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1. Comércio 

Atacarejo, pré-pago e milhagem são alternativas para manter as compras 

 
 07 de Janeiro de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

Em meados de 2015, o pior ano para o comércio desde do início do 
Real, a empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de 
Administração do Magazine Luiza, a terceira maior varejista do 
eletroeletrônicos e móveis do País, disse que o consumo não tinha acabado, 
mas a confiança do consumidor tinha. Em meio ao baixo astral que afetou o 
varejo no ano passado e que deve continuar este ano por causa da recessão, o 
brasileiro começou a buscar alternativas para mudar a forma de ir às compras 
com objetivo de manter o padrão de consumo conquistado nos últimos anos. 

“A macro tendência do varejo para 2016, sob a óptica do consumidor é 
mais por menos”, afirma Marcos Gouvêa de Souza, diretor geral da consultoria 
GS&MD – Gouvêa de Souza. Para o presidente da Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra, com a crise de confiança e o 
aumento do desemprego, a racionalidade do consumidor deve se acentuar. 
“Isso significa fazer mais conta, questionar a marca que está habituado a 
comprar, por exemplo.” 

Nesse sentido, a preferência pelas lojas de atacarejo, que misturam 
atacado com varejo e vendem produtos mais em conta em relação aos 
supermercados, aparece no topo do ranking das principais tendências de 
consumo para este ano, segundo os consultores ouvidos pelo Estado. As 
vendas dessas lojas já crescem num ritmo muito mais acelerado do que as dos 
supermercados. Gouvêa de Souza lembra que em recessões recentes – da 
bolha da internet entre 1999 e 2001 e da crise do mercado financeiro entre 
2007 a 2010 – o consumidor dos Estados Unidos deu preferência a esse tipo 
de loja. 

A marca própria, fabricada sob encomenda pelo varejista e que pode ter 
um preço até 30% menor do que a líder, é outra alternativa para quem está 
com orçamento apertado. Mas, na opinião de Terra, a migração de uma marca 
líder para outra do próprio varejista não é necessariamente uma tendência. 
“Isso só vai acontecer se as marcas mais caras não conseguirem deixar claro a 
sua relação custo/benefício.” O que deve acontecer neste ano, segundo ele, é 
uma pressão maior para que as marcas se provem melhores do que a 
concorrência. 

„Infedelização‟. Para Gouvêa de Souza, há neste ano uma forte 
tendência para que o consumidor seja menos fiel à marca, à loja ou ao tipo de 
serviço, tudo isso para cortar despesas. Nesse rol de alternativas, os serviços 
pré-pagos ganham força. 
A Sky, operadora de TV por assinatura, decidiu desde o início de dezembro 
ampliar essa modalidade de venda do serviço, lançando novos pacotes pré-
pagos. Nesse cenário de crise, Alfredo César de Souza, diretor de pré-pago da 
empresa, diz que a intenção é crescer no mercado, oferecendo produtos cujo 
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pagamento é mais flexível, nos quais não há obrigatoriedade de desembolso 
mensal. 

“Hoje, de cada dez residências no País, só três têm serviço de TV paga”, 
diz ele, apontando o grande potencial de consumo, especialmente do pré-pago 
no cenário atual. “Todo instrumento que leve o consumidor a ter um 
comportamento mais racional ganha força hoje”, pondera Terra, da SBVC, 
lembrando que, além de telefonia e TV a cabo, essa modalidade chegou até a 
academias de ginástica. 

Preço. O preço baixo que nos anos de bonança perdeu posições nas 
listas de atributos mais desejados pelo consumidor em relação a produtos e 
lojas volta agora a ganhar destaque nas pesquisas sobre hábitos de consumo. 

Para Gouvêa de Souza, na prática preço baixo nunca deixou de ser o 
foco do consumidor. A diferença é que, em momentos de crise, esse atributo 
fica mais visível. Nesse aspecto, ele ressalta que o comércio eletrônico, pelo 
fato de funcionar numa ambiente mais competitivo, no qual é possível 
comparar preço rapidamente, é outro instrumento que deve ser mais usado 
pelo consumidor neste ano. 

