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1. Comércio - Varejo 

Alimentos causam maior queda nas vendas do varejo em 12 anos 

 
13 de Janeiro de 2016 

Fonte: Agência Sebrae 
 

O setor de alimentos foi determinante para que as vendas do comércio 
varejista do país fechassem novembro de 2015 com queda de 7,8% na comparação 
com novembro de 2014. É a oitava retração consecutiva e a maior na série sem ajuste 
sazonal nos últimos 12 anos desde os -11,3% de março de 2003. 

A constatação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 
divulgou hoje a Pesquisa Mensal de Comércio (PME). Ela fechou novembro com 
crescimento de 1,5% sobre outubro do ano passado. Os dados indicam que a receita 
nominal do setor cresceu 2,3% de outubro para novembro do ano passado e 1,4% em 
relação a novembro de 2014. 

Os resultados da PME, no entanto, são predominantemente negativos com o 
volume de vendas no acumulado de janeiro-novembro de 2015 fechando em -4% e em 
-3,5% no acumulado dos últimos 12 meses. Já a receita nominal do setor, nas 
mesmas bases de comparação, mantém-se no campo positivo com variações de 3,35 
e 3,6%. 

Já o comércio varejista ampliado - que, além do varejo, inclui veículos, motos, 
partes e peças e de material de construção - encerrou novembro com variações 
positivas sobre o mês imediatamente anterior: 0,5% para volume de vendas e 1,1% 
para a receita nominal. 

A queda de 7,8% na comparação com novembro do ano passado nas vendas 
do varejo teve perfil disseminado de resultados negativos entre as atividades que 
compõem o setor. O principal impacto negativo na formação da taxa geral no volume 
de vendas foi exercido pelo segmento de hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo com queda de 5,7%, seguido por móveis e 
eletrodomésticos (-14,7%), tecidos, vestuário e calçados (-15,6%) e combustíveis e 
lubrificantes (-12%). 

Segundo o IBGE, os quatro setores juntos responderam por mais de 90% do 
resultado global do varejo. As demais atividades, que acusaram taxas negativas, 
praticamente não tiveram influência significativa no resultado interanual do volume de 
vendas em novembro: outros artigos de uso pessoal e doméstico (-4,8%), livros, 
jornais, revistas e papelaria (-18,6%) e equipamentos e material para escritório, 
informática e comunicação (-5,6%). 

Para a gerente da PME, Isabela Nunes Pereira, a queda do poder aquisitivo do 
brasileiro, inflação elevada - principalmente dos alimentos - e juros altos determinaram 
a retração das vendas no varejo. - O varejo é uma atividade que sofre impactos do 
nível de renda, da inflação e do comportamento dos juros. A comparação 2014/2015 
apresenta conjunturas distantes, principalmente em relação ao mercado de trabalho, 
onde a massa real habitual de salários crescia a uma taxa de 3% em novembro de 
2014 e em 2015 recuou 12,2%. Já as taxas de juros para as pessoas físicas subiram 
mais de 30% no período. Destacando, ainda, a alta da inflação dos alimentos [acima 
do IPCA] e dos combustíveis e eletrodomésticos. 

A atividade de móveis e eletrodomésticos, com queda de 14,7% em relação a 
novembro de 2014, teve a segunda maior influência negativa na taxa geral do 
comércio varejista. Com isso, ao registrar taxas de -13,5% no acumulado de janeiro a 
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novembro e de -12,3% no acumulado dos últimos 12 meses, o segmento se manteve 
com desempenho abaixo da média do varejo. 

O setor de tecidos, vestuário e calçados, com recuo de 15,6% no volume de 
vendas sobre novembro de 2014, foi responsável pela terceira contribuição negativa 
para a taxa global. A quarta maior contribuição veio de combustíveis e lubrificantes, 
com queda de 12% no volume de vendas em relação a novembro de 2014. Em termos 
acumulados, as taxas da atividade foram de -5,8% para os onze primeiros meses do 
ano e de -5,1% nos últimos 12 meses. 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico, com variação de -4,8%, registram a 
quinta taxa negativa consecutiva. Nos indicadores acumulados, a taxa para os 
primeiros onze meses do ano foi de -0,3% e para os últimos 12 meses, de 0,7%. 

A queda de 13,2% no comércio varejista ampliado em novembro na 
comparação com o mesmo mês de 2014 (série sem ajuste sazonal), reflete, 
principalmente, a retração do setor de veículos, motos, partes e peças, que chegou a 
cair 24,5%, ampliando, em novembro, a queda nas vendas em relação ao resultado do 
mês anterior (-23,9%), enquanto o segmento de material de construção (-13,5%) 
reduziu o ritmo de queda em comparação ao verificado em outubro (-15,8%). 

Frente a novembro de 2014, o comércio varejista registrou queda em 26 dos 27 
estados para o volume de vendas, com destaque em termos de magnitude para o 
Amapá, com -27,4%. Somente Roraima (4%) apresentou aumento do volume das 
vendas em novembro. Quanto à participação na composição da taxa negativa do 
varejo, destacam-se São Paulo (-6%), Rio Grande do Sul (-10,9%), Paraná (-10%) e 
Santa Catarina (-11,3%). 

