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1. Crédito e Financiamento 

Crédito deverá cair 20,6% em 2016 

27 de Janeiro de 2016 
Fonte: Diário do Comércio 

 
O volume de empréstimos para aquisição e construção de imóveis com 

recursos da poupança deve encolher 20,6% neste ano, para um patamar de R$ 
60 bilhões, de acordo com as projeções da Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). 

“As projeções indicam que 2016 será um ano igualmente desafiador sob 
o ponto de vista econômico. Comprar imóvel demanda confiança e o Brasil 
passa por uma crise de confiança e todos os setores estão sentido. A indústria 
da construção civil sofre mais, pois precisa de muito mais crédito e confiança”, 
avaliou o presidente da entidade, Gilberto Duarte, que também é diretor de 
crédito imobiliário do Santander. 

Segundo ele, esse contexto mais desafiador vem desde o ano passado 
em meio ao aumento da inflação e dos juros e da maior taxa de desemprego, 
acompanhada da queda do rendimento da população. Esse conjunto de fatores 
não ajudam, conforme Duarte, uma vez que o mercado imobiliário se beneficia 
de confiança e taxa de juros baixa. 

Neste contexto, o crédito imobiliário com recursos de poupança desabou 
33% no ano passado, totalizando R$ 75,6 bilhões em relação a 2014. O 
número de imóveis financiados chegou a 341,5 mil unidades, queda de 36,6%, 
na mesma base de comparação. 

“Tivemos uma retração importante. A crise econômica de fato tocou o 
consumidor, mas ainda foi possível alcançar um nível de atividade bastante 
alto”, avaliou o presidente da Abecip. 

Duarte lembrou que no passado o Brasil viveu um nível exacerbado de 
compra de imóveis, com grande demanda de investidores na expectativa de 
elevação dos preços. Hoje, conforme ele, esse público está menos presente, 
dando espaço a pessoas que realmente adquirem unidades para morar. 

Como consequência, lembrou o presidente da Abecip, estão sendo 
lançados menos imóveis, o que, na sua visão, é positivo, uma vez que permite 
ao setor atingir um patamar de estabilidade e com previsibilidade. 

“O mercado imobiliário passa por um momento de ajustes que vai 
continuar em 2016 para que alcance um novo patamar, readequando-se ao 
nível atual da demanda da população”, explicou Duarte. 

Em dezembro último, conforme a Abecip, o volume de empréstimos para 
aquisição e construção de imóveis totalizou R$ 4,8 bilhões, interrompendo uma 
sequência de queda de quatro meses seguidos, com alta de 16,5% em relação 
a novembro. Em um ano, porém, despencou 55,2%. 

Poupança - Fonte de recursos para o crédito imobiliário, a caderneta de 
poupança registrou captação líquida negativa de R$ 50,1 bilhões no ano 
passado, segundo a Abecip. Com a alta da taxa básica de juros, o ano foi 
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marcado pelos saques de recursos da poupança para aplicações financeiras 
com remuneração mais atrativa, atrelada à Selic. 

Em dezembro, no entanto, os depósitos voltaram a superar os saques 
em R$ 4,8 bilhões. Foi a primeira vez desde dezembro de 2014 que a 
poupança teve mais depósitos do que resgates. Com isso, o saldo voltou a 
crescer, chegando a R$ 509 bilhões no último mês do ano, ante R$ 501 bilhões 
em novembro. 

Mas, para o presidente da Abecip, ainda é cedo para falar em reversão 
de tendência. Ele acredita que o ritmo de saques deve diminuir em 2016, mas a 
captação líquida deve continuar negativa neste ano. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=165362 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Movimento do comércio tem o pior resultado desde 2010, aponta Boa 
Vista 

26 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
O movimento do comércio caiu 3,1% em 2015, de acordo com os dados 

do varejo apurados pela Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito 
(SCPC). Em dezembro, houve retração de 1,3% na comparação contra 
novembro na análise dos dados nacionais dessazonalizados Já na avaliação 
contra o mesmo mês do ano anterior, a queda observada foi de 7,0%. 