“O comércio eletrônico deve receber um empurrão”, diz Claudia 
Bittencourt, diretora geral do grupo de consultoria empresarial que leva o seu 
sobrenome. Hoje, o comércio eletrônico representa menos de 5% do total das 
vendas do varejo total. 

Também a tendência, diz Terra, é que cresçam as formas de renda 
complementar. São os programas de milhagem que oferecem a possibilidade 
de o consumidor juntar pontos para não só comprar passagem aérea, mas 
fazer o supermercado, pagar conta e abastecer em postos de combustíveis. 
“As lojas e as marcas que oferecem isso vão ter a preferência do consumidor. 
Esse é um segmento que está vendendo lenço na crise.” 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54488 
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Venda parcelada é a "bola da vez" 

 
Enquanto os consumidores tentam de tudo para economizar na compra do 

material escolar, as papelarias, livrarias e outros varejistas do segmento apostam em 
promoções e condições especiais de pagamento para ganhar o consumidor. Mas o 
cenário não ajuda: além da crise econômica, a alta do dólar impacta no preço de 
produtos importados, que estão até 30% mais caros. Em Minas Gerais, a elevação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 12% 
para 18% também aumenta o desafio dos empresários. 

De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes e 
Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), Rubens Passos, os produtos de 
fabricação nacional, como lápis e cadernos, estão chegando ao consumidor 10% mais 
caros que na volta às aulas do ano passado. Segundo ele, isso acontece por causa do 
aumento da inflação, que impacta nos serviços e mão de obra, mas também devido ao 
aumento dos preços de matéria-prima. Os produtos importados, como mochilas, 
lancheiras e estojos, estão ainda mais caros. Alguns têm preços até 30% superiores. 
De acordo com o presidente, esse é o maior aumento nos últimos 10 anos. 

Na Livraria Leitura o impacto é sentido principalmente nos produtos 
importados. Segundo o sócio-diretor, Marcus Teles Cardoso de Carvalho, produtos 
como mochilas chegam a ter até 20% de aumento nos preços. Ele afirma que a alta só 
não foi maior porque os fornecedores não repassaram todo o reajuste e também 
porque a livraria se antecipou, comprando produtos em uma época em que o dólar não 
estava tão alto como agora. 

Ele destaca que o aumento do ICMS também vai impactar nos preços no longo 
prazo. Carvalho afirma que a estratégia da empresa será não repassar o reajuste para 
o consumidor no primeiro momento. “Já tínhamos soltado a revista de ofertas que é 
válida até meados de janeiro, então vamos manter os preços que estão nela. Não há 
uma expectativa de reajuste: por enquanto vamos segurar o preço como uma 
estratégia para manter as vendas”, afirma. Além disso, a Leitura também está 
trabalhando com financiamento das compras em até seis vezes como mais um atrativo 
para o cliente. 

De acordo com Carvalho, apesar dos desafios, a expectativa da rede é de 
crescimento em 2016. Considerando as novas lojas abertas em 2015, a meta é 
crescer de 12% a 15% em relação ao ano anterior. 

Na Kalunga a expectativa de venda na volta às aulas de 2016 é de crescimento 
de 10% a 12% em relação a 2015. O número é menor que o registrado no período 
anterior: a volta às aulas de 2015 representou um crescimento de 18% em relação a 
2014. Segundo o diretor comercial, Holsei Pimenta, essa desaceleração está 
diretamente ligada ao cenário macroeconômico do País. “O menor crescimento tem a 
ver com o período de crise econômica, o alto índice de desemprego e a necessidade 
das pessoas gastarem menos”, diz. 

Mas ele destaca que a empresa se preparou e por isso tem a segurança de 
continuar crescendo. De acordo com Pimenta, a maior parte dos produtos importados 
foi comprada no primeiro semestre de 2015, portanto o impacto do dólar é muito 
menor. Além disso, tem fabricação própria de cadernos, o que também permite 
melhores preços. “Também investimos em ferramentas para diminuir o impacto da 
crise sobre o cliente. Temos uma promoção de compra de caderno usado: a cada 
quilo de caderno, oferecemos R$ 1,50 de desconto em alguns materiais da Kalunga. 
Também estamos dividindo as compras em até 12 vezes sem juros, o que não é 
comum nesse segmento”, diz. 

