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1. Comércio 

Venda de suplemento mantém alta e produto nacional conquista mercado 

 
25 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Frente à desvalorização do real, lojistas do ramo precisaram rechear as 
gôndolas com novidades. Agora, com produtos mais baratos, o setor deve 
manter o ritmo de 2015 e crescer até 15% este ano 
 

Com o apoio do gosto do brasileiro por esportes, as varejistas de 
suplementos alimentares e acessórios para exercício ignoram a crise e se 
mantêm expansão. Mesmo a alta do dólar, que pressiona os preços dos itens 
importados, foi amenizada com a melhora da indústria nacional, que elevou a 
qualidade dos produtos.  

A impulsão deste mercado aconteceu nos últimos anos, quando houve 
um aumento exponencial de brasileiros preocupados com hábitos mais 
saudáveis. Foi de olho nesse potencial que a rede de franquias Dr. Shape 
ganhou mercado. "Procuramos ir além de uma loja convencional, não 
trabalhamos só com suplementos. Temos mais de 15 mil itens", diz o sócio 
franqueador, Roberto Kalaes.  

"Entre os produtos estão roupas fitness, acessórios, linhas de 
ortopédicos, roupas e equipamentos de natação e variedade de linha de 
produtos para lutas", detalha. 

De acordo com o executivo, ano passado - entre lojas em operação e 
novos contratos - a rede registrou crescimento de 47,5% e ganhou 15 novas 
unidades. Com o resultado, o faturamento da empresa somou R$ 13 milhões. 

Dentro de cinco anos, a marca pretende atingir 80 unidades e já estuda 
a abertura de uma loja fora do País.  

Quando questionado sobre a mudança do perfil do consumidor, Kalaes 
explica que o aumento da moeda norte-americana levou o cliente a migrar de 
produtos, movimento similar ao visto dentro dos supermercados. "Ele não 
deixou de comprar, mas por conta do aumento do dólar, muitos substituíram os 
produtos importados por nacionais." 

Força nacional 
Para acompanhar essa migração de produtos, o CEO da rede Flex 

Suplementos, Jason Prass, pontua que a indústria nacional precisou se 
fortalecer. E a estratégia das fabricantes foi elevar os investimentos para trazer 
suplementos de melhor qualidade. "O produto nacional começou a apresentar 
uma qualidade melhor, com um sabor mais agradável e um visual mais 
atrativo", observa.  

Outro fator que ajuda a comercialização de produtos nacionais é a 
dificuldade que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tem de 
aprovar a entrada de alguns produtos no país. Segundo ele, o grande 
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empecilho para conseguir a entrada de algumas marcas está no fato dos 
suplementos serem classificados como alimentos para atletas. "O suplemento 
não é nem um alimento e muito menos um medicamento", completa ele.  

A rede também celebra o bom desempenho das vendas, com um 
crescimento de 30% e a abertura de dez novas unidades da companhia em 
2015. 

Este ano a empresa pretende atingir 90 unidades, e irá apostar nos 
diversos formatos de franquia, entre quiosques, lojas, lanchonetes e também 
megaestores. Hoje a marca soma 40 lojas, sendo apenas uma operação 
própria.  

Segundo Prass, os produtos mais vendidos são as proteínas, seguida 
dos aminoácidos, creatina e termogênicos. 

Assim com a Dr. Shape, a Flex Suplementos também investe em um mix 
variado de produtos, entre eles vestuário fitness, produtos naturais, orgânicos, 
diet e light, além de acessórios para lutas e exercícios de musculação.  

Para aproveitar o bom momento deste setor, o Projeto Vitha começou a 
operar há um ano com a venda de itens como ômega 3, colágenos específicos 
para a pele e articulações.  

No segundo ano de operação o e-commerce pretende ultrapassar o 
valor de R$ 1 milhão de faturamento, frente aos R$ 650 mil registrados no ano 
passado. Além da operação on-line, a empresa tem 35 pontos de venda fora do 
estado de São Paulo. 

Segundo o sócio fundador da empresa, Luis Bianco, se não fosse o 
aumento do dólar a empresa poderia ter registrado um crescimento melhor. 
"Tivemos alguns produtos que sofreram um aumento de 100% e só 
conseguimos repassar 20% do aumento." 