O resultado de 2015 foi o pior já registrado na série histórica do 
indicador, iniciada em 2010. Dezembro somente consolidou a tendência de 
queda mostrada pelo varejo, que desde julho deste ano já se encontrava em 
território negativo. Fatores como elevação de juros, piora do mercado de 
trabalho, queda no consumo das famílias e inflação em patamar elevado 
podem ser considerados como os principais condicionantes deste cenário. Para 
2016, o cenário econômico já começa com as mesmas adversidades 
vivenciadas no ano passado, fator que deverá influenciar negativamente a 
confiança do consumidor e consequentemente as vendas do varejo para o ano, 
que possivelmente registrará outro ano de perdas. 

Na análise mensal, dentre os principais setores, o setor de móveis e 
eletrodomésticos apresentou queda de 3,5% entre novembro e dezembro, 
descontados os efeitos sazonais. Nos dados sem ajuste sazonal, a variação 
acumulada em 12 meses foi de -4,2%. 

A categoria de tecidos, vestuários e calçados caiu 2,4% no mês, 
expurgados os efeitos sazonais. Já na comparação da série sazonal, nos 
dados acumulados em 12 meses houve recuo de 6,1%. 

A atividade do setor de supermercados, alimentos e bebidas tornou a 
cair, com variação de -1,5% no mês na série dessazonalizada. Na série sem 
ajuste acumulada em 12 meses houve queda de 2,5%. 

Por fim, o segmento de combustíveis e lubrificantes apresentou pequena 
elevação de 0,5% no mês ? considerando dados dessazonalizados. Na série 
sem ajuste por sazonalidade, no acumulado de 2015 o segmento caiu 3,5%. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18080
5&Categoria=CONJUNTURA 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio – Shopping Center 

Inaugurações de shopping centers diminuem 46% em 2015 

 
26 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Levantamento produzido pela Geofusion mostra que em 2015, foram 

inaugurados 15 shopping centers em todo o Brasil, um número 46% menor do 
que no ano anterior. 

O estudo "Shopping Center - Evolução 2015? também mostra as 
movimentações deste setor, que apontam tendências para os próximos anos. 

De acordo com a pesquisa, 47% dos municípios com inaugurações em 
2015 receberam seu primeiro shopping naquele ano. Em 2014, essa proporção 
era de apenas 28%. Também merece destaque o perfil dos empreendimentos. 
Em 2015 houve um crescimento na participação dos shopping centers de 
vizinhança e pequeno porte - até 20 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) - e um 
decréscimo na participação dos shoppings de porte médio, grande e mega . 

- O país vem enfrentando uma instabilidade econômica e, assim como 
outros setores, os shoppings centers estão sentindo os efeitos. A diminuição de 
inaugurações é um dado que representa esse cenário. Porém, é possível que a 
situação econômica também signifique novas oportunidades. Conquistar 
mercados pouco explorados e investir em modelos de negócio diferentes pode 
ser o diferencial para se destacar e obter bons resultados - esclarece a diretora 
de Inteligência de Mercado da Geofusion, Susana Figoli. 

O Brasil possui mais de 542 shopping centers em seu território, sendo 
que mais de 70% deste total estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul. 
Mas, de acordo com as análises, outras regiões começarão a ganhar destaque 
nos próximos anos. 

O levantamento mostra ainda o perfil dos mercados que receberam 
estes empreendimentos. Houve uma maior participação de municípios com 
rendas mais baixas, predominantemente D e E, principalmente, nas regiões 
Norte e Centro-oeste. No ano anterior, a maioria das cidades tinha perfil de 
renda C. 

As lojas também foram impactadas. As maiores redes de varejo - com 
100 ou mais unidades - apresentaram um decréscimo de 35% nas aberturas. 
Enquanto aquelas com menos de 100 estabelecimentos e as lojas únicas 
tiveram um crescimento nas inaugurações de 4,7% e 11,3%, respectivamente, 
todas em relação a 2014. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18083
0&Categoria=CONJUNTURA 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Reformar é opção em plena crise 

27 de Janeiro de 2016 
Fonte: Diário do Comércio 

 
Com o aumento do desemprego e a renda corroída pela inflação, ritmo de 
compras recua 
 

Não se ajeitou com a roupa nova? O tênis furou? Nada de comprar 
outros. O modelo de consumo fácil a que os brasileiros se habituaram nos anos 
de expansão da economia e do crédito mudou. 

