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1. Comércio – Atacado 

Vendas no setor atacadista têm alta nominal de 4,84% em novembro, diz 
Abad 

 
06 de Janeiro de 2016 
Fonte: Paraná Online 

 
O setor atacadista e distribuidor registrou crescimento nominal de 4,84% 

no faturamento em novembro de 2015 na comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, segundo dados de pesquisa da Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores (Abad), apurada pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA). No período entre janeiro e novembro, no entanto, o setor 
acumula uma retração de 0,73% no faturamento. 

A expectativa da entidade é de que os dados completos do ano de 2015, 
que ainda estão sendo apurados, revelem estagnação nas vendas ante 2014. 
Na avaliação da Abad, os dados de novembro mostram alguma recuperação 
positiva. As vendas vinham num ritmo de queda mais acelerado até agosto, 
quando a perda nominal acumulada chegou a ser de 1,88%. 

Apesar de haver crescimento nominal em novembro, o desempenho 
ficou abaixo da inflação no período. A Abad pondera, porém, que no setor os 
repasses de preços das indústrias ocorrem em períodos pré-determinados ao 
longo do ano, enquanto os repasses de eventuais aumentos para os preços 
dos produtos aos clientes não são feitos de forma imediata. 

Em termos reais, o mês de novembro registrou queda de 5,10% no 
faturamento ante o mesmo período do ano anterior. No acumulado dos 11 
meses de 2015, a queda real é de 8,85% ante os mesmos meses de 2014. 
 
http://www.parana-
online.com.br/editoria/economia/news/927000/?noticia=VENDAS+NO+SETOR
+ATACADISTA+TEM+ALTA+NOMINAL+DE+484+EM+NOVEMBRO+DIZ+ABA
D 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio – Revendedora de Veículos 

Setor de veículos deve ter queda de 6% em 2016, diz Fenabrave 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: Reuters 
 

As vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus devem 
ter queda de cerca de 6 por cento em 2016, após um 2015 que o setor 
acumulou retração de 26,5 por cento, segundo previu nesta quarta-feira a 
associação de distribuidores, a Fenabrave. 

A entidade estima queda de 5,9 por cento nos licenciamentos de carros 
e comerciais leves este ano, para 2,33 milhões de unidades. A projeção para 
caminhões e ônibus é de queda de 2,8 por cento, para 89,5 mil unidades. 

Apesar da relativa melhora no desempenho previsto para o setor neste 
ano, a queda de cerca de 6 por cento estimada para 2016 deve marcar a 
quarta queda anual seguida nas vendas de um dos principais setores da 
indústria do país. 

Considerando dezembro apenas, as vendas de carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus subiram 16,7 por cento sobre o fraco mês de novembro, 
mas caíram 38,4 por cento sobre dezembro de 2014, a 227,8 mil unidades. 

No acumulado de 2015, os licenciamentos de veículos novos somaram 
2,57 milhões de unidades ante 3,5 milhões em 2014, com quedas de 25,6 por 
cento nos carros e comerciais leves e de 45,5 por cento nos de caminhões e 
ônibus. 
 
http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN0UK1PF20160106 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Setor de serviços no Brasil intensifica retração em dezembro, mostra PMI 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: R7 
 

A retração do setor de serviços no Brasil se intensificou em dezembro, 
com a contração econômica reduzindo ainda mais os novos negócios e 
aprofundando o corte de postos de trabalho, mostrou o Índice de Gerentes de 
Compras (PMI, na sigla em inglês) nesta quarta-feira. 

O Markit informou que o PMI de serviços brasileiro caiu a 43,5 em 
dezembro, ante 45,5 em novembro, permanecendo abaixo da marca de 50 que 
separa crescimento de retração da atividade. Em 2015, o indicador ficou acima 
de 50 apenas em fevereiro, e a pior leitura foi registrada em julho, quando ficou 
em 39,1. 

Todos os seis subsetores monitorados registraram nível menor na 
atividade em dezembro, tendência que tem se repetido ao longo dos últimos 
oito meses. As taxas de declínio mais acentuadas foram verificadas nas 
categorias "outros serviços", "aluguéis e atividades de negócios" e "correios e 
telecomunicações". 

