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1. Comércio - Varejo 

Em crise, varejo fecha 80 mil lojas e atinge grandes redes 

 
01 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

A crise econômica que o Brasil enfrenta obrigou gigantes e pequenas 
empresas do varejo a diminuir de tamanho. Recentemente, seis empresas 
anunciaram o fim de 153 unidades, incluindo Walmart, Ponto Frio, Casas 
Bahia, Extra, Marisa e C&A, por conta da queda no consumo. 

Dados preliminares da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
compilados a pedido do GLOBO, mostram que, em 2015, no total, 80,1 mil 
lojas fecharam as portas. O resultado representa um aumento de 52% em 
relação a 2014, quando 52,7 mil estabelecimentos encerraram as atividades. 
Para analistas, a redução de custos é uma tendência que deve se manter ao 
longo de 2016, e os segmentos dependentes de crédito tendem a ser mais 
afetados. 

Em entrevista ao jornal 'Extra', a economista Izis Ferreira, da CNC, 
revelou que o número de lojas de grande porte caiu 9,5% em 12 meses 
considerando dados até outubro, um percentual superior ao dos pequenos 
varejistas, que tiveram queda de 8,3%. 

"O fechamento de lojas é generalizado. A renda do consumidor caiu, e o 
custo do crédito aumentou. As taxas de juros reais em torno de 8% inviabilizam 
o consumo de bens duráveis (como eletrodomésticos), mais sensíveis ao 
crédito. Há uma relação clara entre o desempenho de vendas e o fechamento 
de lojas", explicou Izis. 

Um dos casos mais emblemáticos é o do Grupo Pão de Açúcar, que 
controla redes como Ponto Frio, que fechou 73 lojas, e Casas Bahia (três 
unidades encerraram atividades). Com redução no quadro de funcionários, 
foram demitidos 18 mil trabalhadores na empresa. Segundo o Pão de Açúcar, 
as condições macroeconômicas justificam os cortes de vagas e a companhia 
diz que houve redução de custos. ―É dever da administração adequar a 
companhia à demanda do mercado, sempre preservando a qualidade e nível 
de serviço nas lojas e entrega aos clientes. A adequação do quadro de pessoal 
faz parte deste processo‖, afirmou, em nota, a empresa. 

Ainda segundo a publicação, há duas semanas, o Walmart anunciou o 
fechamento de 60 lojas. O corte representa mais de 10% da rede de 544 lojas 
no país. O motivo: baixa performance de vendas. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11544/em-crise-varejo-fecha-80-mil-lojas-e-
atinge-grandes-redes 
 
 
 
 

http://www.varejista.com.br/noticias/11544/em-crise-varejo-fecha-80-mil-lojas-e-atinge-grandes-redes
http://www.varejista.com.br/noticias/11544/em-crise-varejo-fecha-80-mil-lojas-e-atinge-grandes-redes
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Lojistas temem falta de produto nas prateleiras ainda neste ano 
 

02 de Fevereiro de 2016 
Fonte: DCI 

 
Têxtil Com a flutuação do dólar, varejistas viram os olhos para o parque fabril 
nacional, que nos últimos anos registrou alta taxa de demissão e apresenta 
processos produtivos inadequados 
 

Com a crise acertando em cheio o varejo têxtil, os empresários do ramo 
têm ainda outro desafio: deixar de comprar em dólar e se abastecer na 
indústria nacional. Com processos de produção antiquados, e após as 
demissões de 2015, lojistas sinalizam a possibilidade de não encontrar por aqui 
os mesmos produtos que antes eram trazidos da China. 

"A indústria têxtil tem dificuldade de se preparar para nova demanda, 
uma vez que as demissões foram muitas. Assim que o consumo voltar, o varejo 
vai ter dificuldade de encontrar capacidade produtiva na indústria têxtil para 
suprir a demanda da forma com ela virá. Essa é uma das grandes 
preocupações que o varejo tem nesse momento", diz o diretor executivo da 
Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex), Edmundo Lima. 

Ao DCI, o executivo afirmou que a possibilidade de não encontrar 
produtos na indústria é um problema real. "No momento de retomada [da 
economia], será preciso substituir o produto importado pelo doméstico e isso 
pode causar algum tipo de problema no abastecimento do mercado nacional", 
acrescenta. 