Com o aumento do desemprego e a renda corroída pela inflação, já não 
é possível manter o ritmo de compras. No lugar, cresce até 60% a procura por 
serviços que ajudam a reaproveitar aquilo que se tem, do brinquedo ao carro, 
de sapatos e tênis caros à casa própria. 

A disposição dos paulistanos para consumir atingiu no final de 2015 os 
menores valores da série histórica (iniciada em 2010) do indicador da 
Fecomercio-SP. As pessoas estão deixando de comprar para remodelar e 
reutilizar, diz o assessor econômico da Fecomercio-SP Guilherme Dietze. 

Na rede de costura Linha e Bainha, a procura por serviços de conserto e 
ajustes cresceu 30%, segundo Joseane Gomes, gerente da marca - que possui 
21 lojas no País. 

Nossos clientes reaproveitam peças com rasgos, furos, aquelas que 
ficaram muito tempo guardadas. Quando o estrago é grande, aproveitam o 
tecido ou tingem, afirma. 

No Hospital do Tênis, uma pequena loja no bairro de Pinheiros, em São 
Paulo, a espera pelo serviço chega a um mês. - Desde novembro, tivemos 
aumento de 60% no trabalho, diz o funcionário Vinicius Esteves. 

A loja se especializou no reparo de calçados esportivos de marcas da 
moda, como Adidas, Mizuno e Nike. Alguns dos modelos levados pelos clientes 
custam R$ 1.000. 

É o caso do par de tênis da Asics do autônomo Marcelo Regis, que 
procurou o Hospital do Tênis por indicação de outro sapateiro. - Preciso 
economizar dinheiro, não posso comprar outro agora, diz Regis, que vai ter o 
calçado consertado por menos de R$ 50. 

A estratégia de reaproveitamento também atinge os presentes infantis. 
Com Dia das Crianças e Natal, Leandro Capelo, proprietário do Hospital das 
Bonecas - que, apesar do nome, restaura todos os tipos de brinquedos -, 
aponta aumento de 50% no número de clientes. 

Usados - A mudança no padrão de comportamento do consumidor na 
crise foi alvo de pesquisa realizada pela agência de publicidade nova/sb. 

De acordo com os dados, cresce o número de pessoas que se encaixam 
no perfil chamado de smart buyer (consumidor inteligente, em tradução livre), 
hoje em 49%. 
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- As pessoas passaram por um momento forte de consumo nos últimos 
anos, e agora temos o refluxo: elas não querem perder qualidade de vida, mas 
o dinheiro está curto, então é preciso racionalizar, diz o diretor de planejamento 
da agência, Sérgio Silva. 

Entre esses consumidores, ganha força a tendência Do it yourself (faça 
você mesmo), afirma Silva. Em vez de contratar serviços, eles aprendem a 
executá-los, para poupar com a mão de obra. 

O uso de sites de usados também cresce, tanto para comprar produtos 
de segunda mão quanto para vender o que não se utiliza mais. 

Considerada uma smart buyer? a advogada Fabiana Batista diz que a 
oferta de usados é especialmente atraente no setor de móveis. - Meus 
armários são de segunda mão, eu mesma fiz pátina e troquei os puxadores. 

Setores como o de material de construção e o de autopeças também se 
beneficiam. - Com a queda no financiamento imobiliário, houve aumento nas 
reformas de imóveis, porque ficou difícil trocar por um novo? diz Cláudio Conz, 
presidente da Anamaco (associação de lojas de material de construção). 

Além disso, segundo Conz, os problemas enfrentados pela construção 
civil aumentam a disponibilidade de mão de obra para esses serviços, 
permitindo maior negociação no orçamento. 

A mesma lógica se aplica ao consumo de autopeças. Sem dinheiro para 
trocar de carro, os motoristas acabam optando por arrumar os veículos que já 
possuem. Dados da Fecomercio-SP de 2015 (até novembro) apontam alta de 
14,2% no setor. (FP) 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=reformar_e_opcao_em_ple
na_crise&id=165339 
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Renda gerada em bilheterias aumentou 20,1% 

27 de Janeiro de 2016 
Fonte: Diário do Comércio 

 
O ano de 2015 fechou com excelentes números para o setor 

cinematográfico. Foram registrados 172,9 milhões de espectadores nas salas 
de cinema do País, representando um crescimento de 11,1% em relação a 
2014. 