A queda no setor de serviços pesou e contribuiu para aprofundar a 
retração no PMI Composto em dezembro, que foi a 43,9 ante 44,5 em 
novembro, apesar da redução do ritmo de queda do setor industrial. 

"A economia do Brasil manteve-se em queda livre no último mês de 
2015, pressionada por uma desaceleração mais acentuada da atividade de 
serviços. Igualmente preocupante, o mercado de trabalho continuou a 
despencar, como as empresas operando no que é considerada a pior situação 
econômica desde a Grande Depressão", disse a economista do Markit Pollyana 
de Lima. 

Em meio a dificuldades políticas do governo da presidente Dilma 
Rousseff, a economista não acredita em uma melhora no curto prazo. 
 
"Como as políticas econômicas não devem ser parte da agenda do governo no 
curto prazo, os prospectos para qualquer melhora nos próximos meses 
permanecem nebulosos." 

O volume de novos negócios voltou a cair em dezembro, ampliando a 
sequência de contração para dez meses, a mais longa da pesquisa feita pelo 
Markit. 

Com a escassez de novos negócios e a busca por contenção de custos, 
as empresas do setor de serviços voltaram a cortar o número de funcionários 
em dezembro. A taxa de redução de empregos foi a mais acentuada desde o 
início da pesquisa, em março de 2007. 

Os custos dos insumos subiram no mês passado, com os entrevistados 
associando os aumentos mais recentes aos impostos mais altos e à 
valorização do dólar frente ao real como motivos para a alta. A inflação de 
custos acelerou e ficou bem mais alta do que a média de longo prazo para as 
séries. 
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Apesar do quadro geral ruim no último mês de 2015, o grau de otimismo 
dos prestadores de serviços no Brasil melhorou, com quase 27 por cento dos 
entrevistados indicando que a atividade deve expandir durante 2016. 

O sentimento positivo foi atribuído a expectativas de uma recuperação 
econômica. Por subsetor, a categoria "outros serviços" mostrou-se a mais 
otimista em relação às perspectivas para os próximos 12 meses. 

A expectativa do mercado é que a economia do país tenha encolhido 
3,71 por cento em 2015 e o ritmo de retração diminua para 2,95 por cento em 
2016, segundo a mais recente pesquisa Focus, do Banco Central. 
 
http://noticias.r7.com/economia/setor-de-servicos-no-brasil-intensifica-retracao-
em-dezembro-mostra-pmi-06012016 
 

Voltar ao índice  

http://noticias.r7.com/economia/setor-de-servicos-no-brasil-intensifica-retracao-em-dezembro-mostra-pmi-06012016
http://noticias.r7.com/economia/setor-de-servicos-no-brasil-intensifica-retracao-em-dezembro-mostra-pmi-06012016
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4. Serviços - Internet 

BB alcança 1 bilhão de transações via canais móveis em um mês 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: Jornal do Comércio – UOL 
 

O Banco do Brasil alcançou a marca de um bilhão de transações feitas 
via canais móveis, que incluem internet, celular e tablet, em apenas um único 
mês. No ano passado, o número de clientes que utilizaram esses meios para 
fazer suas transações bancárias passou dos 6 milhões, crescimento de 50% 
em relação a 2014. Todo dia, 7,5 mil novos usuários, segundo o BB, acessam o 
aplicativo do banco. 

Por meio dos canais móveis, os clientes do BB podem fazer diversas 
transações, como consultas a extratos, transferências, pagamentos de 
compras, já que o celular pode ser utilizado como cartão, contratação de 
empréstimos. No acumulado de 2015 até meados de dezembro, o BB havia 
liberado R$ 1,3 bilhão em operações de crédito direto ao consumidor (CDC) via 
esses meios. Tal montante representa alta de mais de 260% ante os R$ 360 
milhões registrados em 2014. 

