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1. Comércio 

Venda de linha branca tem 1ª queda em 6 anos 

04 de Fevereiro de 2016 
Fonte: R7 

 
Juro, inflação e desemprego em alta afetaram negativamente as vendas desses 
itens 
 

As vendas de eletrodomésticos da linha branca, como fogões geladeiras e 
lavadoras, e de eletroportáteis, que reúnem equipamentos menores como 
cafeteiras, liquidificadores, por exemplo, decepcionaram no ano passado. Entre 
janeiro e novembro, o faturamento no varejo de equipamentos da linha branca caiu 
11% em comparação com o mesmo período de 2014, segundo a empresa de 
pesquisa GFK. Nos eletroportáteis, o recuo foi de 3% na receita, nas mesmas 
bases de comparação. 

Na linha branca, essa foi a primeira queda nas vendas em seis anos, 
segundo Oliver Römerscheidt, diretor da consultoria, que audita as vendas no 
varejo mensalmente. "O momento oportuno para se investir nesse mercado talvez 
tenha sido cinco anos atrás. Hoje o mar não está para peixe." 

Os dados da Eletros, que acompanham o mercado pelo número de 
unidades vendidas da indústria para o varejo, apontam para a mesma direção. 
Segundo a associação que reúne a indústria do setor, as vendas da linha branca 
caíram 14% de janeiro a setembro de 2015 em comparação com igual período de 
2014. Nos eletroportáteis, a retração foi maior, de 18%. 

Juro, inflação e desemprego em alta afetaram negativamente as vendas 
desses itens, cuja compra está atrelada à confiança na economia. Além disso, 
esse mercado não conta mais com benefícios que teve no passado, como redução 
de imposto e programas do governo voltados para o brasileiro equipar a casa. 

A Whirlpool, gigante do mercado brasileiro de eletrodomésticos da linha 
branca com as marcas Consul e Brastemp, destacou na última sexta-feira, quando 
apresentou os resultados do quarto trimestre, que o desempenho do Brasil 
prejudicou a receita da América Latina. O faturamento da região recuou para US$ 
800 milhões, ante US$ 1,3 bilhão em igual período de 2014. Para 2016, a empresa 
espera uma retração de 10% nas vendas unitárias no País, um dos principais 
mercados para companhia. 
Estratégia 

Para o presidente da Eletros, Lourival Kiçula, apesar de o mercado hoje 
estar com desempenho ruim, as grandes companhias investem olhando para 
períodos mais longos. "A decisão é estratégica e as empresas sabem que o 
mercado se alterna. Não é só o Brasil que tem altos e baixos." 

Apesar de os dados fechados de 2015 não estarem disponíveis, sondagens 
informais indicam que janeiro foi um mês difícil para as vendas da indústria, diz 
Kiçula. Procuradas, Whirpool e Electrolux não comentam a estratégia da Midea. 
 
http://noticias.r7.com/economia/venda-de-linha-branca-tem-1-queda-em-6-anos-
04022016 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Bares Restaurantes 

Bares e restaurantes temem perda de receita no carnaval 

 
05 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

Comércio. Concorrência desleal com os ambulantes e foliões que trazem a 
própria bebida dificulta as vendas, por isso alguns estabelecimentos optam por 
fechar no dia de bloco de rua 
 

Enquanto os blocos de rua ajudam a alavancar o turismo nas cidades, 
para bares e restaurantes o impacto é um pouco diferente. Além de aumentar o 
custo da operação, as atrações trazem concorrentes do mercado informal 
dificultando as vendas no período. 

"O espaço público deve ser ocupado, mas precisa ter estrutura", aponta 
o presidente da Sociedade Amigos da Vila Madalena (Savima), Cássio 
Calazans. Para ele, além de gastar mais com segurança, limpeza e reparos, os 
bares e restaurantes ainda devem concorrer com os preços baixos dos 
vendedores informais. A expectativa é que poucos estabelecimentos da região 
abram nessas datas, diminuindo a receita do mês. 

Calazans acredita que, para a realização dos grandes blocos de rua, é 
necessário pensar na infraestrutura de bairro. "A Vila Madalena possui blocos 
tradicionais que comportam, mas os grandes que trazem de 50 mil a 60 mil 
pessoas não", explica ele ao relembrar as atrações feitas no ano passado que 
trouxeram prejuízo aos prédios comerciais após a depredação feita no período. 
"Esses grandes blocos devem ser levados à avenidas amplas." A estimativa é 
que o local tenha capacidade para 15 mil pessoas. 