 
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54502 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços - Alimentação 

Interesse do brasileiro por alimento saudável rende ganhos a loja 
orgânica 

 
08 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Ainda novo no Brasil, mercado de comidas sem glúten e com menos 
carboidratos tem potencial expressivo; de olho nessa tendência, redes como 
Origen e Light Chef querem se consolidar 
 

A crescente preocupação do brasileiro com alimentação saudável pode 
garantir que as empresas especializadas em produtos orgânicos, com menos 
carboidratos e livres de glúten, sintam menos a crise. Com operações que 
priorizam comodidade e variedade, empresas como a Origen e a Light Chef já 
pensam em expansão para este ano. 

Exemplo disso, o mercado Origen aposta na proximidade com os 
agricultores e na experiência do cliente em colher alguns alimentos na própria 
unidade como diferencial para venda. "Temos uma parceria com 80 agricultores 
e uma produção planejada sem agrotóxicos e transgênicos para a nossa loja", 
diz o sócio da empresa e agrônomo, Ulisses Bocchitraz. 

Segundo o empresário, uma das estratégias é oferecer hortaliças não 
convencionais. "Elas são mais comuns no interior, como a ora-pro-nóbis, 
serralha, capuchinha, que têm grande beneficio nutritivo", garante. 

Sem abrir valores de desempenho financeiro, Bocchitraz comenta que 
pelo menos 50 famílias realizam compras diariamente na loja. 
Crescimento 

Ainda este ano, a marca, que mantém uma operação no bairro de 
Moema, na capital paulista, pretende investir em novas unidades, mas ainda 
estuda planos de expansão. 

O empresário também acredita no bom desempenho do mercado de 
alimentos orgânicos. Segundo ele, esse setor tem crescido de 30% a 40% ao 
ano no País. "Em 2015, o crescimento no Brasil foi de 30%. A estimativa é que 
o volume de vendas movimente R$ 2,5 bilhões ao ano". A tendência é que esse 
tipo de negócio cresça e ganhe maior projeção. 

Segundo o empresário, os produtos frescos, como frutas, verduras e 
legumes e ovos estão entre os mais procurados pelos clientes. 

De acordo com Bocchitraz, a loja inaugurada no fim do ano passado, 
também está atenta aos pedidos dos clientes, exemplo disso é a chegada dos 
sucos detox. "Serão sucos mistos de vários vegetais, feitos na nossa cozinha e 
que o cliente pode levar pronto para consumo e duram até dois dias." De 
acordo com Bocchitraz, até fevereiro o local também terá opções de lanches. 
Formato 

O executivo explica ainda que o layout da loja foi desenvolvido para ser 
um conceito de mercado, impulsionado pela preocupação das pessoas em ter 
uma alimentação saudável. 
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Outra novidade da Origen é a horta. O mercado investiu em uma espaço 
do lado de fora da loja para que o cliente possa colher capuchinha, orégano, 
alecrim, manjericão, salsa crespa e lisa. 

Quem também aposta nesse mercado é a Light Chef, que atua com um 
sistema de comidas congelas com entregas em até 48h. A empresa 
comercializa diversos kits para de alimentação, que atendem desde o público 
infantil até as pessoas que praticam esportes ou querem emagrecer. No 
cardápio da Light Chef também é possível encontrar pratos prontos e opções 
para personalizar o pedido. 

Mesmo com a situação de queda do consumo em 2015 na área de 
alimentação fora do lar, o diretor da Light Chef, Felipe Dubau, avalia que a 
empresa teve um bom desempenho. "Foi um ano bom. Tivemos um 
faturamento de R$ 850 mil e para 2016 a perspectiva é positiva". Segundo ele, 
a empresa irá traçar estratégias para aumentar o número de clientes atendidos 
e com isso espera triplicar o valor de faturamento do ano passado. 

Atualmente, o prato mais vendido pela Light Chef é o Salmão, mas o 
cliente tem até 90 opções de combinações. "Nossos alimentos são sem 
conservantes, mas com validade maior, pois usamos uma tecnologia ultra 
congelamento, que preserva os nutrientes". 