Também no comércio varejista ampliado, todas as 27 unidades da Federação 
apresentaram variações negativas na comparação com novembro de 2014. Em termos 
de volume de vendas, destacam-se Amapá (26,8%), Tocantins (-24,2%), Espírito 
Santo (-22,8%) e Goiás (-21,7%). Os estados com maior impacto negativo foram São 
Paulo (taxa de -6,9% e Rio de Janeiro (-15,1%). 

- Se compararmos a conjuntura de novembro de 2014 com a de 2015, a gente 
tinha um mercado de trabalho que crescia. Atualmente, temos uma situação de taxas 
de juros bem mais elevadas e uma mudança de situação em termos de inflação - disse 
a técnica do IBGE. 

Entre todos os segmentos do comércio, os hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo, cujas vendas caíram 5,7%, exerceram a 
principal pressão negativa sobre o índice geral na comparação anual. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18020
6&Categoria=CONJUNTURA 

 
Voltar ao índice 
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2. Serviços 

Volume do setor de serviços cai 6,3% em novembro 

14 de Janeiro de 2016 
Fonte: G1 

 
Essa é a maior retração da série histórica do indicador, iniciada em 2012. 
Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio caíram 8,2%. 

 
O volume do setor de serviços do país registrou queda de 6,3% em 

novembro na comparação com o mesmo mês de 2014, segundo informou 
nesta quinta-feira (17) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Essa é a maior retração da série histórica do indicador, iniciada em 2012. No 
ano, o índice acumula baixa de 3,4% e, em 12 meses, de 3,1%. 

Todos os segmentos do setor de serviços analisados pela pesquisa 
mostraram taxas negativas. Em serviços prestados às famílias, a queda foi de 
6,6%; em serviços de informação e comunicação, de 4,4%; em serviços 
profissionais, administrativos e complementares, de 6,6%, em transportes, 
serviços auxiliares dos transportes e correio, de 8,2% e em outros serviços, de 
7,4%. 

No setor de transportes, o destaque negativo ficou com transporte 
terrestre (-13,8%). Cresceram, por outro lado, os volumes referentes a 
transporte aquaviário (15,6%) e transporte aéreo (11,3%). A atividade de 
armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio apresentou queda 
de 6,2%. 

O segmento de outros serviços caiu 7,4% em novembro, contra -13,8% 
em outubro e -9,9% em setembro. A variação acumulada no ano ficou em -
8,9% e em 12 meses, -8,5%. 

Frente a um ano atrás, cinco Unidades da Federação apresentaram 
taxas positivas de volume: Roraima (10,9%), Mato Grosso (5,9%), Rondônia 
(4,1%), Tocantins (2,4%) e Pará (0,5%). As maiores variações negativas de 
volume foram observadas na Bahia (-17,9%), Amazonas (-15,0%) e Amapá (-
14,7%). 

Em termos regionais, analisando-se as atividades turísticas, segundo as 
Unidades da Federação selecionadas, as variações positivas de volume foram 
registradas no Distrito Federal (5,0%), seguido de Goiás (3,2%) e Pernambuco 
(2,8%). 

Minas Gerais não apresentou variação e as taxas negativas de volume 
foram registradas no Espírito Santo (-10,0%), Santa Catarina (-8,1%), Paraná (-
6,2%), Bahia (-5,7%), Rio Grande do Sul (-4,4%), Ceará (-3,6%), Rio de 
Janeiro (-2,5%) e São Paulo (-2,4%). 

Receita nominal - Na comparação de novembro de 2015 com novembro 
de 2014, a receita nominal recuou 0,8%. No ano, de janeiro a novembro, a taxa 
acumulada ficou em 1,4% e, em 12 meses, 1,6%. 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/volume-do-setor-de-servicos-cai-
63-em-novembro.html 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Internet 

Vendas virtuais de passagens de ônibus crescem 150% em 2015 

 
13 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
O número de passagens de ônibus rodoviários vendidas online cresceu 

150% em 2015, de acordo com levantamento realizado pela ClickBus. O 
aumento de downloads do aplicativo também foi significativo. Em 2014, foram 
155 mil downloads. No final de 2015, o aplicativo registrou mais de 460 mil 
usuários. 

- O rodoviário foi o setor de turismo que menos sofreu com a crise em 
2015. Além disso, o aumento nas vendas online de passagens é também um 
reflexo de que os brasileiros estão se aproximando cada vez mais de 
plataformas de comércio eletrônico, motivados por conveniência, conforto, e 
economia de tempo e dinheiro que esta opção representa - afirma Cesário 
Martins, co-CEO e fundador da ClickBus.  

Em 2015, as pessoas viajaram mais para as festas de final de ano, de 
18 a 31 de dezembro. Dia 23 de dezembro foi o dia em que as pessoas mais 
compraram passagens de ônibus, pelo site ou aplicativo da ClickBus, e a data 
em que as pessoas mais embarcaram no período foi dia 30 de dezembro. 