 Acompanhando o bom desempenho do público em salas de exibição, a 
renda gerada em bilheteria foi de R$ 2,35 bilhões, refletindo um aumento de 
20,1% em comparação ao ano anterior. 

 Essas são as maiores taxas de crescimento de bilheteria e de público 
registradas nos últimos cinco anos. E tanto os filmes brasileiros quanto os 
estrangeiros contribuíram para esse aumento. A participação de público dos 
filmes brasileiros passou de 12,2% em 2014 para 13% em 2015. Foram 22,5 
milhões de espectadores de filmes nacionais no ano passado, enquanto 2014 
foi de 19,1 milhões. O número absoluto de ingressos vendidos de filmes 
nacionais é o terceiro maior do período analisado (de 2009 a 2015). 

 Os dados coletados são relativos a 53 semanas cinematográficas (01 
de janeiro de 2015 a 06 de janeiro de 2016). Ainda que 2015 tenha tido uma 
semana cinematográfica a mais do que os anos anteriores, as taxas de 
crescimento de público e de renda continuariam sendo as maiores dos últimos 
cinco anos se considerássemos apenas os resultados conquistados até a 52ª 
semana cinematográfica do ano passado. 

 O filme mais visto do ano foi “Vingadores: A Era de Ultron”, que levou 
10,1 milhões de espectadores ao cinema e fez uma renda de R$ 146 milhões. 

 Mais filmes brasileiros nas telas - Em 2015, foram lançados 128 longas-
metragens nacionais. Comparado a 2014, com 114 lançamentos, houve um 
aumento de 12,3% de títulos brasileiros nos cinemas. Os 128 lançamentos 
foram produzidos por 116 empresas produtoras distintas. Dessas, oito 
lançaram mais de um título. 

 Das obras lançadas em 2015, 80 foram do gênero ficção e 48 
documentários. No ranking das 20 maiores bilheterias, três são filmes 
nacionais, responsáveis por 43% do público de obras nacionais e por 6% do 
público total. São eles: “Loucas pra casar”, que ficou em 10º lugar, com público 
de 3,7 milhões; “Vai que cola”, filme originado da série de TV Paga, que fez 3,3 
milhões de espectadores e ficou na 12ª posição do ranking; e “Meu passado 
me condena 2” que ficou em 20º lugar com 2,6 milhões de espectadores. 

 Entre os títulos brasileiros exibidos no ano, sete filmes ultrapassaram a 
marca de um milhão de espectadores. 

 Mais salas de cinema no País - Houve um crescimento recorde do 
parque exibidor brasileiro, que encerrou 2015 com mais de 3 mil salas em 
funcionamento. O País não atingia esta marca desde 1977. No ano passado, 
foram inaugurados 58 complexos, totalizando 252 novas salas. Outros 11 
complexos foram reabertos e oito ampliaram seu número de telas. No total, 
houve um acréscimo de 304 novas telas. 
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 O crescimento foi mais intenso na região Sudeste, que ganhou 165 
novas salas, sendo 91 delas no Estado de São Paulo. Já as regiões Norte e 
Nordeste acumularam mais aberturas que as regiões Sul e Centro Oeste. 
Foram oito complexos abertos no Norte e 12 complexos abertos no Nordeste. 

 O processo de digitalização das salas de cinema também se manteve 
acelerado e já está em fase de finalização. De acordo com levantamento 
realizado junto aos exibidores em dezembro de 2015, o parque exibidor chegou 
ao final do ano com 2.775 salas digitalizadas, o que representa 92% das salas 
do País. Em 2014, esse percentual era de 62,5% (1.770 salas). 

 Os dados são da Superintendência de Análise de Mercado da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), publicados no Observatório Brasileiro do Cinema 
e do Audiovisual - OCA. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=renda_gerada_em_bilheteri
as_aumentou_20,1&id=165337 

 
Voltar ao índice  
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5. Serviços - Telecomunicações 

Correios lançam novo edital para iniciar oferta de telefonia celular 

 
26 de Janeiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Empresa entrará nesse mercado com infraestrutura de outra operadora. 
As agências, cerca de 12 mil, são trunfo para levar serviço a todo o país 
 

Os Correios anunciaram que lançaram um novo edital para tentar tirar do papel 
o projeto de explorar os serviços de telefonia móvel como operadora virtual, chamada 
de MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Nesse formato, a estatal usará a 
infraestrutura de uma operadora contratada, porém com chip da marca Correios. 