"Os números crescentes mostram que as pessoas, cada vez mais, 
buscam facilidade e comodidade para o seu dia a dia", avalia Marco Mastroeni, 
diretor de Negócios Digitais do BB, em nota ao Broadcast. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/01/economia/475894-bb-alcanca-1-
bilhao-de-transacoes-via-canais-moveis-em-um-mes.html 
 

Voltar ao índice 

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/01/economia/475894-bb-alcanca-1-bilhao-de-transacoes-via-canais-moveis-em-um-mes.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/01/economia/475894-bb-alcanca-1-bilhao-de-transacoes-via-canais-moveis-em-um-mes.html
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

Samsung expandirá pagamento móvel a novos países 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

A Samsung Electronics anunciou nesta quarta-feira, 6, que lançará 
serviço de pagamentos móveis em mais três países, incluindo o Brasil. Por 
meio de sua conta oficial no Twitter, disse que o Samsung Pay chegará “em 
breve” na Austrália, Brasil e Cingapura. O serviço foi lançado no ano passado 
na Coreia do Sul e nos Estados Unidos com planos de entrar em outros 
mercados como China, Espanha e Reino Unido. 

A empresa espera que os serviços de pagamento sejam um diferencial 
de seus dispositivos, ajudando a companhia a proteger sua participação de 
mercado contra rivais como Apple e Huawei Technologies e convencer 
usuários a pagar um pouco mais pela conveniência. 

Em comunicado separado, a Samsung disse que seus relógios Gear S2 
começarão a adotar o Samsung Pay na Coreia do Sul e nos Estados Unidos no 
início de 2016. 

Os relógios serão em breve compatíveis com aparelhos Apple, disse a 
empresa sem dar mais detalhes. 

A Samsung disse ter recebido boa resposta ao Samsung Pay em seu 
país e nos Estados Unidos, apesar do serviço não gerar receita sozinho para a 
empresa. Uma vantagem para o Samsung Pay é sua compatibilidade com 
leitores de cartões já usados amplamente por varejistas. 

Em comparação, o serviço rival da Apple, o Apple Pay, requer que 
varejistas instalem novo equipamento adaptado à tecnologia de aproximação 
near-field communication (NFC). 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/samsung-expandira-pagamento-
movel-a-novos-paises/ 
 

Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/samsung-expandira-pagamento-movel-a-novos-paises/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/samsung-expandira-pagamento-movel-a-novos-paises/
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Azul terá voos extras para todas as regiões do Brasil e exterior no 
carnaval 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: Brasil Turis 
 

Mais de 60 aeroportos servidos pela Azul Linhas Aéreas no Brasil e no 
exterior receberão voos extras durante o carnaval. A expectativa é que 
aproximadamente 50 mil assentos complementares sejam ofertados no período 
da maior festa popular do País, em um número superior a 650 frequências 
adicionais. As operações especiais têm início em 31 deste mês e término em 
25 de março – a movimentação mais intensa será percebida entre 5 e 10 de 
fevereiro. 

A maioria das operações extras decolará dos principais centros de 
distribuição de voos da Azul: Campinas (SP) e Belo Horizonte (Confins). A 
partir destes aeroportos, a companhia conecta todo o Brasil e o exterior em 
mais de 200 ligações regulares diárias para aproximadamente 80 destinos. A 
operação especial de carnaval também atenderá à demanda da Azul Viagens, 
operadora de turismo da empresa. 

“Com a Azul, ligaremos ainda mais todo o País durante o carnaval. 
Garantiremos, assim, que clientes de todas as regiões possam aproveitar a 
maior festa popular do Brasil, seja na calmaria ou no meio da folia. Teremos 
opções de voos adicionais em todas as faixas de horário, sobretudo no período 
que envolve efetivamente o carnaval. No entanto, ampliaremos a operação em 
outras datas também, o que torna a operação da Azul ainda mais especial”, 
destacou o diretor de Planejamento e Alianças da Azul, Marcelo Bento. 

A Azul usará as aeronaves Embraer 195, Embraer 190 e ATR 72-600 
para transportar os clientes que aproveitarão o carnaval para viajar. A bordo de 
determinados voos, uma série de ações exclusivas e gratuitas integra a 
Operação Verão, lançada pela companhia em dezembro com o objetivo de 
tornar ainda mais especiais as viagens durante a estação. 