"No meu caso eu fecho", ressalta a proprietária do Bar Beco do Rato, 
localizado na Lapa no Rio de Janeiro, Lenira da Silva Pacheco. Segundo a 
executiva, no período não há como concorrer com os vendedores ambulantes e 
o custo-benefício da operação não vale. "As pessoas entram para usar o 
banheiro e vira uma bagunça", aponta a empresária. 

Para aproveitar a movimentação da época, o restaurante irá realizar na 
quarta-feira (10) um bloco de carnaval. "Vamos abrir para um evento no 
espaço, mas não durante os outros blocos." 

Outro empreendimento afetado é o bar e restaurante Platô, localizado no 
bairro da Barra em Salvador (BA). No período, o estabelecimento funciona 
apenas no período da tarde e acaba tendo uma queda de 70% do fluxo de 
pessoas e receita. De acordo com a proprietária, Maria José Silva Alexandrino, 
os bares mais afastados da 'folia' acabam tendo movimentação para o almoço, 
mas cai a frequência noturna. 

Para ela, os bares que se beneficiam com os blocos de rua são os da 
orla da Barra, por funcionarem como camarote. No entanto, o gasto para 
operar no período é maior. "Eles têm de colocar tapumes e segurança, porque 
quando o bloco passa derruba tudo", diz a empresária baiana. 
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Ruim, mas nem tanto 
Para a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo (AbraselSP), 

o fato da capital paulistana estar mais cheia durante este Carnaval, uma vez 
que, por conta da crise, os consumidores estão mais reticentes a gastar com 
viagens, os estabelecimentos da metrópole podem aproveitar a demanda 
maior. 

Segundo o site de compras coletivas Groupon, apenas 31% dos 
brasileiros devem viajar na data e, entre os que ficarão em suas cidades, 44% 
afirmam que pretendem gastar até R$ 300 para curtir as atividades locais. 

"Os dados mostram que o orçamento do brasileiro realmente está curto, 
mas que, mesmo assim, ele não pretende deixar de curtir", diz o vice-
presidente de Vendas do Groupon Brasil, João Pedro Serra. 

Para o presidente da AbraselSP, Percival Maricato, os estabelecimentos 
devem aproveitar esse movimento do consumidor. "Nós do setor nos 
beneficiamos diretamente disso. Quem souber aproveitar, pode ter um carnaval 
até 10% melhor em vendas que o ano passado." 

Já os bairros que recebem desfile de blocos carnavalescos, como a Vila 
Madalena, na zona oeste da cidade, podem ter um resultado ainda melhor, de 
acordo com Maricato. 

"Próximos aos blocos o movimento de pessoas será grande. Alguns 
bares, com isso, podem registrar um faturamento dobrado se comparado a dias 
normais", alerta o dirigente. 

No entanto, ele também demonstra preocupação com o fato do bairro 
sofrer com a degradação promovida por alguns foliões. "Este ano ainda 
estamos vendo um evento mais organizado. A Prefeitura de São Paulo 
disponibilizou banheiros químicos e credenciou vendedores ambulantes. Pelo 
menos pode haver uma diminuição do comércio ilegal e da sujeira acumulada", 
observa. 

Dois bares consultados pelo DCI, localizados no coração da Vila 
Madalena, evitaram o entusiasmo com a data. No Genésio e no Filial, o evento 
é visto como negativo do ponto de vista dos negócios. 

"Vamos ter menos clientes em comparação com finais de semana 
comuns, mas como [o evento] está mais organizado, temos a esperança de 
atingir um faturamento parecido com a mesma época do ano passado" estimou 
o proprietário dos dois estabelecimentos, Arnaldo Altman. 

Sobre o movimento maior nas ruas paulistanas neste carnaval, Altman 
prefere aguardar os resultados pós-carnaval para definir se ajudou ou 
atrapalhou. "O normal, porém, é uma queda de 30% no fluxo", finalizou. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/bares-e-restaurantes-temem-perda-de-
receita-no-carnaval-id526130.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/em-destaque/bares-e-restaurantes-temem-perda-de-receita-no-carnaval-id526130.html
http://www.dci.com.br/em-destaque/bares-e-restaurantes-temem-perda-de-receita-no-carnaval-id526130.html
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3.  Comércio – Revendedora de Veículos 

Venda de veículos importados tem queda de 45,3%, diz Abeifa 

 
04 de Fevereiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 

Carros: em nota, a Abeifa diz ainda que "a taxa de câmbio continua impactando 
fortemente todas as atividades de importação" 
 

Com a continuação de um cenário desfavorável ao consumo e a 
valorização do dólar em relação ao real, a venda de veículos importados no 
Brasil registrou queda de 45,3% em janeiro deste ano ante igual mês do ano 
passado, informou nesta quinta-feira, 4, a Abeifa (Associação Brasileira das 
Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores). 