Apesar de já pensar em expansão, hoje a Light Chef atende apenas a 
capital paulista e cidades como Barueri e ABCD. 

O potencial de mercado é outro atrativo para as empresas: em 2015 o 
setor movimentou mais de R$ 59 bilhões e para 2020, a expectativa é que ele 
chegue a R$ 78 bilhões, segundo o instituto de pesquisa Euromonitor, que 
analisou os alimentos com posicionamento saudável no Brasil. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/interesse-do-brasileiro-por-alimento-saudavel-
rende-ganhos-a-loja-organica-id520246.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/interesse-do-brasileiro-por-alimento-saudavel-rende-ganhos-a-loja-organica-id520246.html
http://www.dci.com.br/comercio/interesse-do-brasileiro-por-alimento-saudavel-rende-ganhos-a-loja-organica-id520246.html
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Juros de cartões de crédito atingem 399,84% ao ano 

 
07 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

A 15ª ALTA CONSECUTIVA.  
A previsão da associação é que as taxas continuem em alta. 
 

Pela décima quinta vez seguida, os juros aumentaram em dezembro de 
2015, atingindo os maiores índices médios desde o início de 2009. Para as 
pessoas físicas, a taxa subiu 1,75% no mês e 2,54% em 12 meses com o 
índice passando de 7,43% e 136,32% ao ano, em novembro, para 7,56% ao 
mês e 139,78% ao ano, em dezembro. 

A pesquisa, feita pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade (Anefac), mostra avanços em todas as seis 
modalidades de crédito: comércio, cartão de crédito rotativo, cheque especial, 
CDC-bancos-financiamento de veículos, empréstimo pessoal-bancos e 
empréstimo pessoal-financeiras. 

O maior aumento foi verificado no cartão de crédito (2,94%) sobre 
novembro último, na maior elevação desde outubro de 1995. Quem usou o 
sistema rotativo, ou seja, rolou a dívida com o cartão de crédito pagou juros 
14,35% ao mês e 399,84% ao ano. 

O segundo custo mais caro foi a modalidade de cheque especial com 
alta de 1,89%. Para usar o valor disponibilizado pelas instituições financeiras, o 
correntista assumiu o compromisso de pagar uma correção média de 10,76% 
ao mês e de 240,88% ao ano. O índice é o maior desde setembro de 1999. 

Já no empréstimo pessoal junto aos bancos o custo subiu 1,38% com a 
taxa de 4,4% ao mês e 67,65% ao ano, a maior desde setembro de 2011. 

Sobre o empréstimo pessoal obtido nas financeiras, que têm taxas 
maiores, a alta foi de apenas 0,5%. Nas financeiras, o consumidor estava 
pagando 8,04% ao mês e 152,94% ao ano, o maior valor desde abril de 2012. 

No caso do Crédito Direito ao Consumidor (CDC) nos bancos e em 
financeiras de automóveis, houve alta de 0,88%. No mês, a taxa ficou em 
2,28% e, em 12 meses, 31,07%. Esta foi a variação mais elevada desde agosto 
de 2011. 
Crédito 

No comércio, o setor praticou juros médios de 5,5% ao mês e de 90,12% 
ao ano, o que representa alta de 0,92%, na maior elevação desde setembro de 
2011. 

Em relação às linhas de crédito para as empresas, o dinheiro ficou 
1,18% mais caro com taxa média em dezembro de 4,27% ao mês e de 
65,16%o ao ano. É a maior taxa desde fevereiro de 2009. 

A Anefac observou que, entre março de 2013 e dezembro de 2015, o 
Banco Central elevou a taxa básica de juros (Selic) em sete pontos 
percentuais, com alta de 96,55%, passando de 7,25% ao ano para 14,25% ao 
ano. 
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No mesmo período, a taxa de juros média para pessoa física subiu 51,81 
pontos percentuais (elevação de 58,90%) de 87,97% ao ano em março de 
2013 para 139,78% ao ano em dezembro de 2015. 
Empresas 

Sobre as operações de crédito para as empresas, a alta foi de 21,58 
pontos percentuais ou 49,52%. Estava em 43,58% ao ano em março de 2013 e 
passou para 65,16% ao ano em dezembro último. A previsão da Anefac é que 
as taxas continuem em alta. 

