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1. Comércio – Revendedora de Veículos 

Vendas de caminhões novos caem quase 50% em 2015 

 
12 de Janeiro de 2016 

Fonte: CNT 
 

Foram comercializadas 71,7 mil unidades, segundo balanço da Anfavea 
 

Em 2015 foram comercializados 47,7% menos caminhões que em 2014, 
segundo levantamento da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores). No ano passado, foram licenciadas 71,7 mil novas 
unidades, contra 137,1 mil do ano anterior. Somente em dezembro, a queda foi 
de 59%: foram 5,6 mil unidades vendidas contra 13,7 mil de dezembro de 
2014. A produção de caminhões também retraiu de um ano para o outro, com 
74,1 mil unidades em 2015 e 140 mil em 2014, baixa de 47,1%.  

O segmento de ônibus registrou queda de 38,9% nas vendas. Foram 
licenciados 16,8 mil veículos em 2015, ante 27,5 mil de 2014. A produção de 
chassis baixou de 32,9 mil para 21,5 mil, o que significa queda 34,7% entre 
2014 e 2015.  

Já as exportações apresentaram resultados mais animadores. No caso 
dos caminhões, houve alta de 18%, com 20,9 mil unidades comercializadas 
para outros países em 2015, frente a 17,7 mil de 2014. Também foram 
vendidos 10,9% mais ônibus para o exterior. Ao todo, 7,3 mil coletivos foram 
exportados em 2015. Em 2014, haviam sido 6,6 mil.  

Contabilizando os negócios fechados em todos os segmentos, a 
indústria automotiva encerrou 2015 com retração de 26,6%. Foram 2,5 milhões 
de unidades licenciadas. Em 2014, haviam sido 3,5 milhões. Já as exportações 
aumentaram, no total, 24,8%, com 417 mil veículos novos vendidos para outros 
países. O resultado foi motivado principalmente pela valorização do dólar e por 
acordos comerciais firmados em 2015 com Argentina, Colômbia, México e 
Uruguai.  

Para 2016, a entidade prevê estabilidade para a produção de veículos 
novos em relação a 2015, com alta nas exportações e queda nas vendas 
internas. Conforme a Anfavea, os licenciamentos de autoveículos neste ano 
devem cair 7,5% quando comparados com 2015. Já para as vendas ao 
exterior, é estimado crescimento de 8,1%. 
 
http://www.cnt.org.br/Paginas/Agencia_Noticia.aspx?noticia=vendas-de-
caminhoes-caem-quase-50-%-em-2015-cnt 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Supermercados 

Inflação nos supermercados foi de 11,33% em 2015 

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência IN 

 
Após registrar inflação de 7,59% em 2014, o Índice de Preços dos 

Supermercados (IPS), calculado pela APAS/FIPE, atingiu 11,33% em 2015. 
Este é o segundo maior índice registrado em toda a série histórica, iniciada em 
julho de 1994. 

Conforme explicou o gerente de Economia e Pesquisa da APAS – 
Associação Paulista de Supermercados - Rodrigo Mariano, a maior inflação 
acumulada no ano foi em 2002, quando o indicador registrou alta de 17,53% 
nos preços em supermercados, muito influenciado pela inflação oficial 
registrada naquele ano, a disparada do risco país e do dólar, diante de um 
cenário de incertezas após a eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva. 
“Isso impactou negativamente na economia, o que foi amenizado logo na 
sequência com a adoção de uma política econômica alinhada à condução da 
equipe econômica antecessora”, diz. 

De acordo com a APAS, a alta nos preços atual decorre do cenário de 
atividade econômica enfraquecido em 2015, o que fortalece a tese de que a 
inflação foi muito influenciada por fatores relacionados a choques adversos que 
não o aumento do consumo. Ou seja, foi resultado do aumento nos custos de 
produção, diante da alta na energia elétrica, por meio dos reajustes 
expressivos do governo federal, que impactou muito os custos de produção de 
diversos setores. Os que utilizam a energia de maneira intensiva, caso de 
alimentos e bebidas, principalmente panificados, massas, bebidas, foram os 
mais afetados. 