Nesses dias, a cidade do Rio de Janeiro foi o destino mais buscado por 
quem viajou de ônibus, seguida por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e 
Campinas (SP). Na Região Nordeste, Fortaleza foi a cidade mais procurada 
pelos turistas. Já no Norte, o mesmo aconteceu com Belém. Goiânia liderou as 
compras de passagens de ônibus na Região Centro-oeste e, no Sul, Curitiba foi 
o destino mais buscado. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18019
3&Categoria=CONJUNTURA 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Seguros 

Seguro de auto popular 

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Todo proprietário de veículo com mais de cinco anos de fabricação 

sonha com o seguro de auto popular. E foi com muita expectativa que a 
Fenacor e os motoristas receberam a notícia de que a Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) abriu consulta pública sobre o assunto. A ideia é 
utilizar peças usadas no conserto de carros segurados nesta nova opção de 
apólice. 

Os seguros de automóveis correspondem a 50% de todo o faturamento 
do setor. E este novo produto atingiria mais de 50 milhões de automóveis no 
Brasil que hoje trafegam pelas ruas e estradas desprotegidos, colocando em 
risco seus proprietários e terceiros. Haveria um efeito em cadeia com queda 
dos preços: quanto mais gente fazendo seguros, mais baratas tendem a ser 
suas apólices que podem ter redução de até 30%. 

São muitas as vantagens, que vão além do fator econômico. Uma delas 
é o incentivo à Lei do Desmonte que propõe a regulamentação dos 
desmanches de peças ilegais, os ferros-velhos, fiscalizando um comércio que 
segue livre alimentando roubos justamente para quem tem um veículo mais 
antigo, sem seguro, e que tem necessidade de peças de reposição. 

No Brasil, a lei está em vigor desde maio de 2015, mas apenas São 
Paulo cumpre. Por lá, os índices já despencaram na ordem de 30%. Nos outros 
locais, os crimes continuam. E nunca é demais citar o exemplo de nossa 
vizinha Argentina, com decréscimo de 50% nos roubos após a implementação 
de uma lei similar. 

Milhares de acidentes acontecem pelo uso de peças inadequadas em 
veículos que foram restaurados de forma ilegal. Com a Lei do Desmonte e a 
autorização do seguro popular, a venda de peças usadas será controlada, 
incluindo selo de garantia do Inmetro. Além disso, apenas oficinas legalizadas 
pelos Detrans poderão comercializá-las. 

E o meio ambiente agradece o reaproveitamento de peças, que deixam 
de parar em lixões e terrenos baldios. Além disso, a lei estabelece um destino 
controlado para os resíduos fluídos. Cada oficina de desmanche terá a 
exigência de pisos especiais. Hoje, nos desmanches clandestinos, estes 
materiais são jogados fora de qualquer forma, contaminando rios e solo. 

Em tempos de crise e queda de vendas de veículos zero, buscar novas 
possibilidades é questão de sobrevivência, geração de renda e empregos. São 
novas apólices, mas também oficinas de desmontagem inscritas na Secretaria 
de Fazenda. Além da geração de impostos, ao tornarem-se legais os 
desmontes terão que contratar funcionários com direitos trabalhistas 
garantidos. 

O mercado de seguros e demais interessados no seguro de auto popular 
esperam ansiosos o resultado da consulta pública da Susep. O governo e a 
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sociedade só têm a ganhar com esta resolução. Vamos torcer para que esta 
seja uma boa notícia, já no início de 2016. 

Armando Vergílio - presidente da Federação Nacional dos Corretores de 
Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, 
das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros (Fenacor) 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18025
7&Categoria=SEGUROS 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Setor Hoteleiro 

Hotéis comemoram taxas de ocupação no verão 

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Os brasileiros estão cada vez mais interessados em aproveitar os 

destinos nacionais. Segundo dados da Sondagem do Consumidor - Intenção 
de Viagem, do Ministério do Turismo, 86% dos brasileiros que irão viajar nos 
próximos meses se renderão as belezas brasileiras. Desta forma, as redes 
hoteleiras de requisitados destinos de verão comemoram a boa taxa de 
ocupação que pode ultrapassar 90%. 

No Rio de Janeiro e no Nordeste, por exemplo, os municípios se 
beneficiam de investimentos do Ministério do Turismo para melhorar a 
infraestrutura local e melhorar o atendimento ao turista. É o caso de Armação 
de Búzios (RJ), onde a Associação de Hotéis registrou uma ocupação superior 
a 90% durante o réveillon e na primeira semana de janeiro, percentual que 
deve subir para 95% ao longo do verão, segundo a Companhia de Turismo do 
Rio de Janeiro (Turisrio).  

Ao longo de 2014 e 2015, o município de Búzios recebeu R$ 487 mil do 
Ministério do Turismo para instalação de placas de sinalização turística, nas 
principais avenidas e rodovia da cidade. A ação melhorou a acolhida e 
orientação do turista no local. 

