% na comparação com o mês 
anterior. No entanto, a alta está associada principalmente à melhora na 
intenção de contratações, decorrente do maior fluxo de consumidores nas lojas 
no final do ano. Trata-se, na verdade, de um reflexo sazonal, já que, se 
comparado a dezembro de 2014, o recuo foi de 30%. A pesquisa é realizada 
mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomércio-SP). 
 
Leia a íntegra da matéria acessando o link: 
 http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54459 

 
Voltar ao índice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=179796&Categoria=SEGUROS
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=179796&Categoria=SEGUROS
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10. 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 
 

Voltar ao índice 

 

www.expofeiras.gov.br
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