Rodrigo enfatizou que, em dezembro, a inflação foi de 1,67%, enquanto 
que o indicador havia ficado em 0,98% no mesmo mês do ano anterior. “É 
possível verificar uma aceleração da inflação ao longo de 2015, que já era 
notada desde 2013, refletindo em preços altos. Os motivos desta alta contínua 
passam pela pressão sobre os custos de produção até menor disponibilidade 
interna de alguns produtos, seja por redução de oferta ou elevação de 
demanda. Mas o destaque fica por conta da alta dos custos de produção”, 
afirma. 

A alta em 2015 esteve diretamente relacionada ao aumento nos preços 
dos produtos In Natura com alta de 22,67%, impactados pelo aumento em 
algumas culturas especificas que pressionaram os preços dos produtos, tais 
como cebola (78,31%), tomate (43,88%) e batata (38,44%). A explicação, 
segundo a APAS, está na menor disponibilidade do produto ao longo de 
períodos específicos, e a menor produção em alguns casos diante de preços 
que não foram atrativos para os produtores. Aliado a isto, os custos de 
produção foram impactados diante de necessidade de irrigação artificial, o que 
exigiu dos produtores investimentos adicionais e outros custos que foram 
repassados aos preços. 
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Conforme explicou o economista, desde a criação do Plano Real em 
julho de 1994, o IPS/APAS apresenta variação acumulada de 197,06%, o 
IPCA/IBGE (Brasil) tem alta de 424,11%, o IPC-FIPE tem aumento de 319,92% 
e o IPA/FGV tem variação de 589,41%. 

“Por mais um mês a diferença entre os indicadores de preços do setor 
supermercadista no estado de São Paulo aponta desigualdade menor em 
relação aos demais indicadores, mostrando alta mais moderada no setor. Isso 
se deve à característica de concorrência, na qual os ganhos de eficiência e 
produtividade aliados às constantes negociações junto à indústria possibilitam 
preços mais competitivos para serem ofertados aos consumidores”, diz. 

De modo geral, a elevação dos preços esteve diretamente relacionada a 
fatores como pressão sobre os custos (estiagem, alta nas contas de energia 
elétrica e dólar). “A inflação tem em sua maior parcela impacto diretamente da 
condução da política econômica que afetou negativamente diversas variáveis 
econômicas, auxiliando na maior pressão sobre os preços ao longo de 2015”, 
finaliza. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/inflacao-nos-
supermercados-foi-de-11-33-em-2015    

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Estoques do varejo de moda seguirão elevados após vendas fracas de fim 
de ano 

13 de Janeiro de 2016 
Fonte: Reuters 

 
O varejo brasileiro de moda está tendo dificuldade para resolver um dos 

problemas que vem prejudicando o setor: os elevados níveis dos estoques que 
têm onerado suas finanças e que seguem subindo diante das fracas das 
vendas do quarto trimestre, algo que deve se repetir no início deste ano. 

A manutenção de altos patamares de produtos estocados implica custos 
financeiros devido à necessidade de remarcar preços, uma vez que as 
coleções acabam se tornando ultrapassadas com o tempo. 

"As vendas do quarto trimestre foram bem ruins. E mesmo o Natal não 
ajudou a melhorar o nível dos estoques", disse o analista do Brasil Plural 
Guilherme Assis. 

As empresas têm apostado em fortes descontos para incrementar as 
vendas. A Riachuelo, da Guararapes, anunciou descontos de até 60 por cento 
em janeiro, assim como as concorrentes Lojas Renner e C&A. Outras varejistas 
também anunciaram liquidações, como Marisa Lojas, de até 80 por cento, e Cia 
Hering. 

Nos três primeiros trimestres do ano passado, os estoques das 
principais varejistas de moda de capital aberto cresceram mais de 13 por cento 
na comparação ano a ano, e esse cenário deve ter se mantido inalterado no 
quarto trimestre. O Instituto de Estudos e Marketing Industrial (Iemi) avalia que 
o faturamento do varejo de moda no Brasil teve queda real de 1 a 4 por cento 
no período do Natal, o mais importante do ano para o setor. 

Segundo o Iemi, para 2015 como um todo, a expectativa é de queda de 
4,2 por cento no volume de vendas, para 6,2 bilhões de peças comercializadas, 
enquanto as receitas devem ter ficado estáveis em 184 bilhões de reais. Os 
números oficiais saem em maio. 