Ao todo, foram 3.672 unidades vendidas no mês. Na comparação com o 
volume de dezembro de 2015, houve recuo de 25,3%. 

Para o presidente da Abeifa, Marcel Visconde, o resultado mostra que o 
ano começa da mesma forma como terminou 2015, quando as vendas tiveram 
queda de 36% sobre o nível de 2014. 

"Isto sinaliza que o consumidor ainda permanece refratário e 
aguardando sinais nítidos de que haverá melhora da economia", disse. 

Em nota, a Abeifa diz ainda que "a taxa de câmbio continua impactando 
fortemente todas as atividades de importação". 

Algumas das associadas da Abeifa, além de importar, também fabricam 
veículos no Brasil: BMW, Chery e Suzuki. 

Considerando as vendas de modelos fabricados por estas marcas no 
País, houve baixa de 56,9% em janeiro deste ano em comparação com 
dezembro, para apenas 634 unidades. 
 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/venda-de-veiculos-importados-tem-
queda-de-45-3-diz-abeifa 
 

Voltar ao índice 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/venda-de-veiculos-importados-tem-queda-de-45-3-diz-abeifa
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/venda-de-veiculos-importados-tem-queda-de-45-3-diz-abeifa
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4. Comércio - Varejo 

77% dos lares brasileiros compraram pelo menos um par de calçados em 2015 

 
04de Fevereiro de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 

Um levantamento revelou que 77% dos lares brasileiros compraram pelo 
menos um par de calçados em 2015 e o preço médio dos artigos ficou em R$ 
55,60. No comparativo entre 2014 e 2015, houve aumento de 3,4% no número 
de compradores, porém o volume de calçados adquiridos caiu 8,3% e o valor 
gasto recuou 12,5% no período. 

Adquirido em conjunto pela Associação Brasileira dos Lojistas de 
Artefatos e Calçados (Ablac) e Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados), o estudo sobre consumo de calçados no Brasil, 
desenvolvido pela Kantar Worldpanel, teve seus primeiros dados revelados na 
palestra de encerramento do Congresso Brasileiro do Calçado (9 de janeiro), 
evento que ocorreu na véspera da Couromoda 2016, feira realizada de 10 a 13 
de janeiro, no Expo Center Norte, na capital paulista. 

A executiva da Kantar, Thais Ribeiro, e o presidente da Ablac, Imad 
Esper, apresentaram os dados do estudo que fez a análise comparativa do 
consumo de calçados entre 2014 e 2015. Conforme Thais Ribeiro, a pesquisa 
contínua tem por principal objetivo entender, nos mesmos domicílios, o 
comportamento de compra espontâneo do consumidor. 

O levantamento teve uma amostragem de 11.300 lares, que 
representam estatisticamente 81% da população domiciliar e 90% do potencial 
de consumo do Brasil. Volume e valor, market share, volume médio por ida ao 
PDV, volume médio por lar, preço médio pago, gasto médio, tíquete médio, 
frequência de compra e penetração são algumas das informações regulares 
fornecidas pelo painel de domicílios. 

Melhor Presente - Ablac e Abicalçados pretendem retomar e fortalecer a 
campanha “Calçado Brasileiro, o Melhor Presente”, uma vez que a pesquisa 
revelou que parte expressiva dos artigos é adquirida com este propósito: 
feminino (17,9%), infantil (26,7%), esportivo (11,6%) e masculino (14,7%) Thais 
Ribeiro ressaltou, porém, que o comportamento de compra varia bastante 
quando analisados o tipo de calçado e o preço médio pesquisados. 