Estreantes 
Quem também aposta no mercado é a Hard Suplementos. Há pouco 

mais de um mês em operação, o sócio da Hard Suplementos, Eduardo Leite 
tem expectativa positivas. "É um nicho de mercado que surpreende pela taxa 
de recompra dos produtos e em vista desse movimento, prevemos um 
faturamento em torno de R$ 1,5 milhão para este ano."  

Como estratégia para entrar no mercado, a empresa tem investido em 
frete grátis sem valor mínimo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
"Estamos formando kits para treino para deixar a compra ainda mais atrativa e 
viável."  

O investimento das empresas nesse mercado não é sem motivo: este 
ano o setor deve crescer 15%. Ano passado, o faturamento do setor subiu 
12%, com ganhos de R$ 1,35 bilhão, segundo a Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos (Brasnutri). 
 
http://www.dci.com.br/comercio/venda-de-suplemento-mantem-alta-e-produto-
nacional-conquista-mercado-id523488.html 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Estoques altos devem impulsionar onda de liquidações no varejo, aponta 
FECOMERCIO SP 

22 de Janeiro de 2016 
Fonte: Investimentos e Notícias  

 
As vendas abaixo do esperado durante o Natal impactaram 

negativamente sobre os estoques do comércio varejista na região 
metropolitana de São Paulo (RMSP). Em janeiro, o indicador que mede o nível 
de adequação dos estoques atingiu 90,8 pontos, queda de 2,4% em relação ao 
mês de dezembro (93 pontos). É o pior patamar da série histórica iniciada em 
junho de 2011. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 
o indicador apontou 107,4 pontos, o recuo foi de 15,4%. 

Os dados são do Índice de Estoques (IE) da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), que capta 
a percepção dos comerciantes sobre o volume de mercadorias estocadas nas 
lojas, e varia de zero (inadequação total) a 200 pontos (adequação total). A 
marca dos cem pontos é o limite entre inadequação e adequação. 

O recuo do indicador neste mês se deve à queda na proporção de 
empresários que declararam estar com os estoques em situação adequada, 
que passou de 46,4% em dezembro para 45,3% em janeiro. Além disso, o fato 
das vendas de natal terem ficado abaixo do esperado resultou na elevação da 
proporção de comerciantes que consideraram seus estoques acima do 
adequado (37,6%), leve alta de 0,4 ponto porcentual em relação ao mês 
anterior e 7,7 p.p. acima na comparação com o mesmo período de 2015. 

Adicionalmente, a proporção de empresários com estoque abaixo do 
adequado passou de 16,1% para 16,9%. O valor registrado em janeiro também 
foi superior ao apontado no mesmo período no ano anterior, quando marcou 
16,3%. 

De acordo com assessoria econômica da FecomercioSP, os empresários 
varejistas têm reduzido seus pedidos a fornecedores e, dessa forma, o mix de 
produtos de segmentos como supermercados e vestuário, tecidos e calçados 
possivelmente está sendo bastante controlado, a fim de garantir maior giro e 
menor custo de carregamento desses estoques. 

Para 2016, a expectativa era que as tradicionais liquidações de início de 
ano encerrassem o ciclo de estoques, porém, tudo indica que isso não irá 
acontecer no curto prazo. A Entidade não espera uma retomada do 
crescimento, mas acredita que provavelmente os empresários começaram o 
ano com uma noção mais clara da gravidade e da duração dessa crise, que 
tende a aumentar ainda mais o desemprego e, assim, atingir também o 
consumo paulistano. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54719   

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

3. Serviços 

Salário menor em serviços não garante alívio da inflação do setor 

 
24 de Janeiro de 2016 

Fonte: Diário do Grande ABC 
  

A diminuição da renda dos trabalhadores de serviços, intensificada nos 
últimos meses, leva a dois movimentos que podem resultar no tardio 
arrefecimento da inflação do setor: de um lado, o pagamento de valores 
menores aos funcionários alivia os custos dos prestadores de serviços e, de 
outro, com menos renda disponível, o corte no orçamento das famílias deve 
abrandar também a pressão sobre os preços. Economistas ponderam, no 
entanto, que este movimento é uma condição necessária, mas não 
determinante para o arrefecimento dos preços em serviços e que o alívio da 
inflação do setor ainda levará tempo, com a convergência para o centro da 
meta podendo ocorrer apenas a partir de 2018. 