Até 28 de fevereiro, a companhia conta com snacks exclusivos em 
operações domésticas – como novas opções de nachos – e o prolongamento 
do Happy Hour Azul até 12 de fevereiro. Ainda, um espaço dedicado à 
recreação infantil foi aberto na área de embarque internacional do aeroporto de 
Viracopos, em Campinas. A hashtag #VerãoAzul concentra nas redes sociais 
as experiências dos clientes. A partir do dia 14, alguns voos da companhia 
terão a bordo os Salamitos, da Sadia. 

Os modelos E195 da empresa contam com 118 assentos, e os E190, 
106 – a maioria destas aeronaves possui mais de 40 canais de TV SKY ao 
vivo. Os turboélices ATR têm 70 poltronas. 

Parte dos voos da Azul para o Carnaval já foi aprovada pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), enquanto outras operações ainda receberão 
o aval do órgão regulador para que sejam realizadas pela companhia. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/azul-tera-voos-extras-para-todas-as-regioes-do-
brasil-e-exterior-no-carnaval/ 
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Clientes TAM podem utilizar dispositivos móveis em “modo avião” 
durante todo o voo 

 
A partir de hoje, dia 6, passageiros que voarem em algumas rotas 

domésticas da TAM Linhas Aéreas  poderão manter seus aparelhos eletrônicos 
ligados durante toda a experiência de viagem. A companhia recebeu 
autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para liberar o uso de 
celulares, tablets, câmeras fotográficas, entre outros aparelhos, ligados durante 
todo o voo em “modo avião”. A novidade estará válida para todos os voos 
nacionais da companhia até o fim deste mês e ao longo do primeiro trimestre 
também nas rotas internacionais. 

“Atualmente 98% dos nossos passageiros viajam com seu smartphone, 
tablet ou laptop, estão cada dia mais conectados e querem aproveitar os 
momentos dentro de nossas aeronaves para trabalhar, ouvir música e relaxar. 
Permitir que esses clientes mantenham seus dispositivos ligados durante 
embarque, voo e desembarque só aprimora a experiência que queremos 
oferecer: agradável, personalizada e totalmente controlada por eles”, destacou 
o diretor sênior de Serviços Brasil da TAM, Eduardo Costa. 
Sistema wireless e gratuito de entretenimento a bordo 

Com essa liberação da Anac, o passageiro que voa pelo Brasil e 
América do Sul poderá começar a desfrutar da programação de entretenimento 
de bordo da TAM, o TAM Entertainment, desde que entra na aeronave até o 
momento em que desembarca no destino. Antes o sistema só podia ser 
acessado quando a aeronave atingisse 10 mil pés de altitude. 

O TAM Entertainment pode ser acessado em qualquer dispositivo móvel 
pessoal e permite ao passageiro assistir a uma seleção especial de conteúdo 
com mais de 50 filmes e 42 episódios de séries, além de acompanhar o mapa 
do voo em seus próprios smartphones, tablets ou laptops. O aplicativo está 
disponível para download nas lojas virtuais Apple Store ou Google Play e deve 
ser adquirido antes do voo. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/clientes-tam-podem-utilizar-dispositivos-moveis-
em-modo-aviao-durante-todo-o-voo/ 
 

Voltar ao índice  

http://novo.brasilturis.com.br/clientes-tam-podem-utilizar-dispositivos-moveis-em-modo-aviao-durante-todo-o-voo/
http://novo.brasilturis.com.br/clientes-tam-podem-utilizar-dispositivos-moveis-em-modo-aviao-durante-todo-o-voo/
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7. Emprego 

2015 foi 1º ano a registrar queda de vagas temporárias e efetivação 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: Correio Braziliense 
 
Se confirmado, o resultado configurará um retrocesso de três anos, com a 
quantidade de empregos sazonais ficando no menor nível desde 2012, quando 
somou 135,2 mil 
 

A queda nas vendas do varejo em 2015 frustrou os planos de quem 
contava com as contratações de Natal para voltar ao mercado de trabalho ou 
reforçar a renda. O ano passado foi o primeiro a registrar diminuição no número 
de vagas temporárias oferecidas pelo comércio e pelos serviços no País e, pior, 
o porcentual dos empregados que foram efetivados nos cargos também deve 
ser o mais baixo registrado por instituições que acompanham o mercado de 
trabalho. Em 2016, a situação deve apresentar ligeira melhora já na criação de 
vagas provisórias para a Páscoa, segundo estimativas do setor, mas 
especialistas ponderam que ainda é cedo para falar em uma retomada 
expressiva das contratações temporárias. 