"O faturamento só não foi menor porque houve aumento de preços", 
disse o diretor do Iemi Marcelo Prado. O preço médio por peça deve ter subido 
4,3 por cento em 2015, estimou. 

Neste ambiente, as empresas tentam adequar suas compras aos novos 
patamares de vendas, mas o ritmo do processo de ajuste varia de acordo com 
a companhia. 

Segundo o diretor administrativo, financeiro e de relações com 
investidores da Marisa Lojas, Adalberto Pereira, a empresa já conseguiu 
melhorar seus índices de estoque depois de ter detectado já no fim de 2014 a 
tendência de crescimento em meio à desaceleração das vendas. 

"Esse foi um dos motivos que nos fez adiantar a promoção de janeiro 
para logo depois do Natal, já no fim de 2014", disse o executivo, explicando 
que a mesma estratégia foi adotada em 2015. Segundo ele, a tendência é de 
continuidade do ajuste dos estoques, com adequação no lado das compras. 
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"Conseguimos antecipar esse movimento (em relação ao mercado)", 
disse Pereira. "Trabalhando com expectativa de venda menor, começamos 
antecipadamente a comprar menos e deixar que as vendas fizessem o ajuste 
natural", declarou. 

A estratégia de reduzir as compras é o que resta diante da fraca 
expectativa para as vendas em 2016. A previsão da Marisa Lojas é de 
crescimento fraco ou estabilidade de receitas este ano, em linha com as 
projeções do Iemi, que prevê "crescimento vegetativo". 

"O primeiro trimestre deve continuar fraco, com algum crescimento 
sendo registrado em abril", disse diretor do Iemi, lembrando que a temporada 
de outono e inverno costuma ser mais rentável para o setor, porque os 
produtos vendidos têm maior complexidade e, consequentemente, maior valor 
médio. 

A projeção do Iemi para este ano é de volume de vendas estável, com 
variação positiva de 0,8 por cento, para 6,26 bilhões de unidades, e alta de 8,5 
por cento das receitas, diante de um aumento previsto de 7,6 por cento do 
preço médio por peça. 

A visão é compartilhada pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil 
(ABVTEX), segundo a qual este ano continuará "desafiador". 

"Vai exigir esforços das empresas, redução dos estoques, aumento da 
produtividade, revisão dos processos internos. Não há como ter projeções 
otimistas nesse momento", disse o diretor-executivo da associação, Edmundo 
Lima. 

IMPORTAÇÕES - O ano de 2016 também será marcado por uma 
mudança na tendência registrada nos últimos cinco anos no varejo de moda 
brasileiro, quando houve importação crescente e redução da produção dos 
fornecedores domésticos. 

A expectativa do Iemi é que a participação das importações no consumo 
aparente de vestuário no Brasil recue de 13 por cento em 2015 para 9,1 por 
cento em 2016. Trata-se do menor patamar desde 2010, quando essa 
participação estava em 6 por cento. 

A mudança ocorrerá por conta da valorização do dólar frente ao real. O 
impacto será sentido principalmente este ano, uma vez que existe uma 
defasagem de um ano entre a aquisição das peças e o lançamento dos 
produtos nas vitrines. 

Paralelamente, a previsão é de aumento de 5,5 por cento da produção 
doméstica de têxteis, para 6 bilhões de peças, uma vez que os fornecedores 
locais passam a atender a maior demanda das varejistas. Em 2015, a produção 
deve ter recuado 6,1 por cento. 
 
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0UR2X420160113   

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Custos dos planos de saúde sobem 17,1% no período de 12 meses até 
junho 

14 de Janeiro de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdos 

 
Indicador considera as despesas com itens como consultas, exames, terapias e 
internações 
 

O custo das operadoras de planos de saúde individuais com 
atendimentos médicos cresceu 17,1% nos 12 meses encerrados em junho de 
2015, dado mais recente apurado pelo Índice de Variação de Custos Médico-
Hospitalares (VCMH) do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). 

O indicador considera as despesas com itens como consultas, exames, 
terapias e internações. A chamada "inflação médica" superou a inflação medida 
pelo IPCA no mesmo período, que foi de 8,9%. 

