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1. Crédito e Financiamento 

Com estímulo, bancos terão mais crédito imobiliário 

 
11 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Agência Brasil 
 

O governo adotou uma medida que pode estimular os bancos a 
oferecerem mais crédito imobiliário. 

Em reunião extraordinária, realizada ontem (10), o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) definiu uma resolução, divulgada hoje (11), que permite uma 
melhor gestão das carteiras de crédito imobiliário dos bancos. 

Os bancos ganharam um prazo de 12 meses para aplicar recursos de 
poupança no crédito imobiliário, quando venderem parte da carteira imobiliária. 

Por regra, os bancos são obrigados a destinar 65% do saldo médio dos 
depósitos de poupança para o crédito imobiliário. 

Quando esse percentual é descumprido, os bancos são obrigados a 
recolher ao BC montante equivalente à insuficiência de aplicações imobiliárias. 

Ao vender parte da carteira imobiliária, o valor cedido tinha que ser total 
e imediatamente deduzido do saldo de operações de financiamentos 
imobiliários consideradas para efeito de verificação do cumprimento das 
exigibilidades de aplicação da poupança. 

Agora, em vez de recolher o dinheiro ao BC e assim ter menos dinheiro 
para conceder crédito, os bancos têm um prazo para obter novos recursos e 
aplicar nos financiamentos imobiliários. 

“Assim, uma instituição que eventualmente esteja operando exatamente 
no limite mínimo de aplicação obrigatória em financiamentos imobiliários, que 
no caso é 65% do saldo médio dos depósitos de poupança, teria, caso 
vendesse parte de sua carteira imobiliária, de recompor imediatamente o 
montante vendido, por meio da contratação de novas operações imobiliárias”, 
explicou a Assessoria de Imprensa do BC. 

“Do ponto de vista operacional, a resolução permite que os créditos 
imobiliários cedidos a companhias securitizadoras sejam deduzidos do 
direcionamento não imediatamente, mas proporcionalmente ao longo de 12 
meses”, acrescentou o BC. 

Títulos - A securitização, feita por uma empresa especializada, a 
securitizadora, ocorre quando os créditos imobiliários são transformados em 
títulos, denominados Certificados de Recebíveis Imobiliários e negociados no 
mercado financeiro. 

Para o BC, o prazo de 12 meses facilita a gestão de ativos e passivos 
das instituições financeiras, uma vez que é complexo o processo de contração 
de financiamentos imobiliários, “que envolve rigorosos processos de análise de 
crédito, obtenção de certidões e avaliações de garantias”. 

“Ao conferir prazo um pouco mais dilatado para aplicar os recursos, cria 
condições mais propícias às instituições financeiras venderem seus créditos 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

para fins de securitização, obter novos recursos e aplicá-los em novos 
financiamentos imobiliários”, acrescentou o BC. 

O BC acrescentou ainda que a medida é complementar à anunciada 
pelo Ministério da Fazenda na semana passada de aquisição de R$ 10 bilhões 
de CRI pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), gerido pela 
Caixa Econômica Federal.  

A medida libera mais recursos para a Caixa conceder crédito imobiliário. 
 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/apos-estimulo-do-governo-bancos-
poderao-oferecer-mais-credito-imobiliario 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

IPC-S tem alta de 1,8% na primeira prévia de fevereiro 

 
11 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Agência Brasil 
 

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) apresentou alta de 
1,8% na primeira prévia de fevereiro, indicando aumento no ritmo de elevação 
em relação ao fechamento de janeiro, quando a variação atingiu 1,78%. A 
apuração feita pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) mostra que quatro dos oito grupos pesquisados tiveram 
acréscimos, com destaque para o de alimentação que passou de 2,25% para 
2,45%. Entre os itens que mais subiram de preços estão os produtos derivados 
do leite, com aumento médio de 0,36% ante 0,16%. 