Levantamento feito pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência 
Estado, com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad) 
Contínua revela que, desde 2013, a taxa de crescimento da renda média dos 
trabalhadores do setor desacelerou de maneira significativa até todos os cinco 
segmentos passarem a registrar quedas a partir do segundo semestre de 2015. 
No trimestre encerrado em outubro de 2013, as taxas de crescimento da renda 
dos diversos tipos de serviços estava acima da média geral - que considera 
ainda os ganhos de trabalhadores da construção civil, indústria, comércio e 
administração pública. Já no mesmo período de 2015, os cinco segmentos de 
serviços que compõem a pesquisa não só registraram queda na renda real, 
como a magnitude da retração foi mais intensa que a média geral. O impacto 
desses efeitos sobre a inflação não é desprezível, uma vez que a folha de 
pagamento representa, em média, 30% dos custos de um negócio e os 
serviços respondem por 40% do emprego formal no País, segundo 
especialistas que acompanham o setor. 

Para o economista-chefe da Parallaxis Consultoria, Rafael Leão, este 
movimento está claramente relacionado ao aperto no orçamento das famílias e 
sinaliza para a diminuição da pressão inflacionária sobre os preços do setor. "O 
recuo da renda dos trabalhadores e o aumento do desemprego no setor 
significam uma pressão muito menor da parte de custos. Isso pode vir a 
permitir um arrefecimento dos preços", afirmou. 

O economista da RC Consultores, Marcel Caparoz, tem uma avaliação 
semelhante, mas pondera que a trajetória de arrefecimento dos preços deve 
ser lenta. "A tendência é de que a inflação de serviços recue dos quase 8,5% 
registrados em 2015, mas ela não deve fechar 2016 abaixo de 7%", estimou. 
Para ele, apenas entre 2018 e 2019 é que o ritmo de alta deve se aproximar do 
nível do centro da meta inflacionária, de 4,5%. Já Leão projeta que a inflação 
de serviços fique em 6,8% neste ano e em 5% no ano que vem. 
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A leitura dos especialistas é de que o encolhimento dos salários pagos 
aos trabalhadores abre caminho, mas não garante um intenso processo de 
desinflação no curto prazo porque, ao contrário do que ocorre com a elevação 
de custos, o repasse da diminuição dos gastos para o consumidor se dá de 
forma mais lenta. "Isso pode demorar até oito meses para o empresário ter 
certeza de que tem condições de manter o negócio cobrando menos dos seus 
clientes", disse Caparoz. 

A mesma redução de salários que beneficia o setor do lado dos custos 
acaba refletindo na diminuição dos lucros sob a ótica da demanda. "O ciclo 
mais tradicional é o de uma mulher, por exemplo, que na época de bonança 
fazia a unha duas vezes por semana e agora, só a cada quinze dias", 
exemplificou Leão. "Além da queda da renda, as demissões e o medo do 
desemprego apertaram bastante o orçamento das famílias." Segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre o trimestre de 
agosto a outubro de 2014 e o mesmo período de 2015 a massa de rendimento 
dos brasileiros encolheu R$ 2 bilhões, ao recuar 1,2%, para R$ 169,576 
bilhões. 

Caparoz lembra que estas são condições favoráveis e necessárias para 
permitir o arrefecimento da inflação de serviços, mas ainda há outros fatores 
pressionando os preços. "Os gastos com energia e aluguel, por exemplo, 
continuam elevados", recordou. Já Leão alerta para outro risco. "Também tem 
os efeitos da indexação que acabam levando à inércia inflacionária e limitando 
a desaceleração da alta de preços", observou. 

Segmentos - Ao analisar o comportamento da renda média dos 
trabalhadores das cinco categorias de serviços, Caparoz destaca que, em 
tempos de crise econômica e de redução de custos, prestadores de serviços 
podem ser substituídos com mais facilidade que um operário da indústria, por 
exemplo. "O custo do treinamento de um funcionário e o tempo para ele 
aprender suas funções são muito menores", observou. Isso explicaria as 
crescentes demissões de funcionários com salários mais elevados e a 
contratações de pessoas menos experiente e, consequentemente, com salários 
mais baixos. 