As operadoras interessadas em participar da concorrência têm até o dia 17 de 
março para enviar propostas. Para concorrer, a empresa deve estar presente em pelo 
menos 50% dos municípios brasileiros. 

"Após a abertura das propostas, todas as empresas poderão fazer novos 
lances. Os Correios avaliarão as propostas considerando o somatório do maior valor 
de remuneração dos chips pré-pagos e do maior percentual de comissão pela venda 
de recargas realizadas", informou a estatal. 

Pelo novo cronograma, a nova operação está prevista para ser lançada no 1º 
trimestre de 2017. 

 O valor mínimo de receita previsto para a operação é de R$ 282 milhões, para 
um período de 5 anos. 

Em 2014, os Correios projetavam faturar R$ 1,5 bilhão a partir do quinto ano de 
operação. A previsão inicial era que o serviço começaria a funcionar ainda em 2014. 

A aposta é usar as cerca de 12 mil agências instaladas em todo o Brasil para 
levar o novo braço de negócios a todos os cantos do país. A estatal informa que os 
correios de Portugal, França, Alemanha e Itália já adotam com sucesso essa 
modalidade de serviço. 

A entrada dos Correios no setor de telecomunicações é mas um 
desdobramento da Lei 12.490/11, que permitiu a diversificação das atividades da 
estatal e a modernização de seus serviços em meio ao declínio dos negócios de 
entrega de cartas e déficit orçamentário. 

O balanço fechado de 2015 dos Correios ainda não foi divulgado. De janeiro a 
novembro do ano passado, entretanto, as despesas ficaram em R$ 18,747 bilhões, 
enquanto que a receita total somou R$ 17,032 bilhões. 

Primeira operadora virtual do Brasil a vender planos a consumidores, a Porto 
Seguro Conecta, por exemplo, iniciou a sua operação fazendo uso das antenas da 
TIM. Outra operadora virtual existente é a Datora. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/correios-lancam-novo-edital-
para-iniciar-oferta-de-telefonia-celular.html 
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6. Serviços – Turismo 

 “Viagens nacionais são uma grande aposta do Turismo brasileiro”, 
afirma ministro Henrique Alves 

26 de Janeiro de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

 
Após a divulgação da redução dos gastos de brasileiros no exterior pelo 

Banco Central, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, afirmou que o 
recuo de 32% do montante gasto por turistas do Brasil em outros países era 
esperado, uma vez que o aumento do dólar e a melhoria da competitividade 
dos destinos brasileiros vêm mudando o comportamento dos viajantes e o 
turismo doméstico ganhou força no País. 

“Temos verificado mês a mês que a intenção de viagens ao exterior tem 
recuado e que os brasileiros vêm optando cada vez mais por destinos 
nacionais. Acredito que essa mudança tenha inúmeras razões, mas sem 
dúvida a alta do dólar e a melhoria na infraestrutura e na oferta de nossas 
cidades contribuíram para isso. Temos variadas opções dentro do Brasil, para 
quem quer curtir destinos de praia, culturais, gastronômicos, para quem quer 
vivenciar novas experiências e apreciar nossa rica biodiversidade”, afirmou. 

Para Alves, o que deixou de ser gasto lá fora pode impactar 
positivamente a economia do País. “A diferença entre o que foi gasto em 2015 
e 2014 é de mais de US$ 8 bilhões. No câmbio atual, são mais de R$ 32 
bilhões e uma parte desse valor pode ficar no País e movimentar a economia 
turística doméstica. É uma oportunidade de atrair e cativar um público 
diferenciado para todos que trabalham no setor”, completou.     

De janeiro a dezembro do último ano, os estrangeiros deixaram US$ 
5,844 bilhões no Brasil enquanto os brasileiros gastaram US$ 17,357 bilhões 
no exterior. A diferença gerou um déficit de US$ 11,513 bilhões frente aos US$ 
18.724 bilhões negativos de 2014. É o menor montante desde 2010, quando o 
valor ficou em US$ 10,704 bilhões negativos. O principal motivo do recuo foi a 
redução significativa nos gastos dos turistas brasileiros fora do Brasil. O 
montante passou de US$ 25,567 bilhões para US$ 17,307 bilhões, uma 
retração de 32%. 