Para o diretor executivo de estudos e pesquisas econômicas da Anefac, 
Miguel de Oliveira, as altas podem ser atribuídas pelo cenário econômico que 
aumenta o risco do crescimento nos índices de inadimplência. 

Este cenário se baseia no fato dos índices de inflação mais elevados, 
aumento de impostos e juros maiores reduzirem a renda das famílias. 
Agregado a isso, o baixo crescimento econômico, o que deve promover o 
aumento dos índices de desemprego. Tudo isso somado e o fato de que as 
expectativas para 2016 serem igualmente negativas quanto a esses fatores, 
leva as instituições financeiras a aumentarem suas taxas de juros para 
compensar prováveis perdas com a elevação da inadimplência. 

Além disso, ela observa que, enquanto em outros países o volume de 
crédito disponível atinge 100% do Produtor Interno Bruto (PIB), que é soma das 
riquezas produzidas, no Brasil a quantidade é quase a metade (53,8%). 

Diante dessa constatação, a Anefac orienta o consumidor a fazer um 
planejamento de forma a gastar menos do que tem de renda. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=17994
6&Categoria=FINANCEIRO 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Telecomunicações 

Conselho da Telecom Italia e Oi discutem fusão, dizem fontes 

 
07 de Janeiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 
Tim: o Conselho da Telecom Italia, que controla a TIM, e o presidente-executivo 
da Oi, Bayard Gontijo, estão liderando as conversas 
 

A Oi iniciou conversas com a rival TIM para uma potencial fusão, com 
discussões inicialmente focadas em questões de governança, disseram duas 
fontes com conhecimento direto do assunto. 

O Conselho da Telecom Italia, que controla a TIM, e o presidente-
executivo da Oi, Bayard Gontijo, estão liderando as conversas, que também 
consideram possíveis mudanças nas regras da indústria de telecomunicações 
brasileira que podem favorecer a união, disseram as fontes. 

Nenhuma das fontes disse quando as conversas entre o Conselho da 
Telecom Italia e a Oi começaram. Essas discussões, que não envolveram um 
eventual valor para uma operação de união das empresas, podem estabelecer 
as bases para uma proposta final de fusão entre TIM e Oi, disseram as fontes. 

Uma terceira e uma quarta fontes disseram que o assessor da Oi no 
processo, o grupo BTG Pactual, deve apresentar uma proposta de fusão antes 
do fim de janeiro. O plano incluirá a participação da LetterOne Holdings, do 
bilionário russo Mikhail Fridman, com uma injeção de até 4 bilhões de dólares 
na Oi, disseram as mesmas fontes. 

O Bank of America Merrill Lynch e o Bradesco BBI são os bancos 
contratados pela Telecom Italia e TIM para avaliar o negócio. 

A Oi e o BTG Pactual poderão contratar mais dois bancos para atuar 
como assessores e fornecedores de crédito para a operação, afirmou a 
segunda fonte. Enquanto Oi e BTG Pactual querem que a LetterOne se torne 
acionista da empresa combinada, a Telecom Italia não vê o envolvimento da 
empresa russa de investimento como absolutamente necessário, disse a 
primeira fonte. A LetterOne tem um período de sete meses de exclusividade 
para o acordo Oi-TIM que expira em maio. 

Telecom Italia, Oi, BTG Pactual e LetterOne não comentaram o assunto. 
As ações ordinárias da Oi, que recuavam cerca de 3 por cento pouco 

antes da notícia, reverteram as perdas no ajuste de fechamento e terminaram o 
dia com alta de 3,66 por cento, a 2,55 reais, enquanto o Ibovespa caiu 2,58 por 
cento. Já os papéis da TIM fecharam em queda de 2,5 por cento. 

A Oi precisa da fusão porque está atrás de suas três principais rivais no 
mercado de celular, com apenas 18 por cento dos usuários. Gontijo 
racionalizou as operações da empresa, de forma a reduzir a dívida da 
companhia, que está em cerca de 35 bilhões de reais. Por outro lado, a 
Telecom Italia tem permanecido cautelosa quanto à possibilidade de vender ou 
fundir a TIM, chamada de ativo estratégico que representa até um terço de 
suas receitas. 