Para ele, a situação do setor de alojamento e alimentação é o mais 
delicado, já que a renda média dos trabalhadores do segmento vem caindo há 
mais de um ano e registrou, ao longo de 2015, as retrações mais intensas na 
comparação com os outros segmentos. O outro grupo que chama a atenção do 
economista é o de serviços domésticos, que sustentou taxas de crescimento 
médio da renda superiores a 4% até meados de 2014, mas que, quando 
passou a cair, nas duas últimas leituras da Pnad Contínua, passou por quedas 
fortes de 2,5% e 4,2% nos trimestres encerrados em setembro e outubro de 
2015, respectivamente, ante iguais períodos de 2014. 
http://www.dgabc.com.br/%28X%281%29S%28gple5n2bdfkmvatfhjnucm2%29
%29/Noticia/1713010/salario-menor-em-servicos-nao-garante-alivio-da-
inflacao-do-setor   
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços - Educação 

A corrida das empresas de educação pela sala de aula do futuro 

 
25 de Janeiro de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo  
 

Depois de fazer quase 200 aquisições pelo País nos últimos dez anos, 
movimentando, por baixo, R$ 13 bilhões, as companhias privadas de educação 
disputam agora uma corrida tecnológica. A transformação da sala de aula em 
um ambiente digital é uma das saídas encontradas pelas empresas para 
aproveitar as sinergias criadas pela formação de grandes grupos donos de 
redes de escolas e universidades. O conteúdo online é facilmente replicável, 
mas, para acessá-lo, a sala de aula tradicional precisa ser adaptada. 

Escolas e universidades brasileiras já testam o uso de tablets, games e 
óculos de realidade virtual no processo de ensino. As empresas de material 
didático estão criando versões multimídia de seu conteúdo e se preparam para 
vendê-los por assinatura. Em algumas salas de aula, o data show se 
transformou em uma TV conectada, capaz de trocar mensagens com os 
alunos. E há estudos de como montar bancos de dados sobre os estudantes 
para "prever" como eles se comportam e oferecer um conteúdo virtual 
personalizado. 

O movimento é estratégico para as empresas de educação. A Kroton, 
maior empresa de educação do País, comprou no fim de 2015 a startup de 
tecnologia Studiare. Segundo o vice-presidente de inovação e negócios da 
Kroton, Paulo de Tarso, a Studiare vai dar suporte ao grupo para implementar 
uma solução chamada de "ensino adaptativo", uma das principais tendências 
nos grupos privados. Por meio da tecnologia, o aluno terá acesso a conteúdos 
personalizados. Ele poderá, por exemplo, assistir a uma aula virtual de 
contabilidade e resolver questões online. Se o resultado mostrar que ele errou 
os cálculos, será direcionado a uma aula de reforço de matemática. 

"Para o nosso negócio ser sustentável no longo prazo, temos de 
entregar um profissional de qualidade ao mercado. E precisamos da tecnologia 
para fazer isso com viabilidade financeira. Do contrário, a conta não fecha para 
o acionista", diz Tarso. 

Para reforçar o projeto de ensino adaptativo, a Kroton faz pesquisas com 
a aplicação de games na educação e ferramentas de "big data" que permitem 
entender o comportamento do aluno e fornecer conteúdo personalizado. 

Na Anima Educação há testes de currículos interdisciplinares, baseados 
em modelo de aula presencial e à distância. "A tecnologia permitirá 
personalizar a educação, mas com estratégia de massa", diz Rafael Ávila, 
diretor de inovação da Anima. "Acreditamos que o aluno assume um papel 
mais ativo no processo de ensino e o professor, de orientador." 

Na prática, o investimento em tecnologia viabilizará cursos universitários 
híbridos, parte presencial e parte virtual. "Há uma diluição forte do custo fixo, já 
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que o maior custo das universidades é com professores. Isso trará ganho de 
margem", diz a analista de Educação da Fator Corretora, Juliana Heimbeck. 

Para ela, investimentos em "ensino adaptativo" também trarão 
resultados para as empresas com a melhoria do desempenho dos alunos. "A 
evasão ainda é forte e uma das causas é a dificuldade em aprender". 