A receita do Brasil com a entrada de dólares pelo turismo também caiu. 
Passou de US$ 6.843 bilhões para US$ 5.844 bilhões, uma retração de 14,6%. 
De acordo com a análise técnica, a queda é fruto da valorização do dólar frente 
ao real e ao aumento do fluxo turístico gerado pela Copa do Mundo Fifa de 
2014.   
 
http://novo.brasilturis.com.br/viagens-nacionais-sao-uma-grande-aposta-do-
turismo-brasileiro-afirma-ministro-henrique-alves/ 
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7. Logística – Portos e Navegação 

Navegação na hidrovia Tietê-Paraná pode ser retomada, após quase dois 
anos de paralisação 

26 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência CNT de Notícias 

 
Prejuízo estimado com a suspensão é de cerca de R$ 1 bilhão 
 

Após 20 meses de paralisação, a navegação na hidrovia Tietê-Paraná 
pode ser retomada nesta quarta-feira (27). Ao longo de quase dois anos, as 
embarcações ficaram impedidas de navegar pela via por causa do baixo nível 
das águas. A estimativa é que os prejuízos, diretos e indiretos, somem R$ 1 
bilhão. O valor contabiliza, por exemplo, suspensão das operações de 
terminais e de embarcações, redução dos serviços nos estaleiros que fazem 
manutenção e construção naval, cargas que tiveram que ser transportadas por 
outros modais e rescisões trabalhistas, já que cerca de 1,6 mil trabalhadores 
foram demitidos. 

A medida foi determinada em maio de 2014 em razão da falta de 
chuvas, especialmente no Sudeste. Além de o nível dos rios da região ter 
baixado, foi priorizada a destinação da água para geração de energia elétrica, 
em especial para abastecer o estado de São Paulo. Isso inviabilizou a 
navegação na região.  

Conforme o presidente do Sindasp (Sindicato dos Armadores de 
Navegação Fluvial do Estado de São Paulo), Edson Palmesan, o setor 
aquaviário busca garantias de que o problema não volte a ocorrer, em caso de 
uma nova redução nos volumes das chuvas. “Precisamos disso para que se 
reestabeleça a credibilidade nesse modal e que se possa viabilizar 
investimentos”, diz. Ele explica que empresários vinham ampliando a 
destinação de recursos para terminais intermodais e para a frota naval. Agora, 
após a paralisação, é preciso confiança para que os projetos sejam retomados. 

Uma das principais demandas é que o uso múltiplo das águas seja 
respeitado e que o assunto seja debatido pela ANA (Agência Nacional de 
Águas) com todos os setores envolvidos. A ideia é evitar que a destinação do 
recurso hídrico não faça com que o nível da água reduza a ponto de inviabilizar 
a atividade naval. O limite mínimo na Tietê-Paraná, explica Edson Palemsan, é 
de 323 metros acima do nível do mar. Durante a paralisação, a hidrovia chegou 
a menos de 318 metros. 

Em 2013, mais de seis milhões de toneladas em produtos passaram 
pela Tietê-Paraná. A hidrovia é um importante corredor para o escoamento de 
produtos, especialmente aqueles destinados para exportação, como grãos 
cultivados na região Centro-Oeste do país. Com 2,4 mil quilômetros 
navegáveis, ela atende a seis estados: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás.  

Além disso, o transporte aquaviário é economicamente mais viável, 
especialmente nas longas distâncias. “Nós oferecemos um frete 40% mais 
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baixo que o rodoviário na região, e levamos condição para que nossos 
produtos fiquem mais competitivos no mercado, especialmente para 
exportações”, diz o presidente da Fenavega, (Federação Nacional das 
Empresas de Navegação), Raimundo Holanda Cavalcante Filho. 