- Essa obra foi muito importante para cidade, pois facilitou muito para o 
deslocamento dos visitantes na cidade. Antes dessa obra não havia nenhuma 
placa de sinalização - afirmou o secretário especial de projetos e convênios da 
prefeitura, Beto Jordão. 

Ainda segundo a Turisrio, a região de Penedo/Itatiaia, aos pés da Serra 
da Mantiqueira, tem uma previsão de 90% de ocupação hoteleira e Angra dos 
Reis de 85% para o período do verão e carnaval. 

No Nordeste, destino da maioria dos brasileiros que pretende viajar nos 
próximos seis meses, a expectativa também é positiva. Segundo estimativas da 
Secretaria do Turismo do Ceará, o estado deve receber aproximadamente 1,05 
milhão de turistas na alta estação - de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. 
A ocupação hoteleira nos três meses de alta estação deverá ser de 78,3%. No 
período de réveillon, foi de 100%.  

De olho na melhoria na recepção do turista, a capital do estado, 
Fortaleza, foi beneficiada com US$ 50 milhões para o projeto de revitalização 
da Praia do Futuro. Os recursos são do Prodetur, programa do Ministério do 
Turismo que conta com financiamento de bancos internacionais como o BID. A 
obra, prevista para o segundo semestre de 2016, inclui a construção de duas 
arenas esportivas, dois bolsões de estacionamento, paisagismo e 
requalificação de duas vias. 

No Rio Grande do Norte, a estimativa da Associação Brasileira de 
Indústria de Hotéis (Abih-RN) é de ocupação de 93% na capital Natal e de 82% 
em Pipa, uma das praias mais badaladas do estado. No início do mês de 



Informativo SCS  

 

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

  10 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

janeiro, o Ministério do Turismo anunciou a reinauguração do Mercado Modelo 
das Rocas em Natal, que recebeu o investimento de R$ 5 milhões do MTur e 
da Prefeitura. A urbanização da avenida do contorno da capital também 
recebeu R$ 1,462 milhão do MTur. 

Na capital da Paraíba, João Pessoa, os hotéis registraram durante o 
réveillon uma ocupação de mais de 90%, segundo a Associação Brasileira dos 
Hoteleiros da Paraíba, o que significa 50 mil pessoas a mais circulando pela 
cidade. Com o intuito de melhorar a infraestrutura local, o Ministério do Turismo 
investiu recursos no calçadão da orla de Tambaú, uma das praias mais 
visitadas de João Pessoa. A obra consiste na padronização do passeio à beira-
mar e faz parte de um contrato de R$ 1,4 milhão que prevê também a 
requalificação da orla de outros pontos turísticos da capital como Cabo Branco, 
Manaíra e Bessa. 

Em Salvador, cidade com o terceiro maior parque hoteleiro do Brasil e 40 
mil leitos, deverá atingir no Carnaval uma taxa de ocupação de 85%. De acordo 
com a Abih-BA, essas taxas devem-se ao câmbio favorável para estrangeiros e 
a requalificação da orla e de algumas zonas turísticas da cidade. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18024
2&Categoria=CONJUNTURA 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços - Telecomunicações 

Tim ativou 4G em 366 cidades em 2015 

11 de Janeiro de 2016 
Fonte: Tele Síntese  

 
Companhia fechou ano com 411 cidades cobertas pela quarta geração. 3G 
chegou a mais 336 cidades. 
 

A TIM divulgou hoje, 11, um balanço de sua expansão de rede ao longo 
de 2015. A companhia afirma que inaugurou redes 4G em 366 cidades, 
cobrindo 59% da população urbana do país. Somados aos investimentos feitos 
em 2014, significa que mais de 100 milhões de habitantes, em 411 cidades, 
estão em área cobertura de internet móvel de quarta geração da operadora. 

O maior avanço se deu em São Paulo. No estado, a empresa passou a 
oferecer o sinal 4G em 149 municípios. O crescimento, afirma o CTO da 
operadora, foi catalisado pelo crescimento da rede de fibras óticas, que hoje 
conecta mais de 65% das estações 4G (FTTS – Fiber To The Site). “Em 2016, 
iremos acelerar o ritmo dessa expansão e alcançar mais de 1.000 cidades com 
a rede 4G, além de manter nossos investimentos em inovação para pavimentar 
o caminho do 5G no Brasil”, afirma Leonardo Capdeville, CTO da TIM Brasil. 

De acordo com o executivo, para atingir esse patamar, a TIM utilizou as 
vantagens do refarming, reaproveitamento, da faixa de 1.800 MHz dedicada ao 
2G para a oferta do 4G que possui um alcance maior do que a frequência 
utilizada pelo mercado (2,6 GHz). 