Entre os fatores que mais contribuem para a alta de custos, segundo o 
estudo, está o gasto com internação, o qual representa 59% do total das 
despesas médicas dos planos de saúde. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/custos-dos-planos-de-saude-sobem-17,1-no-
periodo-de-12-meses-ate-junho-id521506.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Software e TI 

Starbucks lança aplicativo de pagamentos no Brasil 

 
14 de Dezembro de 2016 

Fonte: EXAME  
 

A rede de cafeterias Starbucks estreia no Brasil nesta semana o seu 
aplicativo oficial, que permite realizar pagamentos no smartphone, bem como 
encontrar lojas próximas.  

Disponível para aparelhos com sistema Android ou iPhones, o app 
agiliza as compras, já que, para pagar, são necessários poucos toques na tela 
do smartphone. 

De acordo com a Starbucks, o pagamento móvel representa mais de 
20% de todas as transações nas lojas da companhia nos Estados Unidos. São 
7 milhões de pagamentos por semana no país. 

Por enquanto, o aplicativo não vai permitir realizar pedidos à distância, 
como já acontece em alguns locais e ajuda a reduzir filas nas cafeterias da 
rede. 

No Brasil, o app permitirá realizar as seguintes atividades: 
- pagar pedidos pelo smartphone utilizando o Starbucks Card; 
- localizar de lojas; 
- acompanhar estrelas acumuladas no programa My Starbucks Rewards; 
- checar saldo e recarga de créditos; 
- proteger a conta por senha; 
- transferir saldo entre Starbucks Cards; 
O app da Starbucks já estava disponível em uma série de países antes 

de chegar ao Brasil. São eles: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Coréia 
do Sul, Austrália, Áustria, República Tcheca, França, Alemanha, Kuwait, 
Rússia, Cingapura, Hong Kong, Macau, México, Malásia, Polônia, Suíça, 
Tailândia, Taiwan e Porto Rico.  
 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/starbucks-lanca-aplicativo-de-
pagamentos-no-brasil 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Aéreas reveem planos e cancelam rotas regionais 

15 de Janeiro de 2016 
Fonte: Diário do Comércio 

 
 Voos diretos do terminal para Uberlândia e Goiânia, operados pela Gol, serão 
extintos em 21 de fevereiro 
 

O cenário da aviação comercial em Minas Gerais está ganhando uma 
nova configuração: enquanto as grandes companhias aéreas anunciam o fim 
de operações diretas do Estado, empresas com foco regional aproveitam para 
ganhar mercado. Depois da TAM, a Gol Linhas Aéreas confirmou a extinção de 
duas rotas diretas partindo do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN), 
em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

 O anúncio aconteceu poucos dias depois que a Flyways, empresa 
focada no mercado regional, realizou seus primeiros voos para o interior do 
Estado. Atenta ao mercado, a Passaredo Linhas Aéreas também procura seu 
lugar: a companhia já solicitou a operação do trecho Belo Horizonte/Uberlândia, 
mas através do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha. O 
trecho Uberlândia/Brasília deve começar a operar ainda em janeiro. 

 De acordo com o gerente comercial da Passaredo, Jaelcio França, 
atualmente a média de ocupação dos voos da companhia em Minas Gerais em 
2015 foi de 68%. Sem adiantar planos, diz que futuros investimentos no Estado 
dependem de avaliações sobre a situação econômica do País. “Atualmente a 
Passaredo opera: Pampulha/Ribeirão Preto – que permite várias conexões em 
nossa malha, como por exemplo São Paulo (por Guarulhos), Rio de Janeiro e 
Brasília; Pampulha/Porto Seguro, aos domingos e Porto Seguro/Pampulha, aos 
sábados; Ribeirão Preto/Uberlândia e ainda Uberlândia/Goiânia – que permite 
também chegar a Cuiabá, Sinop, Barreiras, Brasília e Salvador”, enumera 
França. 

Recém-chegada a Minas Gerais, a Flyways também pode se beneficiar 
com a decisão da Gol. De acordo com o presidente da empresa, Pedro Paulo 
Valverde Pedrosa, o objetivo da companhia é ser uma empresa com o “DNA 
regional”. Ele destacou que as companhias atuantes no Brasil hoje perderam 
esse foco, mas a Flyways pretende mantê-lo. “Praticamente não temos 
concorrência nesse nicho. Só para se ter ideia há mais de 50 cidades 
atendidas por uma única empresa no Brasil”, afirma. Os primeiros voos da 
companhia aconteceram no final do ano passado para Ipatinga, no Vale do 
Aço, Uberaba, no Triângulo Mineiro e Rio de Janeiro, no Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, o Galeão. 