Na visão do executivo, a indústria têxtil poderia ter aproveitado a 
flutuação do dólar para cravar seu espaço. "Isso se daria com a ampliação da 
escala produtiva, investimento em linha de produção modernas, matérias-
primas diferenciadas, mas pelas circunstâncias da economia os empresários 
têm retardado esses investimentos." 

Quem já está sentindo dificuldade para encontrar parceiros nacionais 
são algumas das lojas na José Paulino, reduto de venda de roupas - para 
atacado e varejo - na capital paulista. Na loja Jussara Roupas, que trabalha 
com quase 60% das peças importadas, a movimentação após os estoques 
caírem será difícil. "Procuramos na indústria nacional opções para trocar as 
compras, mas não conseguimos encontrar uma confecção que atenda alguns 
padrões já conhecidos por nossas clientes", diz a gerente Alessandra dos 
Santos. A dificuldade sentida pela empresária tende a piorar nos próximos 
meses, com a necessidade de entrada da coleção inverno. "As roupas de 
inverno são as mais difíceis de encontrar. A qualidade aqui é muito baixa", 
completa. 
Faz tudo 

Entre as varejistas, as que possuem confecção própria devem sair à 
frente quando a economia voltar a crescer. Na loja Fast Jeans, com sede em 
São Bernardo do Campo (SP), a produção própria das peças diminuiu o efeito 
da crise. "Só 15% das nossas peças possuem variação do dólar", afirmou a 
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gerente-geral da loja, Francisca Branca, que comemorou alta de 20% nas 
vendas natalinas. 

"Além de termos agora nossas calças com preços menores que os das 
lojas que trabalham com importados, sentimos alta no número de pedidos de 
outras lojas", completou. Exemplo disso, em negociação com uma rede 
supermercadista, a empresa fechou um acordo para compra de mais de 20 mil 
peças. 

Além da supermercadista, a executiva comenta que uma rodada de 
negócio no Rio Grande do Sul também aqueceu os negócios. "Conseguimos 
negociar dois contratos e contratamos mais 12 costureiras." 
Retomada e desafios 

Apesar de a economia apresentar fraqueza este ano, o diretor executivo 
da Abvtex acredita que a retomada do setor têxtil se dê no segundo semestre 
de 2017, ou começo de 2018. "O varejo precisa se organizar para passar pelo 
momento de crise, que entendemos ser temporária, mas para isso é preciso se 
adequar e sair desse momento mais fortalecido", disse ele, lembrando que 
controle de vendas, diminuição de perdas e estoque assertivos serão decisivos. 

Apesar da perspectiva positiva da economia em médio prazo, Lima 
ressalta que a crise muda os hábitos de compras do consumidor. "O 
consumidor orientado a preço acaba saindo das redes do varejo para o 
mercado informal, ou para regiões populares e até para camelôs." 

Na visão dele, isso leva à concorrência desleal. "Estávamos no caminho 
da formalização e, com a crise, temos aumento da informalidade, uma vez que 
as pessoas buscam manter suas compras", detalha. 
Curto prazo 

Em volumes, as vendas no varejo de roupas caíram 4,2% em 2015 ante 
2014 de acordo com o Inteligência de Mercado (Iemi). Neste ano, a previsão é 
de crescimento de 0,8%. "É um crescimento vegetativo, mas positivo", diz 
Marcelo Prado, diretor do Iemi. De acordo com o balanço do instituto, a 
produção de roupas caiu 6% em 2015, mas deve crescer 5,5% neste ano. 

O movimento, segundo Prado, se dá pelo fomento da indústria nacional. 
Porém, Prado diz que o varejo do vestuário vai ter que se mexer - e muito - 
para driblar a crise, e entender exatamente o que o cliente busca, entre 
modelos e preços, para não errar na compra. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/lojistas-temem-falta-de-produto--nas-
prateleiras-ainda-neste-ano-id525243.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/em-destaque/lojistas-temem-falta-de-produto--nas-prateleiras-ainda-neste-ano-id525243.html
http://www.dci.com.br/em-destaque/lojistas-temem-falta-de-produto--nas-prateleiras-ainda-neste-ano-id525243.html
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2. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Marcas optam por ir direto a produtoras 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 

As produtoras de audiovisual brasileiras estão se reorganizando para 
participar mais ativamente no processo criativo das peças publicitárias. Em vez 
de meros executores de ideias que chegam prontas das agências, muitas 
empresas querem criar seus próprios roteiros. E no portfólio delas já há vídeos 
que foram concebidos dentro de casa diretamente para seus novos clientes - 
as marcas. 