Dando um norte para as compras de lojistas, o painel apontou os 
segmentos que registram incremento: femininos, nas faixas de preços entre R$ 
55 e R$ 69,99 (+ 2,0%) e entre R$ 70 e R$ 99,99 (+7,8%); infantis na faixa de 
preço entre R$ 55 e R$ 69,99 (+0,8%); esportivos nas faixas de preços entre 
R$ 55 e R$ 69,99 (+4,4%), entre R$ 70 e R$ 99,99 (+21,3%) e entre R$ 100 e 
R$ 129,99 (+7,6%); e masculinos nas faixas de preços entre R$ 70 e R$ 99,99 
(+28,0%) e entre R$ 130 e R$ 149,99 (+9,9%). 

Regiões e períodos em destaque - Nas regiões, destaque para a Grande 
Rio de Janeiro, que registrou crescimento de 2,04% no preço médio e de 
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1,71% na penetração, que também registrou alta no interior de São Paulo e na 
região Sul. 
O painel também apontou os meses em que os entrevistados mais adquiriram 
calçados. Dezembro (16,5%), novembro (9,2%) e janeiro (8,4%) são os meses 
de maiores vendas, seguidos por julho (8,4%) e maio (8,2%). Já quando o 
assunto são as promoções, os meses de maior destaque são janeiro, maio e 
setembro. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=77_dos_lares_brasileiros_c
ompraram_pelo_menos_um_par_de_calcados_em_2015&id=165647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=77_dos_lares_brasileiros_compraram_pelo_menos_um_par_de_calcados_em_2015&id=165647
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=77_dos_lares_brasileiros_compraram_pelo_menos_um_par_de_calcados_em_2015&id=165647
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Varejistas globais geram receita de US$ 4,5 trilhões 
 

04 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Varejista 

 
Juntas, as 250 maiores varejistas globais geraram uma receita de US$ 4,5 

trilhões no ano fiscal de 2014 (de junho de 2014 a junho de 2015) representando 
um crescimento de 4,3% em relação a 2013, cujo aumento havia sido de 4,1%. Os 
dados são do estudo Global Powers of Retailing 2016: Navegando a nova divisão 
digital, da Deloitte, realizado em conjunto com a STORES Media. O resultado do 
levantamento sinaliza ventos positivos para o setor. 

No entanto, o resultado varia de acordo com a região. Varejistas na 
América do Norte e da África/Oriente Médio obtiveram incremento de receita em 
2014, enquanto as da Ásia, da Europa e da América Latina registraram queda 
contínua dos números. Neste ranking, duas empresas brasileiras estão em 
destaque: a Lojas Americanas, que ocupa o 143º lugar, e a Magazine Luiza, em 
217º. A segunda companhia, por sinal, destaca-se por ter subido 30 posições na 
pesquisa em relação à 2014, primeira vez que apareceu no ranking. 

“Apesar do momento econômico desfavorável, as varejistas brasileiras 
conseguiram assegurar sua presença no levantamento global e ainda melhorar 
seu desempenho na avaliação em relação ao ano anterior. Isso nos deixa muito 
otimistas”, afirma Reynaldo Saad, líder da Deloitte para a indústria de varejo e 
bens de consumo. 
Era digital 

O estudo também destaca o impacto da tecnologia sobre as compras nas 
lojas físicas, indicando a crescente conectividade digital dos compradores. O 
comportamento digital e a expectativa dos consumidores estão evoluindo mais 
rápido do que os varejistas se mostram capazes de atender tais demandas, diz o 
relatório, criando uma ruptura digital. 

Com isso, o levantamento indica algumas tendências importantes que 
podem levar o varejista a obter mais sucesso nos negócios. Uma delas é que não 
há um único caminho para a adoção digital. Alguns mercados emergentes, por 
exemplo, estão pulando etapas de adoção anteriormente vivenciadas pelos 
mercados desenvolvidos. 

Também foi concluído que um formato digital não atende a todos os 
clientes. O comportamento digital varia de acordo com fatores demográficos, como 
idade, renda e com o tipo de produto que está sendo procurado. Por fim, os 
consumidores estão exigindo melhores ferramentas digitais. Eles estão se sentindo 
insatisfeitos e carentes com as atuais ofertas digitais disponibilizadas por grande 
parte dos varejistas. 