Por trazerem redução de custo, Juliana não espera que os projetos de 
tecnologia dos grupos privados sejam cortados em meio à crise e à diminuição 
da verba no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

A consultoria PwC registrou 77 aquisições no setor de Educação em três 
anos. "Agora, os grupos de ensino básico devem seguir essa tendência que já 
é forte no ensino superior", diz Alessandro Duarte, sócio da PwC. Para ele, o 
investimento em tecnologia é vital para integrar unidades e gerar ganhos de 
escala. 
 
http://noticias.r7.com/economia/a-corrida-das-empresas-de-educacao-pela-
sala-de-aula-do-futuro-25012016 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Meios de Pagamento 

50% dos pagamentos serão móveis em dois anos 

21 de Janeiro de 2016 
Fonte: No Varejo 

 
Pesquisa do Gartner revela que metade das transações ocorrerão via 
dispositivos móveis até 2018 
 

Os pagamentos móveis estão conquistando cada vez mais a aceitação 
entre os consumidores na América do Norte, Japão e em alguns países da 
Europa Ocidental. De acordo com o Instituto Gartner, líder mundial em 
pesquisa e aconselhamento sobre tecnologia, a expectativa é que, até 2018, 
metade dos consumidores dos mercados maduros use smartphones ou 
tecnologias wearables para realizar pagamentos. 

"A inovação em aplicativos, dispositivos e serviços móveis está 
impactando os modelos de negócios tradicionais, especialmente na maneira 
como as pessoas usam a tecnologia para a produtividade pessoal e o lazer. Os 
gerentes de produto precisam entender quem são os consumidores desses 
novos aparelhos e serviços, e como eles estão sendo usados. Conhecer o 
cliente é fundamental para aproveitar as oportunidades de consumo nesse 
setor dinâmico", afirmou Amanda Sabia, Analista de Pesquisas do Gartner, em 
nota divulgada pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABAS). 

O Instituto também anunciou outras duas previsões para o segmento de 
tecnologias pessoais. A primeira é que, até 2018, 75% do conteúdo de TV será 
assistido por meio de serviços baseados em aplicativos - conforme os 
mercados maduros passam mais tempo assistindo TV com aplicativos, mais 
famílias começarão a pressionar as TVs por assinatura.  

A segunda defemde que operadoras de TV paga terão que fornecer a 
funcionalidade baseada em aplicativo para o seu conteúdo, para que possam 
se manter competitivas em uma crescente cultura de visualização de TV via 
aplicativo. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/estrategia/item/15121-50-dos-
pagamentos-serao-moveis-em-dois-anos   
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6. Serviços – Setor Hoteleiro 

Hotéis comemoram ocupação do verão 

 
23 de janeiro de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 

86% dos brasileiros que irão viajar nos próximos meses se renderão às belezas 
do País 
 

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 às belezas do País. Dessa 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. 
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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 
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.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=hoteis_comemoram_ocupac
ao_do_verao&id=165234 
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7. Serviços - Telecomunicações 

Número de linhas ativas cai e brasileiros deixam de usar telefone fixo 

 
24 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
O número de linhas ativas de telefonia fixa caiu mais uma vez no Brasil 

em novembro do ano passado. A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) registrou 43,83 milhões de linhas no penúltimo mês de 2015, o que 
representa uma queda de 2,6% em relação ao início do ano. Na comparação 
com outubro, a queda é de 0,48%. 

Segundo a Anatel, em novembro a densidade do serviço estava em 
21,38 linhas para cada grupo de 100 habitantes. Já a densidade da telefonia 
celular no Brasil é de 131,5 linhas móveis para cada grupo de 100 pessoas – 
ou seja mais de uma linha por habitante. 

Assim como na telefonia celular, o Distrito Federal é a unidade da 
federação onde há mais linhas de telefones fixos ativas por habitante, com 
33,79 linhas para cada 100 pessoas. O menor índice está no Maranhão, onde 
existem 5,1 linhas por 100 habitantes. 

Na telefonia fixa, as empresas concessionárias ainda detêm a maioria 
das linhas no país – 58,43%. As empresas autorizadas a prestar o serviço têm 
41,57%. As concessionárias são empresas que atuam em regime público em 
suas áreas de concessão, têm as tarifas regulamentadas pela Anatel e devem 
seguir as obrigações de continuidade e de universalização. Já as autorizadas 
atuam sob regime privado, com liberdade de preços. 

Para especialistas, a crise econômica pode ser uma explicação para a 
queda no número de linhas de telefonia fixa nos últimos meses, assim como 
vem ocorrendo na telefonia móvel. O presidente da consultoria Teleco, Eduardo 
Tude, diz que o país já vinha registrando uma migração dos usuários das 
empresas concessionárias de telefonia fixa para as autorizadas. “Mas o 
número total se mantinha estável, com um pequeno crescimento, e este ano 
estamos vendo uma queda. Acredito também que seja devido à crise 
econômica”, avalia. 