Segundo a Pesquisa CNT de Navegação Interior 2013, realizada pela 
Confederação Nacional do Transporte, enquanto um caminhão gasta 15,4 litros 
de combustível para percorrer mil quilômetros, uma embarcação em um rio 
consome 4,1 litros.   
 
http://www.cnt.org.br/Paginas/Agencia_Noticia.aspx?noticia=navegacao-na-
hidrovia-tiete-parana-pode-ser-retomada-cnt 
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8. Logística – Transporte Aéreo 

Aeroporto de Londrina registra alta de 17% na movimentação de cargas 
em 2015 

26 de Janeiro de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

 
O Terminal de Logística de Carga (Teca) do Aeroporto de 

Londrina/Governador José Richa (PR) registrou alta de 17,6% na 
movimentação de cargas em 2015. Em 2014 foram movimentadas 1.142 
toneladas em produtos enquanto que, em 2015, foram 1.386. O destaque foi o 
seguimento de importações, responsável por mais de 90% das mercadorias 
armazenadas. 

Os principais itens movimentados no Teca paranaense foram metais, 
componentes eletrônicos, artigos para festas, maquinários e matérias de 
construção. 

Para o superintendente do Aeroporto de Londrina, Marcus Vinicius 
Rezende Pio, esse crescimento na movimentação de cargas se deve à 
atratividade do modal aéreo, a um processo constante de fidelização de 
clientes e ao resultado de ações conjuntas desenvolvidas pela Infraero, 
Prefeitura de Londrina, Receita Federal, Ministério da Agricultura. 

Para controle das cargas, a Infraero Cargo utiliza o Sistema TecaPlus, 
desenvolvido para gerenciar o curso da logística da carga dentro dos terminais. 
Os volumes armazenados nesse sistema recebem uma etiqueta adesiva 
contendo código de barras, onde constam de suas principais informações. 
Essa ferramenta tem como objetivo a automação e a atualização do 
endereçamento das cargas, tornando o processo de movimentação e 
localização muito mais ágil. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/aeroporto-de-londrina-registra-alta-de-17-na-
movimentacao-de-cargas-em-2015/ 
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9. Curtas 

Exigir valor mínimo para passar o cartão é crime contra o consumidor 

 
26 de Janeiro de 2016 

Fonte: Cidade Verde 
 

Exigir um valor mínimo para a compra no cartão de crédito é crime 
contra o consumidor. A regra vale para todos os estabelecimentos, inclusive 
pequenos comércios. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica 
que para o comerciante, dar a opção de pagamento com o cartão é uma 
estratégia para atrair mais clientes. Portanto, os custos são inerentes à sua 
atividade comercial. Já o Procon acrescenta que, caso o consumidor se depare 
com a exigência de valor mínimo de compras ou de preço mais alto para 
pagamento com cartão, é possível reclamar e informar que a prática é abusiva. 
Caso o estabelecimento insista, é possível denunciá-lo ao Procon da cidade. 

 

Custo da construção tem aumento de 0,32% em janeiro 

 
26 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) iniciou 

o ano em alta ao atingir, neste mês de janeiro, variação de 0,32%, ficando 
acima do registrado em dezembro passado (0,12%). Houve elevações tanto no 
grupo de materiais, equipamentos e serviços, que subiu de 0,23% para 0,52%, 
quanto no índice referente à mão de obra, que passou de 0,02% para 0,15%. 

Esses resultados referem-se à coleta de preços no período de 21 de 
dezembro de 2015 ao último dia 20. O INCC-M é calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV). No 
acumulado dos últimos 12 meses, o índice registra aumento de 6,82% . A taxa 
relativa a materiais, equipamentos e serviços acumulou elevação de 6,55% e a 
mão de obra, de 7,06%. 

Neste mês de janeiro, o custo da mão de obra foi influenciado pelo 
reajuste salarial do Recife e as antecipações em Salvador. Das sete capitais 
onde é feita a pesquisa, apenas o Rio de Janeiro apresentou queda no ritmo de 
reajuste, com alta de 0,2% ante 0,23%. 

Em Salvador, o índice subiu 0,61%, depois de uma estabilidade em 
dezembro. No Recife, a taxa passou de 0,02% para 1,13%; em Brasília, de 
0,13% para 0,17%; em Belo Horizonte, de 0,13% para 0,27%; em Porto Alegre, 
de 0,2% para 0,31%, e em São Paulo, de 0,11% para 0,25%. 
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10. Feiras 

 
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 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
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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 
 
14/03/2016 até 18/03/2016 - MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves - RS 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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