"Atualmente, há uma diferença entre o desejo dos consumidores e entrega 
dos varejistas em termos da evolução do mundo digital e na experiência de 
compra na loja", diz Vicky Eng, líder global do setor de varejo da Deloitte. "Alguns 
varejistas subestimam a influência digital, enquanto outros reconhecem a real 
oportunidade de capitalizar sobre essa ruptura digital", finaliza Vicky Eng. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11571/varejistas-globais-geram-receita-de-us-
45-trilhoes 

Voltar ao índice 

http://www.varejista.com.br/noticias/11571/varejistas-globais-geram-receita-de-us-45-trilhoes
http://www.varejista.com.br/noticias/11571/varejistas-globais-geram-receita-de-us-45-trilhoes
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5. Serviços - Internet 

Brasil vence Japão e EUA na velocidade média da internet 4G, mas perde 
feio em cobertura 

 
04 de Fevereiro de 2016 

Fonte: UOL 
 

A empresa especializada em mapeamento de cobertura wireless 
OpenSignal divulgou um relatório completíssimo sobre a condição da internet 
4G numa série de países do mundo. A boa notícia é que o Brasil, com sua 
média de 12 Mbps, ficou na frente de algumas potências, como Japão e 
Estados Unidos em termos de velocidade de download. 

A explicação para a baixa velocidade de certos países desenvolvidos 
está no fato de que eles estavam entre os primeiros a criar suas redes LTE. 
Isso significa que a tecnologia utilizada é mais antiga. Como há cada vez mais 
gente utilizando-as, isso significa velocidades cada vez mais lentas para todo 
mundo. 

Já em termos de cobertura, até pelo tamanho e a geografia do país, o 
Brasil acaba ficando consideravelmente pra trás, com 53% de cobertura média 
do território nacional. Nesse sentido, Japão (90%) e até o país continental dos 
EUA (81%) estão bem mais avançados. 

A OpenSignal também divulgou informações independentes de cada 
uma das operadoras dos países pesquisados. No Brasil, a Nextel ganhou em 
cobertura (56%), mas perdeu feio na velocidade (3 Mbps). A melhor velocidade 
é da Vivo (15 Mbps), que possui 54% de cobertura. Logo atrás vêm Oi (13 
Mbps, 45% de cobertura), Claro (12 Mbps, 53% de cobertura) e Tim (9 Mbps, 
52% de cobertura). 

Quem se deu melhor, logicamente, foram os países desenvolvidos com 
territórios menores e com infraestruturas mais novas. Os dois grandes 
exemplos disso são Cingapura e Coreia de Sul. Cingapura possui velocidade 
média de 37 Mbps, com cobertura de 83% do país. Já a Coreia possui 4G por 
quase todo o seu território (97%), com 27 Mbps de velocidade. 
 
http://adrenaline.uol.com.br/2016/02/04/40110/brasil-vence-jap-o-e-eua-na-
velocidade-m-dia-da-internet-4g-mas-perde-feio-em-cobertura 
 

Voltar ao índice 

http://adrenaline.uol.com.br/2016/02/04/40110/brasil-vence-jap-o-e-eua-na-velocidade-m-dia-da-internet-4g-mas-perde-feio-em-cobertura
http://adrenaline.uol.com.br/2016/02/04/40110/brasil-vence-jap-o-e-eua-na-velocidade-m-dia-da-internet-4g-mas-perde-feio-em-cobertura


 

Informativo SCS  

 

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

  11 

“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.” 

 

6. Serviços – Transporte Aéreo 

Cerca de 5 milhões de passageiros devem passar pelos aeroportos da 
Infraero neste carnaval 

 
04 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Brasil Turis 
 

Um dos períodos mais aguardados por brasileiros e estrangeiros, o 
carnaval, começa neste final de semana e o aumento do fluxo nos aeroportos 
já é esperado a partir desta sexta-feira, dia 5. Os aeroportos da Rede Infraero 
já estão preparados para atender a demanda prevista com o deslocamento dos 
foliões. Até dia 15 deste mês são esperados aproximadamente 5 milhões de 
passageiros nos 60 terminais administrados pela estatal, número equivalente à 
movimentação de passageiros durante o carnaval do ano passado, quando 
foram registrados 5.095.018 turistas. 

Para atender a demanda, a Infraero reforçou suas equipes de trabalho 
com o objetivo de garantir o fluxo em seus terminais. O planejamento envolve o 
reforço das atividades operacionais, atendimento direto ao público, 
manutenção e limpeza. Os passageiros que tiverem dúvidas, como horários de 
voos, portões de embarques e outros serviços, podem contar com a ajuda dos 
“amarelinhos” – funcionários identificados pelo colete amarelo que estampa a 
frase “Posso Ajudar/May I Help You?”, presentes nos saguões e áreas públicas 
dos terminais. 