No processo tradicional, as marcas contratam uma agência, que cria 
uma campanha e contrata uma produtora para executar o filme ―Geralmente o 
roteiro dos filmes publicitários vem pronto das agências. São casos pontuais 
em que temos a chance de desenvolver a ideia‖, afirmou o diretor de criação da 
produtora Consulado, André Fiorini. Um deles foi a campanha de fim de ano do 
Shopping Vale Sul, de São José dos Campos (SP), feita pela empresa. O 
shopping não tem agência de publicidade e deu liberdade para a Consulado 
criar. 

As produtoras já têm dentro de casa núcleos criativos, que vêm sendo 
reforçados por ex-diretores de criação das agências. Só na produtora 
YourMama, cinco dos 10 diretores de cena vieram de agências. 

Em geral, as equipes de criação atuam na construção de roteiros de 
séries para a televisão e filmes, segmento que hoje é a segunda fonte de 
receita das produtoras. Esse filão foi fortalecido após a lei que criou uma cota 
mínima para a produção nacional nos canais de TV a cabo. 

Recentemente, o interesse das marcas em produzir conteúdo, uma 
tendência conhecida comobranded content, trouxe novas demandas aos 
profissionais de criação das produtoras. ―As marcas querem produzir conteúdo. 
Isso exige uma nova atuação das produtoras e abre um novo mercado‖, disse o 
diretor de criação da HungryMan, Fábio Pinheiro. Ele ressalta que a empresa 
não rouba o papel da agência, de pensar em um posicionamento para as 
marcas, mas atende a uma nova demanda de mercado. 

Na Hungry Man, a demanda por conteúdo para marcas chegou mais 
forte em 2015. Há projetos em curso como produção de conteúdo para redes 
sociais de marcas e TVs de bordo de empresas aéreas. 

Outra que vem atuando fortemente em branded content é a Barry 
Company, que tem na sua equipe diretores com experiência em cinema e TV. 
―As marcas nos procuram para fazer um conteúdo que fuja do formato de 
publicidade‖, explica o sócio da empresa, René Sampaio. ―Não substituímos o 
papel da agência, mas podemos, sim, ser mais atuantes do ponto de vista 
criativo e multiplicar as ideias.‖ 

Ele cita como exemplo um documentário que a Barry fez para os 
Correios. Além de produzir um filme de TV a pedido da agência Artplan, a Barry 
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sugeriu para os Correios um documentário com depoimentos dos atletas como 
peça complementar para divulgar em suas redes sociais. 

Saia justa - Ao mesmo tempo em que vender uma peça publicitária 
diretamente para as marcas parece uma oportunidade, isso também gera um 
certo desconforto nas produtoras. O motivo é que a maior parte do faturamento 
delas vem da prestação de serviço para as agências. Na HungryMan, por 
exemplo, 70% da receita vem das agências, 20% da produção de séries e 
filmes para TV e cinema e 10% da venda de conteúdo para as marcas. 

A YourMama, que tem 90% da sua receita na produção publicitária, diz 
que evita conflitos de interesse. A companhia já fez vídeos publicitários dentro 
de casa, mas a maioria foi para marcas que não têm agências de publicidade, 
como a empresa de malas alemã Rimowa. 

Procurada, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) 
informou não ter porta-voz para comentar a questão. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=marcas_optam_por_ir_diret
o_a_produtoras&id=165557 
 

Voltar ao índice 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=marcas_optam_por_ir_direto_a_produtoras&id=165557
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=marcas_optam_por_ir_direto_a_produtoras&id=165557
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3. Serviços – Software e TI 

Elog desenvolve app de acompanhamento de entregas pelo celular 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Fator Brasil 
 
Ferramenta possibilita o input e observação das informações de entregas em 
tempo real. 
 

A Elog, operador logístico controlado pelo grupo Ecorodovias, 
desenvolveu um aplicativo para rastreamento e acompanhamento de 
mercadorias pelo celular, o Elog Mobile. 

A ferramenta está disponível para o sistema operacional Android e em 
fase de testes para o iOS, possibilitando aos clientes ter o acesso as 
informações do transporte de sua carga de maneira rápida e em tempo real por 
meio do aplicativo ou ainda do portal e-tracking. 