Pesquisas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) apontam que as contratações provisórias para o Natal devem 
ter recuado 4,8%, de 142,7 mil em 2014 para 139,6 mil em 2015. Trata-se da 
primeira queda nas vagas de fim de ano desde que a CNC começou a 
acompanhar este dado, em 2009. 
Se confirmado, o resultado configurará um retrocesso de três anos, com a 
quantidade de empregos sazonais ficando no menor nível desde 2012, quando 
somou 135,2 mil. "Temos percebido a redução no volume de vendas do varejo, 
a confiança do consumidor e do comerciante têm atingido níveis historicamente 
baixos, a inflação eleva os preços e a taxa de juros elevada encarece o crédito. 
Todo esse contexto explica essa menor expectativa de efetivação de 
temporários em 2015", afirma Izis Ferreira, da Divisão Econômica da CNC. 

Já pelos números do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços 
a Terceiros e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo (Sindeprestem), 
a admissão de funcionários provisórios no fim de 2015 deve registrar um tombo 
ainda maior: 105 mil empregos temporários ante 163 mil no mesmo período de 
2014. Este número representa uma retração de 35% na comparação com o 
ano anterior, de acordo com pesquisa feita em parceria com a Federação 
Nacional dos Sindicatos das Empresas de Recursos Humanos, Trabalho 
Temporário e Terceirizado (Fenaserhtt). Também por este levantamento, 2015 
seria o primeiro ano desde 2007 em que haverá diminuição dos empregos de 
fim de ano. 

A efetivação dos trabalhadores também deve ter caído no ano passado. 
Segundo a CNC, a média histórica de contratações de temporários variava 
entre 20% e 23%. Este porcentual recuou para 18,4% entre 2009 e 2013 e 
atingiu 17% em 2014. A projeção da CNC para 2015 é de que a retração nas 
efetivações se acentue e fique entre 10% e 15%, segundo a economista Izis 
Ferreira. Com base no cenário mais otimista da Divisão Econômica da CNC, 
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cálculos do Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, 
apontam que cerca de 20 mil temporários de 2015 continuariam no emprego, 
número inferior à média de 23,6 mil do período de 2009 a 2013. Considerando 
a expectativa mais pessimista, porém, as efetivações cairiam quase à metade 
da média histórica, para 13,8 mil. 
 

De acordo com o Sindeprestem, 48% das empresas afirmam que os 
contratos firmados para o fim de 2015 devem durar de dois a três meses e a 
efetivação deve ficar em apenas 5%, o que representaria 5,2 mil vagas. O 
sindicato aponta a desvalorização do real, o aumento da taxa de juros e a 
inflação elevada como fatores que limitam a intenção de contratação das 
empresas. 
Páscoa 

Para a próxima data comemorativa em que são tradicionais as 
contratações temporárias, as perspectivas são melhores. Cerca de 26,5 mil 
brasileiros devem ser contratados entre outubro de 2015 e março de 2016 para 
a produção, promoção e venda de produtos de Páscoa por indústrias e lojas 
especializadas, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, 
Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab). O número é maior que as 24 
mil contratações temporárias para a Páscoa de 2014 e as 20 mil para a de 
2013. 
  O setor não é o único a estar otimista em relação ao mercado de 
trabalho para este ano. Um levantamento da CNC em dezembro apontou que 
houve um esboço de reação na intenção de admitir trabalhadores no comércio 
varejista. O ímpeto de contratação avançou 6,6% na passagem de novembro 
para dezembro, na série com ajustes sazonais. Apesar da alta na margem, em 
relação a dezembro de 2014, no entanto, foi registrada uma queda de 27% na 
perspectiva de emprego de novos funcionários. 