Nos balcões de informação da Infraero, as equipes também estão 
preparadas para orientar os viajantes, além de distribuir o Guia do Passageiro, 
publicação com informações atualizadas sobre os direitos dos viajantes e 
outras informações de interesse, baseadas nas normas que regem o setor 
aéreo. O guia está disponível, também, em formato digital nas páginas da 
Infraero e para download em português, inglês e espanhol. 

Para quem tiver tempo disponível nos aeroportos, a Infraero também 
dispõe do aplicativo Aeroperto, que reconhece qual o aeroporto em que o 
usuário está e permite que ele tenha acesso, de forma gratuita, às avaliações e 
dicas de atrações nas proximidades do aeroporto (em um raio de 20 
quilômetros), além das informações sobre o mix comercial do próprio terminal 
aeroportuário. O usuário pode informar os dados de seu voo e o aplicativo 
enviará atualizações com dicas e alertas sobre o check-in e o embarque. O 
Aeroperto é gratuito e está disponível para smartphones e tablets com os 
sistemas iOS e Android. 
Lanchonetes com preços controlados 

 Outra facilidade que a Infraero oferece para maior comodidade do 
público que vai passar pelos aeroportos durante o carnaval é a lanchonete com 
preços controlados, disponível atualmente em treze terminais da Rede – 
Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Porto 
Alegre (RS), Manaus (AM), Belém (PA), Curitiba e Londrina (PR), Joinville 
(SC), Maceió (AL), Cuiabá (MT) e Recife (PE). Nesses estabelecimentos os 
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clientes têm, entre as opções de alimentação, uma lista de 15 produtos com 
preços mais acessíveis, estabelecidos pela Infraero por meio de pesquisa feita 
no mercado local. Nos aeroportos que contam com a iniciativa, a campanha 
“Lanche Popular”, há banners indicativos e sinalização diferenciada, que 
informa aos usuários sobre a existência e a localização dos estabelecimentos. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/cerca-de-5-milhoes-de-passageiros-devem-
passar-pelos-aeroportos-da-infraero-neste-carnaval/ 
 

Voltar ao índice  

http://novo.brasilturis.com.br/cerca-de-5-milhoes-de-passageiros-devem-passar-pelos-aeroportos-da-infraero-neste-carnaval/
http://novo.brasilturis.com.br/cerca-de-5-milhoes-de-passageiros-devem-passar-pelos-aeroportos-da-infraero-neste-carnaval/
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7. Emprego 

Indicadores da FGV mostram melhora do mercado de trabalho em janeiro 

 
04 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
Dois indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontam tendência 

de melhora da situação do mercado de trabalho. O Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp), que busca avaliar o comportamento do mercado de trabalho 
para os próximos meses com base em entrevistas com consumidores e 
empresários da indústria e dos serviços, teve alta de 5,4%, ao atingir 73,8 
pontos em janeiro deste ano – maior patamar desde janeiro de 2015 (74,2 
pontos), numa escala de 0 a 200 pontos. 

O crescimento foi influenciado principalmente pelo aumento da 
satisfação dos empresários de serviços sobre a situação corrente de seus 
negócios (12,8%) e pelo maior intenção de contratação da indústria para os 
próximos três meses (7%). 

O outro índice da FGV, o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), 
calculado com base na opinião dos consumidores sobre o mercado de trabalho 
atual, melhorou 2,7%, alcançando 97,3 pontos. Apesar disso, segundo a FGV, 
o indicador ainda mostra um grande pessimismo com a situação atual do 
mercado de trabalho. 

De acordo com a FGV, o IAEmp é construído com base nos números 
extraídos das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, tendo 
capacidade de antecipar os rumos do mercado de trabalho no país. O ICD é 
construído a partir de dados desagregados, em quatro classes de renda 
familiar, do quesito da Sondagem do Consumidor que capta a percepção do 
entrevistado a respeito da situação presente do mercado de trabalho. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18118
6&Categoria=CONJUNTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181186&Categoria=CONJUNTURA
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181186&Categoria=CONJUNTURA
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Shoppings vão abrir 74.400 vagas de trabalho em todo o País até 
dezembro 

 
04 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 

Serão abertos 30 novos centros comerciais. Setor vai gerar 223 mil vagas 
diretas e indiretas 
 

As 74.400 vagas de trabalho previstas para os shopping centers que 
serão inaugurados até o final do ano vão ajudar a amenizar os índices de 
desemprego no País. De acordo com a Abrasce (Associação Brasileira de 
Shopping Centers), serão inaugurados 30 novos centros comerciais, em todas 
as regiões, até dezembro. No ano passado, foram apenas 18 inaugurações. 