Em transportes, a taxa aumentou de 2,08% para 2,25% sob influência do 
reajuste na tarifa de táxi (de -2,02% para 0,16%). No grupo saúde e cuidados 
pessoais, o índice apresentou elevação de 0,65%, acima da variação passada 
(0,59%), puxado pelos artigos de higiene e cuidado pessoal (de -0,16% para 
0,08%). Em vestuário, o IPC-S passou de 0,19% para 0,40%. Nesse caso, o 
reflexo da alta foram as roupas (de 0,11% para 0,30%). 

Nos demais grupos ocorreram decréscimos: educação, leitura e 
recreação (de 5,08% para 4,23%); habitação (de 1,21% para 1,11%); despesas 
diversas (de 1,64% para 1,60%); e comunicação (de 0,72% para 0,69%). 

Os itens que mais contribuíram para a alta do IPC-S foram: tomate 
(25,03%); curso de ensino superior (6,39%); curso de ensino fundamental 
(8,75%); tarifa de eletricidade residencial (1,71%). Os que mais ajudaram a 
conter o avanço foram: perfume (-1,05%); automóvel usado (-0,77%); vestido e 
saia (-0,70%); leite em pó (-1,07%) e sapato feminino (-0,79%). 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18128
0&Categoria=CONJUNTURA  
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Embalagem econômica cresce na crise 

 
Consumidor tem escolhido embalagens maiores, com desconto no valor 
unitário, ou menores, mais baratas; intermediárias perderam fatia. 
 

11 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Jornal o Estado de São Paulo 

 
A crise mudou a preferência do brasileiro na hora de comprar produtos 

do dia a dia, como alimentos industrializados e itens de higiene e limpeza. 
Embalagens menores e maiores, conhecidas como econômicas, caíram no 
gosto do consumidor, enquanto as intermediárias perderam participação nas 
vendas. 

Uma pesquisa feita pela consultoria Nielsen mostra que nas 20 
categorias mais importantes em faturamento nos supermercados, como 
cerveja, refrigerante, industrializados de carne, leite, achocolatado, entre 
outras, aumentou em 60% a importância da embalagem econômica nas 
vendas. A embalagem econômica é aquela que é maior, na qual o consumidor 
desembolsa mais num primeiro momento, mas o produto sai por um valor 
unitário menor. 

Na outra ponta, para essas mesmas categorias de produtos também 
cresceu em 40% a importância da embalagem menor nas vendas. Na 
embalagem menor, o consumidor gasta menos na hora da compra, levando 
para casa uma quantidade reduzida de produtos. Por meio de um painel 
eletrônico ligado a 4,5 mil lojas do setor de supermercados espalhadas pelo 
País, a consultoria acompanha as vendas de 240 itens. 

O iogurte em embalagens de até 360 gramas, por exemplo, que 
representava 3% das vendas em volume em 2014, ampliou sua participação 
para 5,4% no ano passado. No mesmo período, a fatia das embalagens 
maiores, com mais de um quilo, passou de 4,3% para 5,8%. Já os potes 
intermediários, com 361 gramas a um quilo, perderam quase dois pontos e 
meio de participação nas vendas, de 66,3% para 63,9%, apesar de 
representarem ainda a maior fatia. 

O crescimento de participação de vendas de embalagens pequenas e 
grandes e a perda da fatia das intermediárias se repetiu no ano passado em 
relação ao anterior para sucos prontos para beber, água mineral, amaciante de 
roupas, biscoitos, entre outros itens, aponta a pesquisa. 

“A crise acelerou o efeito ‘ampulheta’ no consumo”, observa o analista de 
mercado da consultoria, Jonathas Rosa. Ele conta que pela primeira vez foi 
identificado esse movimento nas vendas no início do ano passado e, de lá para 
cá, essa tendência ganhou força. 

A polarização das vendas de uma mesma categoria de produto foi 
batizada pelos especialistas de efeito ‘ampulheta’ porque o crescimento ocorre 
nos extremos e os tamanhos intermediários perdem participação. 