A Azul também está focada em Minas Gerais e amplia sua presença em 
Confins. Em 19 de março, a companhia estreará um voo aos sábados com 
destino a Foz do Iguaçu. Mais tarde, no dia 26, será a vez de o Recife ganhar a 
terceira frequência, ofertada também aos sábados. A ampliação se estende a 
Maceió, que contará com mais três novas ligações semanais que partem do 
terminal mineiro a partir de 21 de fevereiro, em adição à oferta já existente aos 
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fins de semana. Os voos serão operados pelos jatos Embraer 195, de 118 
assentos. 

 Para o presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem – 
Minas Gerais (Abav-MG), José Maurício de Miranda Gomes, a decisão da Gol 
tem diferentes impactos sobre o trade, entretanto, a situação econômica do 
País faz com que ela fosse esperada. “É um quadro lamentável, mas já 
aguardado. O que nos surpreende são os prazos. Muitos bilhetes foram 
emitidos com antecedência e ao chegar ao aeroporto o cliente não terá mais o 
voo, certamente causando problemas. E, nesses casos, o consumidor reclama 
com o agente, que é quem está na ponta do atendimento. Outro ponto que 
merece atenção é que com a diminuição da concorrência, os preços tendem a 
subir, prejudicando o consumidor e afetando as margens de lucro de toda a 
cadeia”, completa Gomes. 

 Em nota, a Gol afirma que está se adaptando à realidade econômica do 
País e, para isso, elaborou estratégias para este ano. “No final de 2015, foi 
anunciada uma redução no número de decolagens domésticas entre 4% e 6% 
no primeiro semestre. Esta racionalidade de capacidade e otimização da malha 
visam ajustar a rede à atual demanda”, afirmou a nota. 

 Sem informar o número de clientes atingidos pela mudança, o 
comunicado informa apenas que “os clientes que embarcam no aeroporto de 
Confins terão à disposição voos com escala para as cidades de Uberlândia e 
Goiânia”. A opção mais rápida é voar com escala no Aeroporto de Congonhas, 
em São Paulo. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=aereas_reveem_planos_e_
cancelam_rotas_regionais&id=164925 
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7. Serviços – Transporte Rodoviário 

Divulgado calendário de restrição ao tráfego de caminhões para 2016 

 
13 de Janeiro de 2016 

Fonte: CNT 
 
Medida é válida em BRs de pista simples para caminhões cegonha, bitrem e 
aqueles com Autorização Especial de Trânsito 
 

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) já definiu o calendário de restrição ao 
tráfego de caminhões em rodovias federais de pista simples a fim de aumentar 
a segurança e melhorar o tráfego de veículos em feriados prolongados de 
2016.  

A medida vale para caminhões cegonha, bitrem e para os que têm AET 
(Autorização Especial de Trânsito).  

Motoristas que não respeitarem a ordem serão multados em R$ 85,13 e 
somarão quatro pontos na carteira. A infração é média e o veículo somente 
poderá seguir viagem ao fim do período de restrição.  

A restrição valerá nas seguintes datas e horários: 
 
Carnaval: 
5 de fevereiro (sexta-feira) – das 
16h às 24h 
6 de fevereiro (sábado) – das 6h às 
12h 
9 de fevereiro (terça-feira) – das16h 
às 24h 
 
Semana Santa: 
24 de março (quinta-feira) – das 16h 
às 24h 
25 de março (sexta-feira) – das 6h 
às 12h 
27 de março (domingo) – das 16h 
às 24h 
 
Tiradentes: 
21 de abril (quinta-feira) – das 6h às 
12h 
24 de abril (domingo) – das 16h às 
24h 
 
Corpus Christi: 
26 de maio (quinta-feira) – das 6h 
às 12h 

29 de maio (domingo) – das 16h às 
24h 
 
Proclamação da República: 
11 de novembro (sexta-feira) – das 
16h às 24h 
12 de novembro (sábado) – das 6h 
às 12h 
15 de novembro (terça-feira) – das 
16h às 24h 
 