A economista Izis Ferreira pondera que estes dados positivos precisam 
ser vistos com cautela e ainda não é possível falar em retomada das 
contratações. "Os dados de dezembro sinalizam que até há uma esperança 
dos empresários de que 2016 pode ser melhor para as contratações, mas, sem 
dúvida, é preciso aguardar os dados referentes a janeiro para uma 
interpretação mais correta, já que não há evidências de que o fundo do poço na 
economia tenha passado", afirmou. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/01/06/internas
_economia,513038/2015-foi-1-ano-a-registrar-queda-de-vagas-temporarias-e-
efetivacao.shtml 
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8. Franquias 

4 motivos para investir em uma franquia de alimentação em 2016 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: Investimentos e Notícias 
 

Mesmo em um ano de forte retração econômica como foi 2015, o 
franchising brasileiro manteve o bom desempenho e registrou uma expansão de 
cerca de 10% em relação a 2014, segundo dados da Associação Brasileira de 
Franchising, a ABF. 

E nesse cenário, o setor de alimentação continuou em destaque, como no 
ano anterior. Ainda de acordo com a ABF, somente em 2014, o segmento atingiu 
um faturamento de R$ 25,6 bilhões, representando um crescimento de 6,8%. 

O h3, especializado em hambúrgueres, é um bom exemplo de rede de 
franquias que enfrentou todas as intempéries com competência e conquistou 
excelentes resultados em um momento de crise. “A marca encerrou 2015 com um 
aumento de 20% em número de unidades, alcançando 17 operações, e um 
faturamento de R$ 27 milhões de reais”, conta Claudia Malaguerra, country 
manager da rede no Brasil. 

Para a executiva, as possibilidades são vastas e as oportunidades bastante 
promissoras para quem pretende abrir o seu próprio negócio em 2016. “Se você é 
empreendedor, tem recurso para investir e afinidade com o setor, não perca 
tempo”, afirma. 

Com bastante experiência no ramo, Claudia elenca os 4 principais motivos 
para investir no setor de alimentação: 

1. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 
o brasileiro gasta cerca de 25% de sua renda com alimentação fora do lar. “No 
entanto, mesmo considerando este mercado potencial, a concorrência é cada vez 
mais acirrada e é preciso investir em diferenciais para conquistar e fidelizar cada 
cliente. Apostar no tripé produtos de qualidade, excelência no atendimento e preço 
justo é uma estratégia certeira, pois são atributos que encantam o consumidor, 
garantem a competitividade do estabelecimento e, sobretudo, o retorno financeiro 
ao empreendedor”, aconselha; 

2. O setor de alimentação é um mercado inovador, seja no atendimento, no 
serviço e até mesmo no menu. “Novidades atraem o consumidor, que quer variar o 
cardápio e estar sempre alinhado às tendências”, contemporiza a executiva; 

3. A performance histórica do segmento é bastante positiva. “Não que não 
sofra com a crise, mas o setor de alimentação é bastante resiliente e se adapta às 
condições de mercado, afinal, alimentação é um item de primeira necessidade”, 
explica; 

4. A maioria redes de franquias de alimentação têm baixos níveis de 
estoque de mercadoria.“ A complexidade de um cardápio impacta diretamente na 
necessidade de ter mais dinheiro empatado em estoque de mercadoria. A falta de 
capital de giro leva muitos empreendimentos à falência. Hoje quem não tem um 
conceito ancorado nas premissas de boa administração vai sofrer mais”. finaliza 
Claudia. 
 
www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/franquias/4-motivos-para-
investir-em-uma-franquia-de-alimentacao-em-2016 
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9. Logística – Portos e Navegação 

Secretaria de Portos anuncia R$ 2 bi de investimentos em terminais 
privados 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
São Luís, no Maranhão, Aracruz, no Espírito Santo, e Candeias, na Bahia, são 
os locais que receberão aportes 
 

Único segmento de infraestrutura de transportes que conseguiu leiloar 
novas concessões no ano passado, o setor portuário começou 2016 com o 
anúncio de quase R$ 2 bilhões em investimentos em novos terminais privados 
(TUPs). A Secretaria Especial de Portos (SEP) vai assinar nesta quarta-feira, 6, 
o contrato para o primeiro deles, localizado em São Luís (MA), onde a WPR 
São Luís Gestão de Portos e Terminais - do grupo WTorre - irá investir R$ 780 
milhões. 