Para um analista de banco de investimento que não quis se identificar, é 
improvável que a Telecom Italia aceite ter uma participação minoritária na 
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empresa que resultar da fusão, uma vez que atualmente controla 67 por cento 
da TIM. 

A rede de telefonia fixa da Oi, maior do país, complementaria a rede de 
celular da TIM, que é a segunda maior, de acordo com analistas. Juntas, elas 
operariam 44 por cento das linhas de celular no país, à frente da atual líder, a 
Vivo, e a Claro, unidade da América Móvil, que têm 29 e 25 por cento do 
mercado, respectivamente. 
APELO 

As discussões preliminares mostram o otimismo entre as companhias 
sobre a esperada mudança no marco regulatório do setor no país, disseram as 
fontes. Em outubro, tanto Gontijo como o presidente da Telecom Italia, Marco 
Patuano, disseram que qualquer potencial esforço para a consolidação 
dependia de regras mais flexíveis para as concessionárias de telefonia fixa. 

O Ministério das Comunicações abriu no fim de novembro audiência 
pública para tratar do tema. As operadoras querem que as concessões, que 
requerem alto nível de obrigações para a universalização do serviço fixo, sejam 
convertidas em contratos de autorização, semelhantes aos da telefonia celular 
e com menores exigências. 

"A remoção desses investimentos poderiam aumentar o apelo da Oi para 
a TIM, e tornar a transação possível", disse a terceira fonte. 

Apesar disso, o caminho para uma mudança no regime de concessão 
ainda está no início. Uma fonte do Ministério das Comunicações declarou que 
já foram realizadas 19 reuniões setoriais entre novembro e dezembro para 
tratar do tema, com a participação de operadoras e organizações da sociedade 
civil. A consulta pública será encerrada em 15 de janeiro. O grupo de trabalho 
tem até o dia 27 de janeiro para apresentar propostas para a mudança do 
regime. Segundo uma fonte no governo federal a par do assunto, a alteração 
do regime teria de ser encaminhada ao Congresso Nacional. 

Considerando que o Congresso deve retomar os trabalhos em fevereiro 
ainda às voltas com questões polêmicas, como o pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff e o processo no Conselho de Ética contra o 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), há muitas incertezas sobre 
como seria a receptividade de um projeto como esse. 

De acordo com a fonte, não haveria condições políticas de enviar esse 
projeto ao Congresso no primeiro semestre. 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/conselho-da-telecom-italia-e-oi-
discutem-fusao-dizem-fontes 
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Mais de 30 milhões trocaram de operadoras de telefonia 

 
07 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil  
 
 Mais de 30 milhões de trocas de operadoras de telefonia móvel e fixa foram 
realizadas no Brasil, desde setembro de 2008, quando a portabilidade numérica foi 
implementada. Segundo o relatório divulgado pela Associação Brasileira de 
Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), entidade administradora do 
serviço no país, o registro é de que 30,4 milhões de migrações foram efetivadas 
em pouco mais de sete anos. 

As solicitações de transferência de operadora com manutenção do número 
do telefone em 11,55 milhões (38%) das vezes foram originadas por usuários de 
aparelhos fixos e em 18,84 milhões (62%) de telefones móveis. 

O relatório da ABR Telecom informa também que, durante o quarto 
trimestre do ano 2015 (outubro a dezembro), em todo o território nacional, foram 
efetivadas 1,1 milhão de migrações entre prestadores de serviços telefônicos. As 
solicitações de usuários de telefones fixos, nessas transferências, respondem por 
352,45 mil migrações (32%) e as demandas realizadas no serviço móvel por 
748,74 mil (68%). 

Entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015, mais de quatro milhões de 
trocas de operadoras de telefonia fixa e móvel, sem alteração do número, foram 
realizadas no Brasil. Entre essas transferências, a ABR Telecom mostra que os 
assinantes de telefonia fixa demandaram 1,5 milhão (36%) das migrações, no 
decorrer do último ano, e os usuários de telefones móveis, 2,63 milhões (64%). 