Restrição apenas nos estados da 
Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte, em razão dos 
festejos juninos 
 
23 de junho (quinta-feira) – das 12h 
às 20h 
24 de junho (sexta-feira) – das 12h 
às 20h 
26 de junho (domingo) – das 12h às 
20h 
 
Restrição em trechos específicos no 
estado do Rio de Janeiro, na BR-
101, do km 269 ao 308, entre os 
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municípios de Rio Bonito e Itaboraí, 
e na BR-493, do Km 0 ao 26, entre 
os municípios de Magé e Itaboraí, 
em razão do Carnaval 
 
5 de fevereiro (sexta-feira) – das 6h 
às 19h 
6 de fevereiro (sábado) – das 6h às 
19h 
10 de fevereiro (quarta-feira) – das 
12h às 22h 

14 de fevereiro (domingo) – das 12h 
às 22h 
 
Restrição em trecho específico no 
estado do Maranhão, na BR-135, do 
Km 00 ao 100 – entre os municípios 
de São Luis e Itapecuru-Mirim 
 
6 de fevereiro (sábado) – das 6h às 
20h 
10 de fevereiro (quarta-feira) – das 
6h às 20h 

 
http://www.cnt.org.br/Paginas/Agencia_Noticia.aspx?noticia=divulgado-
calendario-de-restricao-ao-trafego-de-caminhoes-para-2016-cnt   
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8. Comércio Eletrônico 

E-commerce faturou R$ 41,3 bi 

 
14 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Segundo levantamento da E-bit/Buscapé, as vendas realizadas em 2015 

nas lojas virtuais brasileiras apresentaram um crescimento nominal de 15,3% 
na comparação com 2014, alcançando um faturamento de R$ 41,3 bilhões. O 
comércio eletrônico brasileiro conta atualmente com 450 mil sites ativos, 
segundo pesquisa do PayPal encomendada à BigData, divulgada em março de 
2015. Os pequenos sites, que recebem até 10 mil visitas mensais, representam 
88% deste universo. A pesquisa indica, ainda, que 60% dos sites ainda não 
oferecem qualquer opção de pagamento online. 

Apesar do cenário socioeconômico no país, os números comprovam que 
foi um ano positivo para o setor, com um total de 106,5 milhões de pedidos. O 
tíquete médio também subiu, em 12%, atingindo valor médio de R$ 388, em 
parte devido à inflação, que também elevou os preços dos produtos vendidos 
on-line no decorrer do ano. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18034
7&Categoria=NEGOCIOS%20INTERNACION 
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9.  Mercado Imobiliário 

Valor médio do metro quadrado para aluguel sofreu desvalorização no 
ano passado 

14 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Levantamento realizado pelo portal de imóveis VivaReal com análises 

referentes a indicadores do setor imobiliário em 30 cidades brasileiras, o Dados 
do Mercado Imobiliário (DMI) aprontou que o valor médio do m² para aluguel no 
Brasil sofreu desvalorização de 5,24% durante o ano de 2015. Entre as cidades 
analisadas, apenas Florianópolis (+10,6%) teve valorização acima do indicador 
de inflação acumulado no período - IGP-M em 10,54%.  

Outras sete cidades fecharam o ano com valorização no valor do m²: 
Joinville (+4,3%), São Caetano do Sul (+4,2%), Jundiaí (+4,0%), Porto Alegre 
(+3,7%), Fortaleza (+3,6%), Salvador (+1,7%) e São Bernardo do Campo 
(+0,8%), todas abaixo da inflação. Já as capitais que apresentaram maior 
queda foram Rio de Janeiro (-21,21%), João Pessoa (-11%), Recife (-8,9%), 
Natal (-8,5%) e Belo Horizonte (-5,0%). 

Em relação a venda, em 2015, todo o país teve desvalorização de 0,35% 
no valor médio do m², mas entre as grandes cidades a maioria valorizou. Vitória 
(+9,2%), Fortaleza (+8,9%), Porto Alegre (+7,9%), Salvador (+5,7%) e Goiânia 
(+5,6%) foram as cinco capitais com os maiores aumentos. Apenas três 
cidades avaliadas pelo DMI tiveram desvalorização do m² durante o ano: 
Londrina (-5,1%), Rio de Janeiro (-1,3%) e Belo Horizonte (-0,3%). O valor do 
índice de inflação acumulada no período (IPCA) foi de 10,67%.  