Cobertura 3G - A TIM mantém seus investimentos na expansão da rede 
3G e encerrou 2015 com a entrega recorde de cidades nos últimos sete anos. 
Em 2014, foram 336 novos municípios atendidos, contra 503 no último ano. 
Atualmente, 1.839 cidades possuem a rede 3G da operadora, abrangendo 82% 
da população urbana do país. O valor exato da expansão a companhia não 
revela. Reitera, porém, os planos de investir R$ 14 bilhões no triênio 2015-
2017. Cerca de 90% desse montante serão destinados à infraestrutura, com 
ênfase na expansão e qualificação das redes 4G e 3G. (Com assessoria de 
imprensa) 
 
http://www.telesintese.com.br/tim-ativou-4g-em-366-cidades-em-2015/ 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Congonhas é o segundo no mundo 

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Pontualidade no fim de ano ficou em 91,9% no Brasil 
 

Para consultoria, 2015 foi um dos anos mais bem sucedidos para a 
aviação comercial - De acordo com a publicação ?On-time performance review 
results for Airlines and airports?, da empresa de consultoria britânica Official 
Airline Guide (OAG), o segundo ?megahub? mais pontual do mundo é o de 
Congonhas, em São Paulo, atrás apenas do Aeroporto Internacional de 
Haneda, em Tóquio. 

Cerca de 87,8% dos voos de Congonhas em 2015 partiram no horário 
programado, contra 91,2% do aeroporto japonês. Em terceiro lugar, o aeroporto 
de Guarulhos, também na Grande São Paulo, com 87,47% de pontualidade. A 
categoria lista os aeroportos com maior número de conexões. 

O documento afirma ainda que 2015 foi um dos anos mais bem 
sucedidos para a aviação comercial e que os lucros serão de aproximadamente 
US$33 bilhões, com mais passageiros do que nunca realizando trajetos. 

Os critérios de avaliação são os mesmos para todos os aeroportos 
analisados: um voo é considerado pontual se parte e chega em até 15 minutos 
depois do horário marcado. Para entrar na base de dados, os aeroportos e 
empresas aéreas devem fornecer dados de ao menos 80% de seus voos à 
OAG. 

Além da categoria ?megahub?, em que Congonhas se destaca, o 
documento também tem rankings divididos nas categorias pequeno porte; 
médio porte e grande porte, e mostra endereços brasileiros em todas as listas 
de Top 20. 

Dentre os menores, com menos de 10 milhões de assentos por ano, 
entram Porto Alegre (87,65% de pontualidade), em 17º lugar, e Curitiba 
(87,38%), em 20º. Já na categoria de médio porte, entre 10 milhões e 20 
milhões de assentos, está Congonhas, em 6º, Brasília (91,5%), em 13º, e Rio 
de Janeiro (83,53%), na 20ª posição. Na última categoria, com mais de 20 
milhões de assentos anuais, o aeroporto de Guarulhos chega em terceiro lugar, 
com pontualidade de 87,47%. 

Fim de ano - O índice de pontualidade das decolagens nos principais 
aeroportos do país entre o dia 10 de dezembro do ano passado e o dia 10 
deste mês ficou em 91,9%. Segundo a Secretaria e Aviação Civil, foi o melhor 
resultado da Operação Fim de Ano dos últimos nove anos. 

Das 55.673 decolagens realizadas durante a operação, 8,1% dos voos 
partiram com atraso. O percentual é o melhor da série histórica iniciada em 
2007, quando os voos atrasados chegavam a 30% das partidas realizadas. Na 
operação do ano passado, a proporção de atrasos em relação às decolagens 
foi de 10,8%. 
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O resultado atende à meta definida pela Secretaria, companhias aéreas 
e autoridades responsáveis pela gestão aeroportuária no país, que é manter os 
atrasos abaixo de 15%. Nos balanços parciais da operação, o índice foi de 13% 
(10 a 15/12), 10,2% (16 a 20/12), 9% (21 a 29/12), 4,9% (30/12 a 05/1) e 4,82% 
(6 a 9/1). 

A Operação Fim de Ano é um esquema especial montado para atender 
à alta demanda de passageiros da época nos 15 maiores terminais do país, 
responsáveis por 80% do fluxo de passageiros no país. Os terminais que 
integram a operação são: Guarulhos, Congonhas e Viracopos (SP); Galeão e 
Santos Dumont (RJ); Brasília (DF); Confins (MG); Porto Alegre (RS), Recife 
(PE), Salvador (BA), Curitiba (PR), Manaus (AM), Fortaleza (CE), São Gonçalo 
do Amarante (RN) e Cuiabá (MT). 

 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18025
9&Categoria=FINANCEIRO 
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Autoatendimento é o caminho do futuro no Brasil 

 
12 de Janeiro de 2016 

Fonte: Portal Fator Brasil 
 

Os passageiros aéreos brasileiros estão felizes em utilizar tecnologia 
durante toda a viagem e grande parte deles faz uso do autosserviço em seus 
smartphones, computadores pessoais e quiosques. Esses são os resultados da 
pesquisa da SITA, provedora global de serviços de TI para o transporte aéreo. 

A pesquisa anual de passageiros da SITA —SITA Passenger IT Trends 
Survey 2015 — foi realizada em oito aeroportos internacionais no Brasil, que, 
juntos, administram 62% de todo o tráfego de viajantes do país. O 
levantamento revela que os passageiros brasileiros são muito positivos com o 
uso da tecnologia de autoatendimento. 