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, no estado do Rio 
de Janeiro, foram efetivadas 591,95 mil migrações, sendo 204,30 mil (35 %) na 
telefonia fixa e 387,64 mil (65 %) na móvel. 

Para efetivar a portabilidade numérica, o usuário de serviço telefônico que 
deseja realizar a portabilidade numérica deve procurar a operadora para onde ele 
quer migrar e fazer a solicitação. O regulamento da portabilidade numérica 
determina que, entre os critérios a ser atendidos para efetivar a migração, o 
solicitante deve informar a operadora de telefonia que recebe o pedido, o nome 
completo; comprovar a titularidade da linha telefônica; informar o número do 
documento de identidade; informar o número do registro no cadastro do Ministério 
da Fazenda, no caso de pessoa jurídica; o endereço completo do assinante do 
serviço; além do código de acesso e o nome da operadora de onde está saindo. 

A operadora para a qual o usuário deseja migrar fornecerá um número de 
protocolo da solicitação a fim de que ele possa acompanhar o processo de 
transferência. No Brasil, o modelo de portabilidade numérica determina que 
migrações devem ser solicitadas dentro do mesmo serviço, de móvel para móvel 
ou fixo para fixo, e na área de abrangência do mesmo DDD. 

O tempo de transferência para efetivação da portabilidade numérica é de 
três dias úteis ou após esta data, se o usuário desejar agendar. 

Para desistir da portabilidade numérica, o usuário tem dois dias úteis, após 
sua solicitação de transferência, para suspender o processo de migração. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=179941&
Categoria=CONJUNTURA 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Latam Airlines vê queda da oferta de voos no Brasil em 2016 

 
06 de Janeiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 
Latam: para o mercado brasileiro, a empresa estima uma queda de 6 a 9 por 
cento na oferta de assentos 
 

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. 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/latam-airlines-ve-queda-da-oferta-
de-voos-no-brasil-em-2016 
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GRU Airport é o terceiro melhor aeroporto do mundo em pontualidade de 
voos 

 
07 de Janeiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 

O GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo ficou com a 
terceira colocação no ranking de pontualidade de voos entre os maiores 
terminais do mundo, de acordo com a pesquisa Punctuality League 2015 da 
OAG, uma das instituições mais prestigiadas do mundo em avaliação de 
aeroportos e companhias aéreas. 

O aeroporto mais pontual do mundo é o de Haneda, em Tóquio, no 
Japão, com 91,25% das partidas realizadas no horário programado. Em 
segundo na pesquisa aparece o terminal de Munique, na Alemanha, com 
87,71%. GRU obteve 87,47% em pontualidade nos voos. 

O levantamento da OAG divide os aeroportos de acordo com a oferta de 
assentos por ano: grande (mais de 20 milhões), médio (entre 10 milhões e 20 
milhões) e pequeno (menos de 10 milhões). Para que um aeroporto ou 
companhia aérea entre no ranking, a OAG exige que sejam enviados, no 
mínimo, os dados de 80% dos voos programados. 

Desde que o aeroporto passou a ser administrado pela iniciativa privada, 
em novembro de 2012, diversas ações foram realizadas para agilizar o fluxo de 
passageiros, com impacto direto na pontualidade dos voos. A implantação do 
sistema ACDM (Airport Collaborative Decision Making), por exemplo, permite 
que as decisões sejam tomadas com a anuência de todos os agentes 
aeroportuários, aumentando a eficiência operacional. 

Também foram instalados vários equipamentos e tecnologias que 
contribuem para que o aeroporto consiga cumprir a programação de voos com 
altos índices de eficiência, como o sistema de pousos por instrumentos ILS – 
Categoria III-A, que permite aterrissagens em condições de baixa visibilidade, 
os portões eletrônicos de controle de passaporte (e-gates), que agilizaram 
consideravelmente o atendimento migratório, além de 20 novas pontes de 
embarque no Terminal 3. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/gru-airport-e-o-terceiro-melhor-aeroporto-do-
mundo-em-pontualidade-de-voos/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Comércio eletrônico deve crescer 18% e faturar R$ 56,8 bi em 2016 

 
07 de Janeiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Previsão é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. 
O ano deve registrar 190,9 milhões de pedidos nas lojas virtuais. 
 