- Durante 2015, o Brasil passou por várias mudanças, principalmente na 
área da economia. Foi um ano difícil, que afetou a confiança dos brasileiros no 
mercado. Especificamente no setor imobiliário, a oferta de crédito foi dificultada 
com as mudanças nas regras de financiamento. Todo esse cenário justifica a 
desvalorização dos valores de imóveis. É importante entender, porém, que 
mudanças no mercado imobiliário são de longo prazo. Os preços não sofrem 
quedas bruscas e correspondem as demandas locais. Cada cidade possui uma 
dinâmica própria - explica Lucas Vargas, executivo chefe de Operações do 
portal VivaReal. 

O estudo também apontou que 73% dos consumidores buscam imóveis 
de até R$ 500 mil, porém oferta para essa faixa de preço é de apenas 42%. Em 
contrapartida, a demanda por imóveis acima de R$ 1 milhão continua 
crescendo no Brasil e passou de 6% para 9% em 2015. 

No ano passado, o mercado imobiliário sentiu diretamente o impacto da 
crise econômica do país. Após as alterações das regras de crédito imobiliário 
por bancos importantes, como Caixa Econômica Federal, o número de imóveis 
financiados caiu 56% no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito Imobiliário (Abecip). 

Desde 2013, o VivaReal faz um comparativo entre a demanda de venda 
e aluguel. No final de 2015, pela primeira vez a procura por imóveis para 
locação ultrapassou a procura por imóveis para compra. 
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- Nesse cenário mais restritivo vemos uma mudança histórica na busca 
por imóveis. Atualmente o consumidor acredita que o aluguel é a solução 
enquanto espera a retomada da economia e mais facilidade com o crédito - 
completa Vargas. 

O DMI também apontou que entre os consumidores que fecharam 
negócio em 2015, cerca de 50% conseguiram descontos na hora da transação. 
A maior parte dos descontos negociados (58%) é de até 10% no valor 
anunciado. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18032
0&Categoria=CONJUNTURA 
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Lançamento de imóveis cai 14,5% no período de 3 meses até novembro, 
diz Abrainc 

14 de Janeiro de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
Resultado decorre da baixa confiança dos consumidores e restrição de crédito; 
no lado da demanda, foram negociadas 25.051 unidades, queda de 16,0% na 
base anual 
 

As empresas do setor de imóveis residenciais continuaram a ajustar seus 
lançamentos ao cenário de demanda mais fraca, resultado da restrição de crédito e 
baixa confiança dos consumidores. Nos três meses até novembro de 2015, os 
lançamentos de imóveis recuaram 14,5%, para 16.825 unidades, na comparação com 
igual período do ano anterior. Já no lado da demanda, foram negociadas 25.051 
unidades, queda de 16,0% na base anual, de acordo com estudo divulgado pela 
Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em conjunto com a 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 

Para o diretor Luiz Fernando Moura, da Abrainc, o volume mais baixo na oferta 
de unidades novas frente ao total de vendas no período indica que o mercado caminha 
para um equilíbrio, o que poderia estimular a retomada de lançamentos. No entanto, o 
impasse político e a paralisação da economia dificultam a perspectiva de recuperação 
no setor. "A tomada de decisão de longo prazo, como é o caso da aquisição de um 
imóvel, depende muito da confiança no País", afirmou o executivo. 

Outro reflexo do ajuste é a queda nas entregas de imóveis. Nos três meses até 
novembro, foram entregues um total de 28.478 unidades, uma retração de 42,3% 
frente ao total de unidades no período igual de 2014. Como resultado, o mercado 
disponibilizava 103.259 unidades para compra ao final de novembro. 

Ao ritmo do trimestre seriam necessários 14,3 meses para vender toda a oferta 
atual. O diretor da Abrainc ressaltou que a velocidade de vendas observada 
atualmente, de 12 meses a 14 meses, poderia indicar uma retomada de novos 
lançamentos, caso a economia mostrasse condições mais favoráveis. "Se a confiança 
no País estivesse melhor, esse é um nível que indicaria novos lançamentos", afirmou. 