A solução foi desenvolvida pela empresa Segue Fácil e ajustada 
internamente pela equipe de Tecnologia da Informação da Elog, para que 
houvesse uma integração com o TMS (Transportation Management System), 
software que melhora a qualidade e a produtividade de todo processo de 
distribuição, e o Portal e-tracking, já disponíveis aos clientes da Elog. 

―A ferramenta foi criada a partir da demanda de nossos clientes que 
buscam praticidade e informações com agilidade e precisão. É um 
compromisso da Elog buscar a inovação sempre‖, afirma Philippe Masse, 
diretor presidente da Elog. 

Com o Elog Mobile é possível acompanhar o status do transporte do 
início ao fim, saber quanto tempo falta para o motorista chegar em sua próxima 
entrega, visualizar o comprovante no ato da entrega já com a assinatura de 
quem recebeu e até mesmo verificar o local onde e como a carga foi deixada, 
tudo isso com a facilidade de consultar as informações na tela do celular ou 
tablet. 

―A solução tem como objetivo o ganho na velocidade da informação, 
interligando o motorista e atendimento Elog com o nosso cliente, e o cliente do 
nosso cliente‖, completa Philippe Masse. 

Todas as informações apresentadas são um espelho das informações de 
entregas dos nossos sistemas TMS e portal e-tracking disponível hoje no 
website da Elog, com a vantagem de que não é necessário estar na frente de 
um computador para acessar as informações do transporte, basta olhar no 
celular‖, declara Mauricio Leonel, Gerente de Contas Estratégicas. 

Uma das vantagens do Elog Mobile oferecido pela Elog é a 
disponibilidade da informação em qualquer local e horário. ―Nossos clientes 
podem tomar decisões sobre um transporte no meio de uma reunião ou quando 
estiverem fora do escritório‖, acrescenta Leonel. 

Perfil—A Elog é um dos maiores operadores logísticos do Brasil, 
pertencente ao grupo EcoRodovias. Conta com soluções de logística integrada 



 

Informativo SCS  

 

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

  9 

“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.” 

 

com serviços competitivos que contribuem para o crescimento dos negócios de 
seus clientes. São 16 unidades instaladas em pontos estratégicos, entre 
plataformas logísticas, avançados Centros de Distribuição, transporte 
multimodal, CLIAs (Centro Logístico Industrial e Aduaneiro) e Portos Secos 
(incluindo interior e fronteiras).|www.eloglogistica.com.br. 

Perfil— A EcoRodovias é um dos maiores grupos de infraestrutura e 
logística integrada do Brasil. Responsável por seis concessões, que somam 
1.770 quilômetros de rodovias por onde passam quase 170 milhões de veículos 
por ano, a companhia também passará a administrar, a partir de 1º de junho, a 
Ponte Rio-Niterói. A proposta da empresa foi a vencedora no último leilão 
rodoviário realizado pelo governo Federal. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=313428 
 

Voltar ao índice 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=313428
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4.  Serviços – Transporte Aéreo 

Viagens aéreas terão tarifas de embarque mais altas 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Correio do Estado 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nesta segunda-feira 
(1) os novos valores máximos que podem ser aplicados nas tarifas dos 
aeroportos públicos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero) e dos demais aeroportos públicos. Os novos valores 
entram em vigor em 30 dias. 

Para os aeroportos classificados como categoria 1, os valores máximos 
para o embarque doméstico passam de R$ 24,64 para R$ 27,68, incluindo o 
Adicional de Tarifa Aeroportuária (Ataero), que é uma taxa paga junto com a 
tarifa, destinada ao Fundo Nacional de Aviação Civil. Para os embarques 
internacionais, a tarifa máxima vai passar de R$ 85,99 para R$ 91,41, também 
já incluído o Ataero. No entanto, a partir do dia 19 de abril, a tarifa máxima 
internacional vai aumentar para R$ 109,13, por causa da alteração da cotação 
do adicional em dólar. 

A categoria 1 inclui 14 aeroportos: Belém; Boa Vista; Cuiabá; Curitiba; 
Florianópolis; Fortaleza; Maceió; Manaus; Porto Alegre; Recife; Santos Dumont 
(Rio de Janeiro); Salvador; São Luís e Congonhas (São Paulo). 

Já os 49 aeroportos públicos considerados categoria 2 terão a tarifa de 
embarque para os voos domésticos reajustada de R$ 19,35 para R$ 21,76. 