Quando se trata do check-in, 80% dos passageiros no Brasil 
demonstram otimismo ao realizar o check-in online e 76% ao utilizar os 
quiosques de autoatendimento. Quando realizam check-in no balcão da 
companhia aérea, 65% relatam emoções positivas. 

Mais da metade dos passageiros pesquisados ??realizam o check-in no 
guichê da companhia aérea, índice maior do que a média global de 43%. No 
entanto, a expectativa é de que esse hábito mude radicalmente. Quando 
perguntado sobre qual tecnologia utilizariam no próximo voo, o check-in com 
um agente aeroportuário foi escolhido por apenas 28%, com uma forte 
tendência para o uso de computadores pessoais (35%) e dispositivos móveis 
(24%). 

Elbson Quadros, diretor senior de vendas da SITA no Brasil, afirma: "O 
aumento no número de passageiros coloca pressão sobre os serviços no 
aeroporto. No entanto, ao utilizar a tecnologia, como check-in via web ou 
através dos dispositivos móveis dos aeroportos e companhias aéreas, essa 
pressão pode ser reduzida. É encorajador ver que os passageiros aqui no 
Brasil estão felizes com os serviços de autoatendimento e, de fato, gostariam 
de utilizar mais. As companhias aéreas e aeroportos podem ter certeza de que 
a tecnologia de autosserviço, especialmente serviços móveis, deixará os 
viajantes mais felizes". 

Embora quase três quartos dos passageiros brasileiros (72%) sintam 
emoções positivas em toda a experiência da viagem, a taxa é mais baixa do 
que a média global de 80%. Isso demonstra o desejo por novos serviços via 
web e dispositivos móveis. Os passageiros estão conectados, 83% carregam 
smartphones - superior à taxa de 23% da população mundial[1] - e eles querem 
utilizá-los quando viajam. 

Alguns novos serviços apresentam grande apelo no Brasil: 83% dos 
entrevistados gostariam de receber atualizações sobre o voo em seus 
celulares, enquanto 72% querem informações sobre a retirada da bagagem. 
Essa é uma clara oportunidade para companhias aéreas e aeroportos para 
melhorar a experiência do passageiro, fornecendo informações diretamente 
para os celulares dos viajantes. 

A pesquisa, também, mostra que mais passageiros realizam check-in 
das bagagens nos guichês dos aeroportos brasileiros do que em outras partes 
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do mundo. Nessa etapa da jornada aérea, novamente, existe o desejo de fazer 
uso do autosserviço. Hoje, 17% dos passageiros despacham suas próprias 
malas, entretanto, a taxa deverá subir para 35% durante o próximo ano. 

Os passageiros pesquisados ??ficaram mais felizes durante o tempo de 
espera no aeroporto no intervalo entre a imigração e o embarque. Houve um 
pico de 93% de emoções positivas nessa fase da jornada, com 84% 
valorizando atividades de lazer e 83% de comer e beber, consideravelmente 
maior do que as médias mundiais. Essas estatísticas são animadoras para os 
aeroportos brasileiros que passaram para o modelo de concessionária e 
fornecem entretenimento de alta qualidade, bem como serviços de alimentação 
para os passageiros nesse ponto da viagem. 

Perfil—A SITA é líder mundial em comunicações de transporte aéreo e 
soluções de TI. Propriedade da indústria, a SITA fornece soluções para as 
companhias aéreas, aeroportos, governos e GDS, a mais extensa rede de 
comunicações do mundo. Seu portfólio abrange todos os aspectos da indústria 
de comunicações globais gerenciados para passageiros, bagagem, voo e 
operações de aeronaves, gestão das fronteiras e ar-terra comunicações. Com 
presença em mais de mil aeroportos em todo o mundo, a SITA fornece um 
serviço exclusivo para seus 430 membros da indústria de transportes aéreos e 
2.800 clientes em mais de 200 países. Em 2014, a SITA teve receita 
consolidada de US$ 1,7 bilhão. 

As subsidiárias da SITA e joint ventures incluem SITA OnAir, CHAMP 
Cargosystems e Aviareto. Para mais informações, visite: www.sita.aero. mais 
de 200 países. Em 2014, a SITA teve receita consolidada de US$ 1,7 bilhão. | 
www.sita.aero. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=312015 

 
Voltar ao índice  
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8. Emprego 

Construção civil retrocede 5 anos 

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Até novembro foram demitidos 514 mil trabalhadores em todo o país 
 

A construção civil fechou em todo o país 514 mil postos de trabalho, 
segundo levantamento divulgado pelo sindicato do setor em São Paulo 
(Sinduscon-SP). A pesquisa, feita pela Fundação Getulio Vargas (FGV) a partir 
de dados do Ministério do Trabalho, indica que o setor encerrou novembro de 
2015 com 2,9 milhões de trabalhadores formais, o mesmo patamar de agosto 
de 2010. 

Em novembro, foram fechadas 23,2 mil vagas, desconsiderando os 
efeitos da época do ano sobre a atividade econômica. A queda bruta, 
considerando os efeitos sazonais, foi de 2% no mês, com a perda de 61,3 mil 
postos de trabalho. 