Segundo a Anatel, em novembro do ano passado, foram registradas 
176,7 mil linhas de telefone popular, que permite que as famílias incluídas no 
Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal possam ter acesso 
ao serviço de telefonia fixa em condições especiais. O número de orelhões 
registrado em novembro chegou a 863,5 mil em todo o país. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/01/economia/478931-numero-de-linhas-
ativas-cai-e-brasileiros-deixam-de-usar-telefone-fixo.html 
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8. Comércio Eletrônico 

Cinco segmentos para ficar de olho e investir no e-commerce em 2016 

 
23 de Janeiro de 2016 

Fonte: E- Commerce 
 

Em 2016, o e-commerce nacional deve crescer 18% em relação a 2015 e 
faturar R$ 56,8 bilhões, de acordo com previsão da ABComm (Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico). O ano deve registrar 190,9 milhões de pedidos nas lojas 
virtuais, com um ticket médio de R$ 298. 

Por muito tempo, abrir uma loja virtual era sinônimo de vender eletrônicos, 
eletrodomésticos e produtos de informática pela Internet. Isso porque são itens que 
não estragam na entrega, duram mais e proporcionam um ticket médio maior para o 
empreendimento. De acordo com Luan Gabelini, sócio-fundado da Betalabs, empresa 
especializada no desenvolvimento de sistemas de gestão empresarial (ERP), e-
commerce e softwares sob medida, o inevitável aconteceu: houve uma invasão de 
lojas especializadas nestes segmentos, que acirrou a concorrência entre os 
comerciantes que se aventuram pela web. Por outro lado, os consumidores ganharam 
opções diversificadas para encontrar produtos cada vez mais específicos.  Para ele, 
há cinco nichos de e-commerces que vão se destacar esse ano, veja abaixo, a lista 
completa: 

Alimentação – o setor cresceu nos últimos anos e deve se consolidar em 2016 
por três motivos. Primeiro, a busca pela comodidade de receber em casa alimentos 
mais elaborados. Depois, a própria crise econômica ajudou, reduzindo a procura pela 
refeição fora de casa e estimulando os pedidos virtuais. Por fim, a evolução logística 
do comércio eletrônico, que evita que o produto estrague ou fique sem sabor antes de 
chegar ao cliente. 

Bebidas especiais – os consumidores buscam conforto e sabor também no 
segmento de bebidas. Nesse caso, porém, entram as opções gourmet, oferecidas 
principalmente pelos clubes de assinatura. Os consumidores procuram por vinhos e 
cervejas de marcas importadas ou artesanais, e a loja que disponibiliza uma maior 
variedade de rótulos larga na frente. 

Higiene/Bem Estar – trata-se de outro segmento de e-commerce que se 
beneficiou com a alta do dólar e a crise econômica porque os consumidores são 
atraídos pelos preços mais baixos e descontos oferecidos pelas lojas especializadas 
na comparação com o varejo físico. 

Qualidade de vida – o aumento na procura por uma vida saudável chegou à 
Internet e motivou o surgimento de lojas virtuais especializadas em itens voltados para 
a saúde. São diversas opções, incluindo suplementos e vitaminas, alimentos orgânicos 
e naturais e acessórios para a prática esportiva. 

Artigos para festa – os consumidores brasileiros também começaram a 
comprar produtos para festas pela web por conta dos preços mais baixos e 
comodidade. Itens de decoração e, principalmente, de confeitaria, como acessórios 
para bolos e doces, devem crescer em 2016. 

http://ecommercenews.com.br/noticias/balancos/cinco-segmentos-para-ficar-
de-olho-e-investir-no-e-commerce-em-2016 
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9. Mercado Imobiliário 

Construtoras financiam até 80% do valor do imóvel 

25 de Janeiro de 2016 
Fonte: EXAME 

 
Os bancos vêm pisando no freio na hora de financiar imóveis no Brasil. Para 

conter os cancelamentos de contratos de clientes que não conseguem crédito na 
praça na hora da entrega das chaves, construtoras voltaram a financiar imóveis de 
forma direta. Algumas, mais agressivas, chegam a conceder crédito em valor 
equivalente a até 80% do valor do imóvel. 