Marcas. “Observamos o mesmo comportamento das embalagens se 
repetindo nas marcas”, diz o consultor. A participação nas vendas das marcas 
de preço menor e maior é crescente dentro de uma mesma categoria de 
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produto. Segundo ele, esse movimento pode estar ligado à crise. “As classes 
sociais que sofrem menor impacto continuam comprando os produtos mais 
caros enquanto a grande maioria dos brasileiros busca marcas mais baratas.” 

O efeito ‘ampulheta’ entre as marcas é nítido nas vendas de azeite. 
Segundo a pesquisa, a fatia das marcas baratas de azeite nas vendas, que era 
de 26,6% em 2014, subiu para 28,5% no fim do ano passado. No caso das 
marcas de maior valor, o movimento foi semelhante: de 33,5% para 44,6%. Já 
as marcas de preço intermediário perderam fatia de vendas: eram 39,8% em 
2014 e caíram para 26,9% em 2015. 

Indústria. No segmento de produtos para cabelo, por exemplo, a 
Pantene, marca da P&G, confirma a maior procura de embalagens grandes e 
pequenas e a desaceleração das vendas de tamanhos intermediários. 

No ano passado sobre o anterior, as vendas das embalagens com até 
100 mililitros (ml) cresceram 30% em volume e as com 400 ml tiveram alta de 
5%. Nas embalagens intermediárias, houve um recuo de 10% no volume de 
vendas. 

“Esse comportamento tem a ver com a crise e é a primeira vez que esse 
efeito ampulheta é mais visível”, diz Isabella Zakzuk, gerente da marca. Ela 
explica que xampus e condicionadores, itens de uso diário que o consumidor já 
conhece, estão sendo mais procurados em embalagens maiores, inclusive para 
serem estocados. Nesse caso, o valor do mililitro acaba saindo com desconto 
entre 5% e 10%. Já as embalagens menores são as preferidas pelo 
consumidor para a linha de tratamento, que são produtos novos, que ele não 
conhece e que tem preço mais elevado. 

A Marilan, fabricante de biscoitos, é outra indústria que detectou esse 
movimento do mercado no ano passado. “Percebemos uma tendência no 
consumo de diferentes tamanhos e formatos de embalagem tanto em função 
do momento econômico como de variadas ocasiões e momentos de consumo”, 
diz Greice Rossato, supervisora de marketing da empresa. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18128
0&Categoria=CONJUNTURA  
 

Voltar ao índice 
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3.  Comércio - Varejo 

Volta às aulas movimenta varejo de moda, aponta ABVTEX 

 
11 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Exame 
 
 

Segundo a ABVTEX - Associação Brasileira do Varejo Têxtil, o início do 
ano letivo traz movimentação para o comércio de materiais escolares além de 
roupas, acessórios e mochilas. 

A maior parte das apostas é em itens básicos e confortáveis, como 
calças jeans e camisetas. Há um aumento na procura também por acessórios, 
como mochilas, estojos e lancheiras, entre os calçados se destacam tênis e 
sapatilhas. 

"Nesta época do ano há um estímulo às vendas de roupas e acessórios 
tendo em vista o início do ano letivo. Apesar de alguns acessórios ter uma 
pequena participação no mix de produtos das redes varejistas, a oferta destes 
artigos faz com que o consumidor ingresse na loja e adquira outros produtos", 
aponta Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/volta-as-aulas-
movimenta-varejo-de-moda-aponta-abvtex 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços 

Serassa: setor de serviços registra maior recuperação judicial em 2015 

 
11 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

Estudo feito pela Serasa Experian, que abrange os anos de 2005 a 2015, 
mostra que os setores de comércio, indústria e serviços bateram recorde histórico em 
recuperações judiciais requeridas no ano passado. O levantamento abrange os meses 
de janeiro a dezembro de cada ano. No total, foram 1.287 recuperações judiciais 
requeridas em 2015, número 55,4% maior do que em 2014, quando foram registradas 
828 solicitações.  