Para o Sinduscon, a queda significativa no nível de emprego em 
novembro reflete tanto o efeito sazonal de demissões nos dois últimos meses 
do ano, quanto a redução no ritmo das obras. “Sem novos projetos para 
execução imediata e desprovidas de um horizonte para a retomada da 
confiança, as empresas da construção continuaram demitindo”, destacou o 
vice-presidente de economia da entidade, Eduardo Zaidan. 

A Região Norte foi a que teve a maior queda percentual no número de 
postos de trabalho (5,13%), com a perda de 9,19 mil vagas. A Região Sudeste 
teve a maior retração em números absolutos, com o fechamento de 29,64 mil 
postos (queda de 1,95%). 

Em São Paulo, houve o corte de 12,8 mil vagas de outubro para 
novembro. O número representa uma redução de 1,62% sem levar em 
consideração os efeitos da época do ano, e 0,71% no cálculo dessazonalizado. 
No acumulado de janeiro a novembro de 2015, a queda no nível de emprego 
no estado ficou em 7,77%, deixando o setor com 776,4 mil empregos formais. 

Reflexo da crise, as vendas de imóveis novos na cidade de São Paulo 
atingiram o pior desempenho dos últimos 11 anos, no acumulado de janeiro a 
novembro de 2015. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18025
5&Categoria=CONJUNTURA 
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9. Franquias 

Ano ruim desafia mercado de beleza em 2016 

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: GS&MD 

 
Primeira retração em vendas registrada em mais de 20 anos exige mais 

criatividade e inovação para setor recuperar desempenho Demorou, mas um 
dos setores mais resistentes da economia brasileira deu os primeiros sinais de 
arrefecimento ao sucumbir à crise em 2015. O mercado de beleza, que até 
então desfrutava de crescimento em dois dígitos, enquanto os demais setores 
estagnavam diante da queda de consumo e recessão, mostrou o primeiro 
indicador negativo em 23 anos, com queda de 6,7% nas vendas entre janeiro e 
setembro de 2015 em relação ao ano anterior, de acordo com dados da 
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec). 

Blindar o setor dos efeitos da crise seria extraordinário diante da 
combinação perversa de fatores que atingiu toda a cadeia. Da alta do dólar, 
com impacto em custos de insumos, à crise hídrica, somados aos reajustes de 
energia elétrica e a mudança na tributação dos insumos cosméticos em março, 
elevando o custo do consumidor profissional entre 15 e 17%, são exemplos das 
dificuldades extras do período. O impacto negativo não foi maior por conta da 
musculatura do setor, apoiado em um mercado relevante e de alta qualidade 
em pesquisa e inovação para oferta de novos produtos. 

O Brasil é hoje o terceiro mercado global em beleza, atrás da China e 
dos Estados Unidos. O brasileiro destina 2% do seu orçamento à compra de 
produtos de higiene e beleza, movimentando US$ 43,5 bilhões em 2014, 
segundo a Abihpec. Essa robustez é fundamental para dar suporte às 
estratégias de recuperação do setor, além de minimizar efeitos negativos da 
retração do mercado. Também é suficiente para manter o setor como um dos 
mais indicados para novos negócios e investimentos em 2016. 

“Há um conjunto muito bem estruturado que sustenta a retomada, além 
de mudanças que aumentam a segurança do setor”, observa a coordenadora 
nacional de beleza e estética do Sebrae, Andrezza Torres. Uma das apostas da 
consultoria que promete aumentar a regulamentação do mercado é a 
tramitação do projeto de lei complementar 133/2015, que estabelece as regras 
de parceria entre profissionais dos salões de beleza. Definidos os papéis dos 
terceirizados, comissões e relações de trabalho, a expectativa é de estímulo a 
novos   

Novos modelos de negócio exigem custo reduzido - As alterações no 
comportamento do consumidor podem comprometer a quantidade, mas não 
chegam a cortar os produtos de higiene e beleza da cesta de compras. Com 
menor poder aquisitivo e afetado pela incerteza econômica, o brasileiro muda 
de faixa de preço, mas mantém o hábito. “As compras não são mais por 
impulso. O cliente está atento à questão custo x benefício”, ressalta a diretora 
do Grupo Bittencourt, Cláudia Bittencourt. Isso vai exigir melhor gestão do 
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negócio para quem mantém lojas e pontos comerciais tradicionais, com ajustes 
em custos e equipes de venda treinadas para oferecer bom atendimento. 

A ideia de reduzir custos e oferecer um novo negócio na área de 
cosméticos foi a inspiração para versão móvel da marca Miss Pink, de 
Londrina. Maitê Pedroso queria fugir do aluguel e de compromissos com 
funcionários e transformou a loja tradicional em um quiosque itinerante, que 
pode ser instalado em corredores, companhias, feiras e eventos. O 
investimento de R$ 19 mil dá ao franqueado direito ao estoque inicial e ao 
carrinho em acrílico de 80 centímetros que, quando aberto, é uma loja de 2 
metros, com 250 itens. O modelo de negócio já rendeu 42 contratos assinados 
em 2015 e o plano é dobrar as franquias neste ano. 