As tarifas aeroportuárias cujo teto foi reajustado remuneram os serviços 
de embarque, conexão, pouso, permanência e armazenagem e capatazia da 
carga importada ou a ser exportada. O reajuste do teto tarifário ocorre 
anualmente, e é composto pela atualização monetária dos valores, realizada 
por meio da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e 
pelo fator X, que compartilha as variações estimadas de produtividade do setor 
com os usuários. 
 
http://www.correiodoestado.com.br/economia/viagens-aereas-terao-tarifas-de-
embarque-mais-altas/269617/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.correiodoestado.com.br/economia/viagens-aereas-terao-tarifas-de-embarque-mais-altas/269617/
http://www.correiodoestado.com.br/economia/viagens-aereas-terao-tarifas-de-embarque-mais-altas/269617/
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Demanda internacional da Gol cai 20% em dezembro 

 
01 de Fevereiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Considerando o ano de 2015, a demanda aumentou 4%. 
Oferta de demanda doméstica seguiu a mesma tendência. 
 

A companhia aérea Gol anunciou nesta segunda-feira (1º) seu balanço 
prévio sobre o tráfego aéreo no ano passado. 

No mercado internacional, a oferta da Gol caiu 22% em dezembro e 13% 
no quarto trimestre de 2015. No ano, houve alta de 3% "reflexo dos ajustes de 
malha ocorridos ao longo do ano". 

A demanda internacional também caiu: 20% no último mês do ano 
passado e 13% no quarto trimestre, registrando uma taxa de ocupação de 
71,7% e 70,8% respectivamente. Considerando o ano de 2015, a demanda no 
mercado internacional aumentou 4%, levando a taxa de ocupação para 71,6%. 

A oferta doméstica da Gol também caiu 3% em dezembro e 4% no 
último trimestre de 2015, permanecendo estável em 2015. 

Por outro lado, a demanda doméstica recuou mais: 6% em dezembro e 
8% nos quatro últimos meses do ano anterior, levando a taxa de ocupação 
para 78% e 76%. Em 2015 frente a 2014, a demanda foi superior em 1%, com 
a taxa de ocupação registrando 78%. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/02/demanda-internacional-
da-gol-cai-20-em-dezembro.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Turismo 

Azul Viagens explora novo setor e vende cruzeiros no Caribe 

 
01 de Fevereiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 

Azul: expectativa é de que acordo com a Royal Caribbean aumente o fluxo de 
passageiros em voos para a Flórida (EUA) 
 

A Azul Viagens, operadora de turismo da companhia aérea de mesmo 
nome, acaba de entrar no mercado de cruzeiros. 

Por meio de uma parceria com a Royal Caribbean, a agência começa a 
vender, nesta semana, pacotes marítimos pelo Caribe.  Os trajetos partem de 
Fort Lauderdale e Porto Canaveral (próximo a Orlando), no estado da Flórida, 
nos Estados Unidos. 

A expectativa é de que o acordo aumente o fluxo de passageiros nos 
voos internacionais da companhia que partem de Campinas para Fort 
Lauderdale/Miami e Orlando, operados desde dezembro de 2014. 

"Com essa combinação entre marítimo e aéreo, conseguiremos 
'alimentar' nossos voos que saem de Campinas para Fort Lauderdale levando 
os Clientes que querem aproveitar ainda mais sua estada nos Estados Unidos‖, 
afirma em nota Marcelo Bento, diretor da Azul Viagens. 

O primeiro embarque de clientes será feito em abril. Os pacotes com oito 
dias de duração custam a partir de 4.000 reais e incluem hospedagem, 
refeições e a passagem área. 

―Para que a experiência de viagem seja mais proveitosa, os clientes 
devem se hospedar por pelo menos um dia nas cidades da Flórida antes do 
embarque nos navios‖, orienta Bento. 
Os cruzeiros 

Os cruzeiros serão operados por três navios da Royal Caribbean. No 
roteiro, há opções de visitas às ilhas Labadee (Haiti), Falmouth (Jamaica), 
Cozumel (México), Nassau (Bahamas), San Juan (Porto Rico) e Sant Marteen. 