A recuperação judicial requerida representa o momento em que a empresa 
entra com o pedido de recuperação em juízo, acompanhado da documentação 
prevista em lei, e que será analisado pelo juiz. Neste momento, a Justiça verificará se 
o pedido poderá ser aceito.  

O setor de serviços foi o que mais apresentou recuperações requeridas em 
2015, com 480 pedidos, seguido do comércio, com 404, e da indústria, com 359. 
Segundo os economistas da Serasa Experian, o aprofundamento da recessão 
econômica, os custos do crédito cada vez mais elevados e a alta acumulada do dólar 
neste ano estão impondo dificuldades financeiras às empresas, seja pelo 
enfraquecimento da geração de caixa (recessão), seja pela elevação de custos (juros 
e dólar).  

Neste ambiente, a solvência empresarial fica pressionada, culminando em 
aumentos nos pedidos recuperações judiciais e acarretando no recorde histórico para 
os três setores. O recorde anterior, para indústria e serviços, havia sido registrado em 
2013, quando o número chegou a 271 para a indústria e 322 para serviços. Já o setor 
de comércio teve seu pico de recuperações judiciais em 2014, com 279 pedidos. 

Em 2015, o número de recuperações judiciais deferidas também foi recorde 
para os últimos dez anos, chegando a 1.044, com o setor de serviços novamente 
encabeçando a lista, com 415 deferimentos, comércio com 299 e indústria com 292.  

O estudo também revelou que, entre 2005 e 2015, o ano de 2014 teve o maior 
número de recuperações judiciais concedidas, com total de 323, sendo que indústria 
(127) e comércio (84) foram recordes para o período. Já o setor de serviços alcançou 
o maior número de recuperações judiciais concedidas em 2015, com 114. 

Falências - O estudo também aponta que o número de falências requeridas nos 
três setores, entre os meses de janeiro e dezembro de 2005 a 2015 teve seu recorde 
histórico em 2005, com 9.548 requisições. Naquele ano, o setor de comércio recebeu 
4.081 solicitações de falência, a indústria 2.896 e serviços 2.520. Vale lembrar que em 
junho de 2005 entrou em vigor a Nova Lei de Falências. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18128
6&Categoria=CONJUNTURA   
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços - Internet 

Vivo terá franquia de dados na banda larga fixa 

11 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
A operadora Vivo começou a impor um limite de dados para os novos 

clientes de banda larga fixa, uma prática comum nos planos de internet móvel 
no Brasil. Desde 5 de fevereiro, quem assina um plano do Vivo Internet Fixa 
(serviço que usa a tecnologia ADSL e, no passado, era conhecido como 
Speedy) recebe um limite mensal de consumo que pode variar de 10 GB (nos 
planos com velocidade entre 200 Kbps e 2 Mbps) a 130 GB (no pacote de 25 
Mbps). De acordo com a Vivo, ao exceder o consumo, o cliente terá sua 
conexão de internet bloqueada ou com velocidade reduzida. 

A empresa afirma que só vai começar a cobrar pelo uso excedente de 
dados a partir de 2017. "À medida que isto vier a ocorrer, a empresa fará um 
trabalho prévio educativo para que o cliente possa aferir o seu consumo", disse 
a Vivo, por meio de nota. Com relação aos clientes Vivo Fibra e GVT, a 
empresa avisa que "o tema está sendo avaliado". 

Atuais clientes da banda larga fixa da Vivo não serão afetados pela 
alteração nos contratos. Porém, o consumidor antigo que alterar seu contrato - 
em razão de aumento ou redução de velocidade da conexão - será enquadrado 
nas novas regras. A operadora não pretende alterar os contratos vigentes. 

"Caso isso aconteça, o consumidor tem o direito de denunciar a 
empresa, porque haveria uma quebra de contrato", diz Maria Inês Dolci, 
coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor 
(Proteste). Segundo ela, não pode haver alterações unilaterais no contrato. 