A aposta da estudante Maria Eduarda Fernandes, a Evie Dee, foi no 
canal on-line. Apaixonada por moda e maquiagem, a garota de 18 anos viu o 
perfil pessoal do Instagram explodir em seguidores interessados nas cores de 
seus batons e makes. A decisão de vender cosméticos foi consequência de 
pesquisas sobre o tema. Sócia da mãe e do tio no e-commerce montado há 
pouco mais de três meses, Evie Dee encomenda seus produtos a fornecedores 
exclusivos e vende batons, bronzer e iluminadores pela internet. A segunda 
coleção vai incluir mais duas cores e um BB cream e o plano é aumentar a 
venda de 50 caixas por dia. 

Criatividade na entrega Sócio da rede de spas hoteleiros Shishindo, 
Leonardo Jianoti desafiou o conselho administrativo da empresa a criar novos 
produtos para oferecer a hóspedes e público externo das 14 unidades 
espalhadas pelo país. “A criatividade na entrega vai ser essencial para superar 
mais um ano difícil”, aponta o empresário. Além de cortar despesas, fidelizar a 
clientela e melhorar a relação custo x benefício com clientes e fornecedores, 
Jianoti quer investir em experiência do consumidor, ao vender bem-estar e 
relaxamento. Pacotes, promoções, eventos fazem parte do plano estratégico 
para gerar fluxo nos spas da rede. Sete novas unidades já estão contratadas 
para 2016. As novas instalações devem manter para o ano que vem 
crescimento de 20% sobre o faturamento, alcançado em 2015. 

 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/ano-ruim-desafia-mercado-de-
beleza-em-2016 
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10. Curta 

Fim de ano teve menor índice de voos atrasados dos últimos nove anos  

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
O índice de pontualidade das decolagens nos principais aeroportos do país entre o 

dia 10 de dezembro do ano passado e o dia 10 deste mês ficou em 91,9%. Segundo a 
Secretaria e Aviação Civil, foi o melhor resultado da Operação Fim de Ano dos últimos 
nove anos. 

Das 55.673 decolagens realizadas durante a operação, 8,1% dos voos partiram 
com atraso. O percentual é o melhor da série histórica iniciada em 2007, quando os voos 
atrasados chegavam a 30% das partidas realizadas. Na operação do ano passado, a 
proporção de atrasos em relação às decolagens foi de 10,8%. 

O resultado atende à meta definida pela Secretaria, companhias aéreas e 
autoridades responsáveis pela gestão aeroportuária no país, que é manter os atrasos 
abaixo de 15%. Nos balanços parciais da operação, o índice foi de 13% (10 a 15/12), 
10,2% (16 a 20/12), 9% (21 a 29/12), 4,9% (30/12 a 05/1) e 4,82% (6 a 9/1). 

A Operação Fim de Ano é um esquema especial montado para atender à alta 
demanda de passageiros da época nos 15 maiores terminais do País, responsáveis por 
80% do fluxo de passageiros no país. 

Os terminais que integram a operação são: Guarulhos, Congonhas e Viracopos 
(SP); Galeão e Santos Dumont (RJ); Brasília (DF); Confins (MG); Porto Alegre (RS), Recife 
(PE), Salvador (BA), Curitiba (PR), Manaus (AM), Fortaleza (CE), São Gonçalo do 
Amarante (RN) e Cuiabá (MT). 

Destinos latinos ganham a preferência dos turistas brasileiros para 
viagens de verão 

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

Em 2015, a Confidence Câmbio – empresa do mercado de câmbio – registrou 
crescimento na procura por moedas de países latinos. Como o forte movimento deve 
continuar em 2016 e, para a alta temporada de verão, a companhia reforçou os estoques 
de moedas latinas, como Novo Sol Peruano, com o objetivo de atender a forte demanda 
por estes destinos alternativos, que conquistaram a atenção do viajante frente às 
tradicionais opções encarecidas pela alta do dólar. 

Segundo o superintendente de varejo da Confidence Câmbio, Juvenal dos Santos, 
a valorização do dólar americano ampliou o interesse do turista por novos destinos. “A 
moeda dos Estados Unidos continuará sendo a mais consumida pelos brasileiros, mas 
hoje eles já exploram outros países, principalmente os da América Latina”, declarou.  

O diretor lembrou ainda que o Peso Argentino e o Peso Chileno foram as opções 
mais vendidas nos últimos meses. “A diversidade de passeios culturais e as belezas 
naturais da América Latina encantam cada vez mais os brasileiros, que encontram uma 
boa relação de custo-benefício no preço de viagens para essa região”, afirmou o 
executivo. 

Além das campeãs de vendas, a Confidence comercializa mais de 20 tipos de 
moedas como Peso Colombiano, Peso Dominicano, Peso Mexicano e o Peso Uruguaio, 
que podem ser adquiridas nas mais de 120 lojas físicas, na Loja Online e por meio da 
Mesa de Operações da companhia. 
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11. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 

 

 

http://expofeiras.gov.br/
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