Os 30 novos shoppings do País vão gerar 50.900 empregos direitos. 
Além disso, nos centros comerciais que já existem estão previstas ampliações 
de espaço que vão abrir, no mínimo, 23.500 vagas no comércio. 

Segundo a Abrasce, para cada nova vaga aberta em shopping são 
criados mais dois empregos indiretos, por exemplo, nas áreas de limpeza, 
segurança, manutenção e logística. Ao todo, o setor de centros comerciais 
deve ser responsável pela criação de  223.200 postos de trabalho. 

A temporada de inaugurações de shoppings começa em março com seis 
empreendimentos. São dois em Brasília, um em São Paulo (SP), um em 
Juazeiro (BA), um em Londrina (PR) e um em Parnaíba (PI). 

No ano passado, os shoppings tiveram um movimento médio mensal de 
444 milhões de consumidores. Em relação a 2010, quando o movimento médio 
foi de 329 milhões de pessoas, houve um aumento de 35%.  

Nos últimos cinco anos, o número de shoppings no Brasil saltou de 408 
para 538, crescimento de 31%. O faturamento do setor passou de R$ 91 
bilhões para R$ 151,5 bilhões (alta de 66,4%). 

O aumento no número de shoppings novos em 2016, de acordo com a 
Abrasce, se deve, em parte, às inaugurações adiadas de anos anteriores. 
 
http://noticias.r7.com/economia/shoppings-vao-abrir-74400-vagas-de-trabalho-
em-todo-o-pais-ate-dezembro-04022016 
 

Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Cisco vai às compras para se consolidar em Internet das Coisas 
 

04 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Convergência Digital 

 
A Cisco quer ser um dos provedores centrais para Internet das Coisas e, 

para isso, está indo às compras. Nesta quinta-feira, 04/02, anunciou a compra 
da Jasper Technologies por US$ 1,4 bilhão. Aquisição é considerada 
estratégica para a oferta de serviços e aplicações orientadas ao mundo dos 
objetos conectados. Transação deve ser concluída em abril. 

A solução da Jasper conecta dispositivos à rede mundial de 
computadores através de 27 grupos de provedores de serviços ao redor do 
mundo e roda uma ferramenta SaaS para gerenciamento e conectividade 
desses aparelhos. 

A compra da Jasper é o maior negócio da Cisco desde a aquisição da 
empresa de segurança Sourcefire por 2,7 bilhões de dólares em 2013. Estudo 
da própria Cisco aponta que, em 2020, haverá 5,5 bilhões de usuários móveis, 
o que representa 70% da população mundial. 

Ainda segundo o relatório, quase 100% do tráfego de dados móveis será 
tráfego "inteligentes" em 2020, superando os 94% em 2015. A pesquisa projeta 
ainda que, em 2020, haverá 11,6 bilhões de conexões/dispositivos móveis, 
incluindo 8,5 bilhões de dispositivos móveis pessoais e 3,1 bilhões de 
conexões M2M, superando o total de 7,9 bilhões de dispositivos móveis e 
conexões M2M em 2015. 

Hainan Airlines diz que vai investir US$450 mi na Azul 
 

04 de Fevereiro de 2016 
Fonte: DCI 

 
Segundo a Azul, o anúncio está relacionado ao negócio já informado no ano 
passado pelo qual o HNA Group se tornou acionista da empresa através de 
investimento de R$ 1,7 bi 
 

A chinesa Hainan Airlines, do HNA Group, disse em comunicado nesta 
quinta-feira que vai investir 450 milhões de dólares na Azul, terceira maior 
companhia aérea brasileira. 

Procurada pela Reuters, a Azul disse que o anúncio está relacionado ao 
negócio já informado no ano passado pelo qual o HNA Group se tornou 
acionista da empresa através de investimento de 1,7 bilhão de reais em 
participação de 23,7 por cento na companhia aérea. 

O HNA Group é um conglomerado que opera nos setores de aviação, 
indústria, turismo, logística e financeiro, com atuação expressiva no 
financiamento de aeronaves. 
 

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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