A Vivo não é a primeira operadora brasileira a adotar a prática: a NET, 
do grupo América Móvil, cobra franquia de dados no serviço de banda larga fixa 
Virtua há pelo menos cinco anos - os limites vão de 30 GB (plano de 2 Mpbs) a 
200 GB (no plano de 120 Mbps). "O emprego de franquia visa preservar a 
experiência de navegação para todos os clientes, e são criadas de acordo com 
o perfil de uso residencial", explicou a NET, por meio de nota. Ao estourar o 
limite da franquia, o cliente tem a velocidade de sua conexão reduzida até o 
final do mês. A Oi também prevê em contrato a redução da velocidade após o 
fim da franquia, mas diz que "não pratica o corte de navegação de internet". A 
TIM não cobra pela franquia de dados. "Não prevemos mudanças nos planos 
atuais", disse a operadora. 

Para Maria Inês, a franquia de dados, seja na banda larga fixa ou móvel, 
prejudica o consumidor e faz as pessoas gastarem mais. "O brasileiro gasta 
muito mais do que deveria com pacotes de dados. Muitas vezes, ele contrata 
velocidade acima do que precisa só para poder utilizar a internet livremente", 
diz. 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/02/economia/481682-vivo-tera-franquia-
de-dados-na-banda-larga-fixa.html 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Aeroportos alcançam 93,1% de pontualidade no carnaval 

 
11 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

Balanço parcial da Operação Carnaval 2016 revela que apenas 6,9% 
dos 9.473 voos programados para o período entre 4 e 10 de fevereiro 
decolaram com atraso superior a 30 minutos. Os números foram apresentados 
nesta quinta-feira pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da 
República. 

O resultado, que considera os sete aeroportos com maior fluxo de 
passageiros no carnaval, está dentro da meta de desempenho estabelecida 
pelo governo, que é manter os atrasos abaixo de 15%. O índice médio de 
pontualidade registrado no período foi de 93,1%. 

Para o ministro da Aviação Civil, Guilherme Ramalho, a pontualidade é 
um atestado de eficiência e eficácia da atividade aeroportuária. “No setor 
aéreo, o trabalho integrado é uma política compartilhada por governo, iniciativa 
privada, gestores e operadores. Quando um número vai bem, é sinal que a 
atividade, como um todo, funcionou de acordo com as regras, 
responsabilidades e todo o planejamento feito para atendimento ao 
passageiro”, diz. 

O terminal mais pontual foi o de Brasília (4,11% de atrasos), seguido por 
Recife (4,29%), Congonhas (5,26%), Santos Dumont (5,48%), Galeão (5,97%), 
Salvador (7,31%) e Guarulhos (11,34%). Juntos, os sete aeroportos 
representam 55% da movimentação anual de passageiros no país. 

A SAC estima que entre 4 e 10 de fevereiro um total de três milhões de 
viajantes tenha passado pelos sete aeroportos envolvidos na operação. Até o 
dia 15, o número deve subir para cinco milhões. A projeção é calculada com 
base na oferta de assentos das companhias aéreas e considera uma ocupação 
média de 85% 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18130
8&Categoria=EMPRESAS 
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Azul Linhas Aéreas tem Silver Airways como nova parceira para interline 

 
11 de Fevereiro de 2016 

Fonte: BrasilTuris 
 

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras tem a Silver Airways, empresa regional 
que opera na Flórida, nos Estados Unidos, como nova parceira de interline. 
Com o acordo, as companhias passam a comercializar passagens de forma 
conjunta, o que amplia a oferta de destinos aos clientes de ambas as 
empresas, por meio de todos os canais de relacionamento. 

“O interline com a Silver Airways será importante para a oferta 
internacional da Azul nos Estados Unidos. Por ser uma empresa com muita 
força regional na Flórida e Bahamas, a aérea norte-americana poderá alimentar 
os voos da Azul para o Brasil, assim como poderemos ofertar ainda mais 
conexões por meio dos voos do parceiro. A novidade permite à Azul ampliar 
projeção no mercado internacional, de modo a reforçar sua marca fora do 
Brasil”, afirmou o diretor de Planejamento e Alianças da Azul, Marcelo Bento. 