No período, foi vendido o equivalente a 20,9% da oferta, uma queda de 3,3 
pontos porcentuais face ao observado no mesmo período de 2014. Já na relação com 
os três meses findos em agosto, a baixa foi de 3,0 pontos. 

O executivo também apontou que, nos três meses até novembro, os 
lançamentos subiram 12,9% frente o trimestre findo em agosto. No entanto, esse 
movimento é decorrente uma questão de sazonalidade, disse Luiz Fernando Moura, 
ao explicar que o mercado não costuma aumentar a oferta no meio do ano por 
coincidir com meses de férias. 

Já no final do ano, as empresas tendem a lançar mais para se beneficiar de um 
aumento dos recursos dos compradores, devido ao recebimento do 13º salário, por 
exemplo. Na comparação trimestral, as vendas recuaram 11,7% e as entregas caíram 
7,0%. 

 
http://www.dci.com.br/servicos/lancamento-de-imoveis-cai-14,5-no-periodo-de-
3-meses-ate-novembro,-diz-abrainc-id521439.html 

 
Voltar ao índice 
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10. Curtas 

Avianca Brasil lançará voo direto para Fortaleza a partir do Aeroporto de 
Congonhas 

14 de Janeiro de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

 
A Avianca Brasil anunciou que vai oferecer um voo direto entre São Paulo e 

Fortaleza a partir do Aeroporto de Congonhas. Atualmente, a companhia já realiza quatro 
decolagens diárias entre os dois destinos, porém via Aeroporto Governador André Franco 
Montoro, em Guarulhos. A nova operação, que começará dia 20 de fevereiro, será 
efetuada todo sábado. 

 “Além da conveniência do embarque por um aeroporto mais central em São Paulo, 
facilitaremos a conexão dos passageiros com nosso voo internacional, para Bogotá, na 
Colômbia. Ele parte de Fortaleza todos os sábados, retornando aos domingos”, destacou o 
vice-presidente Comercial, de Marketing e Cargas da Avianca Brasil, Tarcisio Gargioni. 

 Os bilhetes já estão disponíveis para compra pelo site da companhia 
(www.avianca.com.br), pelos telefones 4004-4040 (São Paulo e principais capitais) ou 
0300-789-8160 (demais localidades) e via agências de viagens. 

Venda de motos tem queda de 11% 

15 de Janeiro de 2016 
Fonte: Diário do Comércio  

 
O mercado brasileiro de motocicletas encerrou 2015 com a venda de 1,27 milhão 

de unidades, queda de 11% em relação ao patamar do ano anterior, informou a 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abraciclo), com base nos emplacamentos registrados no período. 
Só em dezembro, as vendas somaram 131,2 mil unidades, alta de 24,6% em comparação 
com novembro e expansão de 2,8% ante igual mês do ano anterior. 

 No atacado, as vendas do ano inteiro também caíram. Foram 1,18 milhão de 
motocicletas vendidas para as concessionárias em 2015, recuo de 16,8% em comparação 
com 2014. No último mês do ano, 69,2 mil unidades foram comercializadas, retração de 
1,8% em relação a novembro e tombo de 39,3% ante dezembro de 2014. 

 A redução da demanda por motocicletas, tanto no varejo quanto no atacado, 
resultou em retração da produção. No ano passado, as fábricas produziram 1,26 milhão de 
unidades, declínio de 16,8% sobre o ano anterior. Em dezembro, 50,6 mil unidades foram 
fabricadas, queda de 32,5% ante o volume de novembro e recuo de 40,3% em relação a 
igual mês de 2014. 

 As exportações movimentaram 69,1 mil unidades em 2015, queda de 21,5% ante 
2014. Em dezembro, os embarques para o mercado externo atingiram 5,9 mil unidades, 
retração de 5,6% em relação a novembro e declínio de 1,8% em comparação a dezembro 
de 2014. 

 Para 2016, a Abraciclo prevê leve melhora nas vendas no varejo, de 0,5%. No 
atacado, o crescimento deverá ser maior, de 2,5%, com ampliação da produção no mesmo 
ritmo. A associação também estima que as exportações devem avançar 8,5% em relação 
ao ano passado. 

Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 
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 
 
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 
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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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