É o caso da Cyrela. Além do porcentual mais alto do financiamento, a 
construtora também consegue financiar imóveis por um prazo mais longo do que o da 
concorrência: 240 meses (20 anos). 

De acordo com o diretor financeiro da construtora, Eric Alencar, essas 
condições são as melhores já oferecidas na história da empresa. “Antes, havíamos 
chegado a financiar, no máximo, 75% do valor do imóvel, e em até 180 meses”. 

Publicidade - O financiamento direto oferecido pelas construtoras costuma 
oscilar conforme as condições do mercado. Quando há muito crédito no mercado, as 
empresas costumam interromper os financiamentos, já que a demanda é menor. 
Como a concessão do crédito não é o principal negócio das construtoras, e acabam 
gerando custos e riscos para essas empresas, dificilmente elas conseguem oferecer 
condições melhores do que as concedidas pelos bancos em um cenário mais 
favorável. 

Alencar aponta que a Cyrela nunca parou totalmente de financiar de forma 
direta, mas voltou a conceder agora esse tipo de crédito de forma mais estruturada e 
com condições mais atrativas por conta da crise. “Buscamos ao máximo oferecer 
condições semelhantes às dos bancos”. 

Outra construtora que voltou a oferecer o financiamento direto em um cenário 
de aumento dos contratos cancelados foi a M. Bigucci. Assim como a Cyrela, a 
construtora cobra juros de 12% ao ano e as prestações são corrigidas pela inflação. Já 
o tempo máximo de financiamento e o porcentual financiado são mais restritos: o 
crédito é concedido por até 150 meses e equivale a, no máximo, 70% do valor do 
imóvel. 

A Eztec também oferece financiamento direto aos clientes em até 150 meses e 
correspondente a até 75% do valor do imóvel, com taxa de juros de 12% ao ano 
corrigida pelo IGP-M. 

Mais flexibilidade - Assim como no banco, somente quem tem um bom histórico 
de crédito tem acesso ao financiamento oferecido pela construtora. Mas a 
possibilidade de a empresa avaliar esse histórico durante o período da construção do 
empreendimento, no caso de quem comprou o imóvel na planta, pode tornar essa 
análise de crédito mais flexível. 

 
Isso significa permitir que o cliente possa comprometer uma fatia maior da 

renda em alguns casos, diz o diretor da construtora M. Bigucci, Marcos Bigucci. 
“Podemos conceder o crédito mesmo que ele seja equivalente a 40% da renda do 
cliente, por exemplo”. Nos bancos, os financiamentos só são concedidos se não 
comprometerem mais de 30% da renda do tomador. 

Além de buscar oferecer uma opção de crédito para o cliente que tem o 
financiamento negado pelo banco, o foco do financiamento direto é atender 
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compradores que tenham dificuldade de comprovar renda em instituições financeiras, 
como microempresários e trabalhadores sem carteira assinada. 

O financiamento direto também é utilizado pelas empresas para oferecer maior 
segurança para novos clientes que queiram comprar um imóvel na planta, mas não 
têm a certeza de que o financiamento será aprovado pelo banco quando a obra 
acabar. “Nesse caso, já asseguramos o financiamento direto na hora de entrega das 
chaves”, diz Bigucci. 

A construtora também pode personalizar a periodicidade de pagamento das 
parcelas, que pode ser semestral ou ter valores maiores no final do ano, quando o 
cliente recebe o 13º salário, por exemplo, conta o diretor. “Temos clientes que 
venderam um imóvel, mas irão receber os valores a cada seis meses. Buscamos 
então uma solução para adequar o financiamento às suas necessidades”. 

Crédito exige cuidado - Geralmente, as taxas cobradas pelas construtoras no 
financiamento são maiores do que as oferecidas pelos bancos, o que aumenta o saldo 
devedor final. 

Além disso, as parcelas são reajustadas por índices de inflação, que costumam 
ter variações maiores do que a Taxa Referencial (TR), mais comum nos 
financiamentos bancários. A título de comparação, o IGP-M fechou 2015 em 10,54%. 
Já a TR em 1,70%.  

Além disso, as construtoras não costumam oferecer, como os bancos, 
financiamento com parcelas que diminuem ao longo do tempo. O mais comum é que o 
sistema de amortização da dívida no crédito dado pelas construtoras seja pelo sistema 
Price, no qual o valor das parcelas é fixo durante todo o tempo do financiamento. Ou 
seja, as parcelas podem pesar no orçamento durante um longo período, a não ser que 
ocorra uma amortização do saldo devedor no meio do caminho (veja como antecipar 
as parcelas do financiamento imobiliário). 