O comércio eletrônico no Brasil deve crescer 18% este ano em relação a 
2015 e faturar R$ 56,8 bilhões, de acordo com previsão da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). O ano deve registrar 190,9 
milhões de pedidos nas lojas virtuais, com um ticket médio de R$ 298. 

Em 2015, o e-commerce cresceu 22% em relação ao ano anterior e 
obteve um faturamento de R$ 48,2 bilhões. O ano fechou com 155,5 milhões 
de pedidos e um ticket médio de R$ 310. 

Neste ano, a expectativa é que o número de compra por dispositivos 
móveis atinja a marca de 30% do total de pedidos (contra 20% em 2015). Além 
disso, a participação das PMEs no faturamento do comércio eletrônico deve ser 
de 22,1%. 

“As facilidades oferecidas pelos varejistas virtuais, como promoções e 
preços baixos, seguem como atrativos para os consumidores, projetando um 
crescimento que nem mesmo a crise econômica no Brasil deve impedir”, 
comenta Mauricio Salvador, presidente da ABComm. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/comercio-eletronico-deve-
crescer-18-e-faturar-r-568-bi-em-2016.html 
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Ministério do Turismo alerta para regularização dos serviços de viagem 

 
 07 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Neste período de férias que concentra a maior parte das viagens a lazer do ano, os 
viajantes precisam estar ainda mais atentos em relação aos serviços que pretende 
contratar, a fim de evitar surpresas desagradáveis e garantir um passeio seguro. Para 
auxiliar o turista na fase de planejamento do passeio, o Ministério do Turismo recomenda 
consulta ao sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, o Cadastur. 

O cadastro é uma garantia ao consumidor de que a empresa funciona 
regularmente e pode prestar serviços turísticos. Reúne cerca de 58 mil empreendimentos 
do setor de todo o país. Assim, para evitar transtornos, o primeiro passo a ser dado pelo 
viajante é verificar se os fornecedores de pacotes, passeios, passagens e outros serviços 
estão registrados no sistema, gerenciado pelo MTur. 

O Cadastur recebe cadastros obrigatórios de empreendimentos como meios de 
hospedagem, agências de turismo, transportadoras, organizadoras de eventos, parques 
temáticos, acampamentos e guias de turismo. Dispõe ainda de informações sobre bares e 
restaurantes, centros de convenções e empresas de apoio ao turismo náutico, que são de 
cadastramento voluntário. 

A movimentação deste período de férias é reforçada por fatores como a 
valorização do dólar frente ao real e a visibilidade do país com a realização dos Jogos 
Olímpicos. Além disso, entre os brasileiros que pretendem viajar, 86,4% o fará para 
destinos nacionais - índice 6,2 pontos percentuais acima do registrado em igual período do 
ano passado. 

Anvisa suspende vendas de produtos da Lord Tech Cosméticos 

 
07 de Janeiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 
Produtos da Lord Tech Cosméticos: determinação prevê, ainda, que a empresa promova o 
recolhimento do estoque existente no mercado 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a fabricação, a distribuição, 
a divulgação e a comercialização de todos os produtos da empresa Lord Tech Cosméticos. 

Segundo a agência reguladora, os produtos são fabricados por uma empresa 
desconhecida e distribuídos pela Lord Tech, que não tem autorização de funcionamento e 
está situada em local incerto. 

A Anvisa determinou ainda a apreensão e inutilização dos produtos da marca que 
ainda estão no mercado. As medidas saíram no Diário Oficial da União de hoje (7). 

O condicionador Chá Verde Cabelos Oleosos Nutraactive, da Pétalas Cosméticos 
Indústria e Comércio, também teve fabricação, distribuição, divulgação e comercialização 
suspensos pela Anvisa. 

Neste caso, segundo a agência reguladora, o fabricante havia pedido o 
cancelamento da autorização para fabricação do produto, porém, depois do cancelamento 
ainda produziu o condicionador. 

A determinação prevê, ainda, que a empresa promova o recolhimento do estoque 
existente no mercado. 

Procuradas pela reportagem, nenhuma das empresas quis se manifestar. 

 
Voltar ao índice  
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8. 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 
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