Além dos voos diretos, a Azul Viagens oferecerá traslados até o local de 
embarque dos cruzeiros. 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/azul-viagens-comeca-a-vender-
cruzeiros-pelo-caribe 
 

Voltar ao índice  
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6. Mercado Imobiliário 

Imobiliárias diversificam estratégias para alavancar as vendas neste ano 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
No cenário em que 40% das residências financiadas são devolvidas, corretores 
entram em uma corrida para ganhar mercados que ainda têm liquidez; 
empreendimentos de luxo é um deles 
 

Diante de um mercado mais difícil para a construção civil, imobiliárias 
devem aumentar a criatividade para conseguir crescer em 2016. Além de 
captar novas conversões, no caso das franquias, as empresas têm como 
principais estratégias o treinamento, fidelizar o cliente vendedor e ampliar 
carteira de imóveis de luxo. 

Fugindo de mercados com maiores dificuldades de crédito, imobiliárias 
como RealtON e Coldwell Banker encontram nas propriedades de alto padrão 
uma saída para crescer em 2016. "O cliente desse perfil é afetado com a 
instabilidade, mas em escala menor", aponta o diretor-geral da Coldwell Banker 
no Brasil, Marcelo Bolfarini. 

No segundo semestre, após terminar sua restruturação financeira e 
organizacional, a empresa deve adicionar dois novos produtos ao seu portfólio: 
os previews (imóveis acima de R$ 2 milhões) e os comerciais. "O corporativo é 
um dos focos porque é pouco desenvolvido em algumas regiões", comenta o 
executivo. 

Segundo ele, este produto que abrange galpões logísticos e 
condomínios industriais deve crescer, sobretudo no interior de São Paulo. 
"Vamos desenvolver em espiral, primeiro em São Paulo e depois atingir as 
regiões administrativas do estado", diz. 

Outra oportunidade neste momento é a alta do dólar. De acordo com 
Bolfarini, apesar de ter cautela por conta da instabilidade econômica, os 
investidores estrangeiros estão focando em imóveis comerciais com valores de 
R$ 20 milhões e R$ 30 milhões. "Eles estão preferindo ter menos produtos e 
centralizar o investimento." 

As maiores procuras são de prédios de supermercados e centros 
comerciais. "Mas para realocar e não para comprar o negócio em si", 
menciona. 

No caminho contrário, ele menciona que os brasileiros ainda estão 
procurando imóveis nos Estados Unidos e Portugal. "Com o dólar diminuiu, 
mas ainda tem quem quer investir fora do País, por conta do cenário 
macroeconômico." 

Os imóveis entre R$ 200 mil e R$ 600 mil ainda estão sendo procurados, 
no entanto, entre R$ 600 mil e R$ 2 milhões a procura está muito baixa. "Hoje o 
custo do financiamento está mais alto e os compradores não estão 
conseguindo comprovar a renda", completa. 
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Foco 
"Dentro do Sistema de Financiamento da Habitação (SFH) estão as 

oportunidades, fora disso, desafio", sintetiza o vice-presidente de expansão da 
RE/MAX Brasil sobre a experiência da rede, Ernani Assis. 

O executivo aponta que os imóveis de maior liquidez não passam de R$ 
750 mil. "Até R$ 1 milhão dependendo da cidade", menciona Assis. Para 
melhorar a performance este ano a rede tem investido nos clientes vendedores. 
De acordo com Assis, este tipo de investidor, que procura mais de um imóvel, é 
mais fácil de fidelizar que os compradores que procuram mais de uma empresa 
para fazer a busca. Atualmente, 65% das vendas estão sendo realizadas para 
estes clientes. 

Além disso, ele aponta que tem trabalhado muito estratégia de bairro em 
parceria com corretores locais. "60% dos negócios fechados são 
compartilhados, onde um corretor representa o comprador e outro o vendedor", 
explica. Segundo ele, mais de 50% dos compradores estão a 300 quilômetros 
dos imóveis vendidos. 

Outra tática para aumentar as vendas foi manter os corretores 
capacitados e motivados. "Aqui ele tem plano de carreira e comissionamento 
crescente". Segundo ele, os corretores podem aumentar sua renda com 
receitas acessórias como por exemplo a venda de seguros. 

Em 2015, a empresa cresceu 18% no número de novas franquias e 54% 
do faturamento da franqueadora. Este ano, o executivo aponta que ainda não 
tem as metas financeiras, mas informa que em novas unidades deve crescer 
20%. Isso por conta das novas conversões. "Das novas franquias, 9 a cada 10 
estão sendo por esse meio. No mercado desaquecido, a imobiliária fecha ou 
investe no negócio [de franquia]", diz. 
Alta 

Já o outlet on-line de imóveis novos RealtON afirma que apesar do 
impacto no consumo, esta foi uma oportunidade para aumentar a oferta de 
propriedades na plataforma. "Tínhamos incorporadoras que não 
disponibilizavam imóveis com desconto porque existia demanda, agora temos 
uma carteira mais rica de possibilidades", afirma o diretor da RealtON, Rogério 
Santos. 