Além do novo terminal maranhense, a Nutripetro irá fazer um 
investimento de R$ 279 milhões em uma área em Aracruz (ES), para apoio 
offshore para movimentação de carga geral e granéis líquidos, com capacidade 
para até 1,2 milhão de metros cúbicos por ano. Já a Bahia Terminais fará um 
projeto ainda maior em Candeias (BA), orçado em R$ 850 milhões, para 
movimentar 3,615 milhões de toneladas por ano de carga geral. 

O ministro da SEP, Helder Barbalho, assinará às 15h o contrato de 25 
anos para construção e exploração do TUP da WTorre em São Luís, que será 
o quarto terminal privado do Maranhão. Com prazo de implantação de três 
anos - prorrogável por mais três - a unidade funcionará em uma área de 2,190 
milhões de metros quadrados. O terminal terá capacidade de movimentação de 
24,8 milhões de toneladas por ano de granéis líquidos e sólidos, além de carga 
geral. 

A SEP prevê investimentos de R$ 1,782 bilhão no setor portuário nos 
próximos anos somente no Maranhão, que irão elevar a capacidade de 
escoamento do Estado em 32,5 milhões de toneladas por ano. Além dos TUPs, 
esse montante inclui sete áreas de arrendamentos portuários a serem licitadas, 
com projetos orçados em R$ 810,61 milhões, além de três prorrogações 
contratuais cujos processos já estão em andamento, com investimentos 
previstos de R$ 191,1 milhões. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/secretaria-de-portos-anuncia-r$-2-bi-de-
investimentos-em-terminais-privados-id519825.html 
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10. Curtas 

BB alcança 1 bilhão de transações via canais móveis em um mês 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: Jornal do Comércio – UOL 
 

O Banco do Brasil alcançou a marca de um bilhão de transações feitas 
via canais móveis, que incluem internet, celular e tablet, em apenas um único 
mês. No ano passado, o número de clientes que utilizaram esses meios para 
fazer suas transações bancárias passou dos 6 milhões, crescimento de 50% 
em relação a 2014. Todo dia, 7,5 mil novos usuários, segundo o BB, acessam o 
aplicativo do banco. 

Por meio dos canais móveis, os clientes do BB podem fazer diversas 
transações, como consultas a extratos, transferências, pagamentos de 
compras, já que o celular pode ser utilizado como cartão, contratação de 
empréstimos. No acumulado de 2015 até meados de dezembro, o BB havia 
liberado R$ 1,3 bilhão em operações de crédito direto ao consumidor (CDC) via 
esses meios. Tal montante representa alta de mais de 260% ante os R$ 360 
milhões registrados em 2014. 

"Os números crescentes mostram que as pessoas, cada vez mais, 
buscam facilidade e comodidade para o seu dia a dia", avalia Marco Mastroeni, 
diretor de Negócios Digitais do BB, em nota ao Broadcast. 

Latam Airlines vê queda da oferta de voos no Brasil de 6% a 9% em 2016 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

A Latam Airlines informou nesta quarta-feira que estima queda da oferta 
de voos de passageiros no Brasil, enquanto vê crescimento nos outros 
mercados em que opera. 

Para o mercado brasileiro, a empresa estima uma queda de 6 a 9 por 
cento na oferta de assentos, sendo a estimativa para 2015 de queda de 2 a 4 
por cento. 

Nos voos internacionais de longo curso e regionais, a oferta deve 
aumentar de 4 a 6 por cento, mesma estimativa fornecida para 2015. 

Para as operações nos países de língua espanhola - Peru, Argentina, 
Colômbia, Equador e Chile -, a oferta de voos deve subir de 6 a 8 por cento, 
ante estimativa de alta de 4 a 6 por cento em 2015. 

No total, a Latam projeta oferta de assentos de estável a alta de 3 por 
cento este ano. No ano passado a estimativa era de alta de 2 a 4 por cento. 

Como resultado, a margem operacional da companhia deve ficar de 4,5 
a 6,5 por cento, estimativa acima da de 2015, quando foi de 3,5 a 5 por cento. 

A empresa disse que revisará as estimativas a cada trimestre. 
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11. 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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