O prazo do financiamento, ainda bem inferior ao que os bancos costumam 
oferecer, também faz com que as parcelas fiquem mais pesadas e exige atenção 
redobrada do comprador para evitar um descontrole financeiro. 

Vale destacar ainda que, se por um lado as construtoras são mais flexíveis na 
concessão dos financiamentos, por outro os tomadores correm mais riscos de se 
comprometer com parcelas maiores do que seu orçamento pode arcar. 

É o caso da aposentada Nazaré de Araújo de Sousa, 64 anos. Ela teve o 
crédito negado pelo banco por ter renda insuficiente para arcar com as parcelas e 
comemora o fato de ter obtido o financiamento oferecido pela construtora, que evitou 
que tivesse de cancelar o contrato de seu apartamento de 56 metros quadrados em 
São Paulo. 

 
Contudo, Nazaré terá de pagar prestações de 2,6 mil reais por mês, valor que 

corresponde a cerca de 80% do valor da sua aposentadoria. Com parcelas 
reajustadas pela inflação, ela vem sentindo um aumento no valor das parcelas a cada 
mês, mas confia que irá aliviar o peso das prestações nos próximos meses. "Estou 
iniciando um negócio próprio e pretendo aumentar minha renda em breve". 

 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/construtoras-financiam-ate-80-
do-valor-do-imovel 
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10. Curtas 

Viracopos inaugura free shop no novo terminal 

22 de Janeiro de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

 
O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) inaugurou 

um novo free shop para seus passageiros que estiverem embarcando em voos 
internacionais. Localizada no Píer A do novo terminal de passageiros, a espaço 
é operado pela Dufry e tem 1,3 mil m². 

Além dos já reconhecido produtos internacionais renomados, o free shop 
inova ao apresentar o conceito walk-through, no qual os clientes passam dentro 
da loja, pelas prateleiras e estandes, para chegarem ao portão de embarque. 

“Essa nova estrutura, com um conceito inovador, reforça o nosso 
compromisso de tornar cada vez melhor a experiência de voar por Viracopos”, 
ressaltou o diretor comercial do Aeroporto, Aluizio Margarido. 

Com as operações de voos internacionais no novo terminal, Viracopos 
apresentou crescimento de passageiros que passaram a utilizar o aeroporto 
para voar para o exterior. No total, 646.125 pessoas utilizaram o T1 em voos 
internacionais no ano passado, ante 103.421 de 2014. 

Comunicações modifica cronograma para TV digital em algumas cidades 

25 de Janeiro de 2015 
Fonte: Estadão Conteúdo  

 
O prazo em Brasília passou de 3 de abril para 26 de outubro deste ano; já São 
Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro terão até 2017 para se adequarem a 
tecnologia 
 

No mês de maio de 2015, inauguramos a Sala VIP na ala internacional 
e, com isso, reforçamos a vocação internacional de Viracopos. A qualidade e a 
competitividade do aeroporto fazem com que, a cada dia, novos passageiros 
escolham voar por Viracopos”, destacou o diretor. 

O Ministério das Comunicações publicou nesta segunda-feira, 25, no 
Diário Oficial da União (DOU) um novo cronograma de transição do sinal de TV 
analógico para o digital de algumas cidades. De acordo com a portaria, o prazo 
em Brasília, uma das primeiras localidades a ter o analógico desligado, foi 
alterado de 3 de abril para 26 de outubro, ocorrendo ainda este ano. 

Outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que 
seguiriam o mesmo processo ainda em 2016, agora têm até 2017 para a 
transição. Os prazos dessas cidades foram ampliados de maio, junho e 
novembro de 2016 para março, julho e outubro de 2017, respectivamente. 
Outra localidade que também sofreu prorrogação no calendário foi Goiânia, de 
agosto deste ano para maio de 2017, assim como Curitiba, de junho de 2017 
para janeiro de 2018. 

Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 
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 
 
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 
 
 
 



 

Informativo SCS  
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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  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: CEPUC - Centro de Eventos da PUC/RS  
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
08/03/2016 até 13/03/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
08/03/2016 até 11/03/2016 – AGRESTE TEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo de Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 
 
10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/
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