Além dos imóveis de alto padrão - que estão com preços mais baixos, a 
empresa também tem observado interesse do brasileiro pela Flórida, nos 
Estados Unidos. "É um braço de negócio que ainda estamos estudando, mas 
vemos interessados", aponta Santos. 

Impactada pelo cenário econômico, em 2015 a imobiliária teve 
faturamento similar a 2014. Para este ano a expectativa é crescer 12%. 
Questionados sobre novas unidades, o executivo afirmou que deve analisar o 
plano de expansão apenas em 2018. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/imobiliarias-diversificam-para-alavancar-as-
vendas-neste-ano-id525246.html 
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7. Logística  

Gastos com logística avançam 30% 

 
01 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 

O cenário de recessão, com baixo investimento e queda no consumo, 
ajudou a potencializar os gastos do setor produtivo com logística. No ano 
passado, quase 12% da receita das empresas foi consumida com despesas de 
transportes e armazenagem, segundo levantamento feito pela Fundação Dom 
Cabral, com 142 empresas de 22 segmentos industriais. Em 2012, esse 
porcentual estava na casa de 10,54% e em 2014, em 11,5%. 

Na média, os custos do ano passado tiveram um avanço real 
(descontada a inflação) de 1,8% comparado ao do ano anterior. Em alguns 
setores, no entanto, o aumento das despesas com logística foi mais perverso e 
corroeu de forma expressiva o ganho das companhias. No setor de 
metalmecânica, os gastos cresceram 60% (de 5% para 8,01%); mineração, 
58% (de 8,5% para 13,43%); farmacêutico e cosméticos, 56% (de 5% para 
7,79%); e papel e celulose, 48% (de 13% para 19,25%). 

"Houve uma combinação muito desfavorável para as empresas em 
2015: as receitas caíram e os custos logísticos continuaram a subir", diz o 
professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Resende, um dos coordenadores 
do levantamento. Segundo ele, os gastos com logística subiram mais entre as 
empresas com faturamento entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão. Para esse 
grupo de companhias, os custos avançaram 30%. 

Resende destaca que entre os fatores que mais influenciaram na 
evolução dos gastos com logística estão o aumento da burocracia, restrição 
para distribuição nas regiões metropolitanas, custo com mão de obra 
especializada, aumento dos preços dos combustíveis e falta de infraestrutura 
de apoio nas estradas, que tem um peso forte nas despesas logísticas. 

Entre as empresas pesquisadas pela Fundação Dom Cabral, 80% 
afirmaram que usavam, predominantemente, o transporte rodoviário para 
movimentar suas cargas, sejam de produtos acabados ou de matéria-prima. O 
problema é que, com o ajuste fiscal do governo federal, os investimentos em 
infraestrutura rodoviária despencaram. 

O orçamento caiu de R$ 22 bilhões para R$ 15 bilhões. E apenas 15% 
desse montante foi pago, segundo dados da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT). Resultado: 57% das estradas pavimentadas continuam em 
condições ruins e elevando os gastos das empresas. 

"A cada ano nossa infraestrutura fica mais deficitária e nosso custo 
logístico piora", diz o diretor do Departamento de Competitividade e Tecnologia 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), José Ricardo 
Roriz. Segundo ele, o Brasil precisaria investir, ao menos, duas vezes mais do 
que o volume atual só para manter a infraestrutura. "Isso sem contar o que 
seria necessário para melhorar a qualidade das estradas, portos e ferrovias." 
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Segundo ele, até 2014, o País gastava US$ 2.224,40 por contêiner 
exportado enquanto o custo dos concorrentes foi de US$ 1.058,05 e dos países 
mais competitivos, como EUA, Cingapura, Japão e Coreia do Sul, de US$ 
1.003,37. "A tendência é piorar, pois continuamos sem investir em 
infraestrutura." 

O professor da Dom Cabral concorda. Ele explica que o avanço de 1,8% 
do custo médio em 2015 só não foi maior porque alguns setores apresentaram 
recuo nos gastos. A queda, no entanto, não é uma boa notícia, diz Resende. 
Ele explica que muitas empresas, ao perceberem redução na receita, cortaram 
custos e desmobilizaram toda infraestrutura de transporte, fechando armazéns, 
vendendo frotas de veículos e terceirizando toda a parte de transportes. Com 
isso, o custo fixo da logística passa a ser uma despesa variável. 

Adriano Thiele, diretor executivo de operações da JSL, uma das maiores 
empresas de logística do País, confirma essa tendência: "Esse movimento tem 
sido comum nos momentos de dificuldade econômica, em que as empresas 
precisam aumentar a eficiência." 

Segundo ele, o grupo, que tem crescido 26% ao ano, vem conquistado 
novos contratos com empresas que já são clientes. "Sempre começamos com 
operações pequenas e, aos poucos, vamos assumindo outros serviços. Assim, 
eu fico com o custo fixo dele." 

Para o professor Paulo Resende, num primeiro momento, essa migração 
pode representar vantagens. Mas, quando a economia reagir, as empresas 
terão dificuldade para retomar esses ativos, pois perderam capacidade 
logística. Além disso, com a atividade aquecida, a demanda por serviços de 
transporte aumenta e os custos tendem a subir.  
 
http://noticias.r7.com/economia/gastos-com-logistica-avancam-30-01022016 
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8. Curtas 

ANS decreta liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana 

 
01 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil  

 
A ANS decretou a liquidação extrajudicial da operadora Unimed 

Paulistana, encerrando o processo de retirada ordenada e definitiva da 
empresa do mercado de planos de saúde. Com a finalidade de assegurar os 
direitos dos beneficiários remanescentes na operadora, a ANS prorrogou por 
mais 30 dias o prezo para que esses consumidores exerçam a portabilidade de 
carências. Com isso, eles podem escolher um dos planos disponíveis no 
Sistema Unimed ou buscar produtos em qualquer operadora de plano de 
saúde, sem necessidade de cumprir novos períodos de carência. A migração 
deve ocorrer o mais rápido possível, para assegurar o atendimento em outros 
planos de saúde, com os interessados se dirigindo diretamente à operadora 
escolhida, sem necessidade de contato com intermediários. 

Azul iniciará voo regular entre BH e João Pessoa em abril 

 
01 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Brasil Turis 
 

Belo Horizonte (MG) e João Pessoa (PB) passarão a ser conectadas em 
um voo regular da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. A partir de 2 de abril, a 
companhia ofertará uma ligação aos sábados, em parceria com a Azul 
Viagens, operadora de turismo. Atualmente, a rota é servida apenas na alta 
temporada de verão – a empresa é a única a contar com a operação sem 
escalas. 

―A nova ligação da Azul entre Sudeste e Nordeste ajudará a incentivar 
ainda mais o turismo em João Pessoa, além de ampliar as conexões para os 
clientes que partem da capital paraibana. Esperamos uma alta ocupação nos 
voos desta rota, que só a Azul operará sem escalas e reforçará a presença em 
Belo Horizonte e em João Pessoa, onde somos líderes‖, comentou o diretor de 
Planejamento e Alianças da Azul, Marcelo Bento. 

Os voos regulares serão operados pelos jatos Embraer 195, de 118 
assentos e equipado com TV SKY ao vivo. Ainda que seja um voo para atender 
à demanda da Azul Viagens, clientes podem emitir passagem para esta linha 
sem estar atrelada a um pacote da operadora de turismo. 

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é o segundo maior centro 
de distribuição de voos da Azul. Por meio do terminal mineiro, os clientes que 
partem de João Pessoa terão conexões para mais de 40 cidades em 
aproximadamente 90 voos diários. 
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) analisa o pedido da companhia 
para a inclusão do voo. 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
01/02/2016 até 05/02/2016 - SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio  
Local: Show rural Coopavel  
Cidade: Cascavel – PR  
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - BURDA EXPO 2016 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Centro de Eventos São Luís  
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - VITÓRIA STONE FAIR / MARMOMACC LATIN 
AMERICA 
Setor: Mineração  
Local: Carapina Centro de Eventos  
Cidade: Serra – ES  
 
17/02/2016 até 18/02/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
23/02/2016 até 25/02/2016 - SUPERSHOWROOM 2016 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
29/02/2016 até 03/03/2016 - D.A.D. 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
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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 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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