“Estamos orgulhosos em ter como parceira outra empresa de muito 
prestígio no mercado, para oferecer aos clientes opções de viagens entre a 
extensa malha da Silver Airways na Flórida e nas Bahamas e o reconhecido 
serviço da Azul em todo o Brasil”, afirmou o presidente e CEO da Silver 
Airways, Sami Teittinen. “A Silver deseja desenvolver uma profunda parceria 
comercial com a Azul, que melhorará ainda mais as opções para os clientes 
que viajam entre o Brasil e a Flórida”, complementou. 

 Benefícios – Os clientes terão acesso a mais 14 destinos internacionais 
com as operações da Silver. Ainda, as empresas apresentam como benefícios 
principais a emissão de bilhete único para todos os trechos. 

 Operações – A Silver Airways tem uma extensa operação em Orlando e 
Fort Lauderdale, voando para Pensacola, Tallahassee, Key West, Tampa, Fort 
Myers, Orlando e Fort Lauderdale, na Flórida, e Eleuthera, Freeport, Bimini, 
Georgetown, Governors Harbour, Marsh Harbour e Treasure Cay, nas 
Bahamas. A Azul tem Campinas e Belo Horizonte (Confins) como centros de 
distribuição de voos, de onde oferta mais de 200 ligações diárias para mais de 
70 destinos brasileiros. 

 
http://novo.brasilturis.com.br/azul-linhas-aereas-tem-a-silver-airways-como-
nova-parceira-para-interline/ 
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7. Serviços – Turismo 

TAP apoia ação de atração de turistas europeus para o Brasil 

 
11 de Fevereiro de 2016 

Fonte: BrasilTuris 
 

A fim de estimular a presença de turistas europeus para o Brasil, a TAP 
Portugal está apoiando uma ação junto à maior feira de negócios do setor em 
Lisboa, a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. A ideia é que hotéis e secretarias 
de turismo do Brasil façam agendamentos para rodadas de negócios durante 
evento a partir deste mês. O gerente regional da TAP em São Paulo, Luis 
Quaggio, poderá orientar, bem como todos os gerentes regionais da TAP no 
Brasil, cada um em sua região. 

Apesar da desvalorização do Real, o Brasil mantém-se como uma das 
apostas da organização da feira, pois Lisboa continua a ser o maior hub 
europeu para o mercado. Com este programa, lançado em parceria com a 
Embratur, é possível o contato dos profissionais brasileiros com vários 
mercados estrangeiros e principalmente com os europeus. “No ano passado, 
foram atraídos novos compradores europeus que são especializados na oferta 
brasileira e que tiveram o maior interesse em agendar reuniões com os 
operadores brasileiros. O balanço da primeira edição do programa foi muito 
positivo e este ano queremos consolida-lo”, afirmou a diretora da FIL 
responsável pela BTL, Fátima Vila Maior. 

O otimismo em relação à BTL também pode ser notado pelo presidente 
da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Vinícius Lummertz. Segundo ele, 
o Brasil vai repetir o modelo de participação adotado em 2015 devido ao 
sucesso alcançado: “O programa de hosted buyers gerou um grande impacto 
no número de negócios fechados pelo receptivo brasileiro no ano passado e, 
por isso, decidimos manter esse modelo. A nossa expectativa é ultrapassar os 
R$ 16 milhões em negócios”. Lummertz acrescenta que a feira reforça a 
imagem do País e o potencial de crescimento do setor na economia do turismo 
no Brasil. “Esta é uma forma de ativar e estimular a economia  através da 
venda direta de um produto qualificado para um público exigente”, completou. 

A BTL 2016 será realizada de 2 a 6 de março, na FIL, em Lisboa. 
 

http://novo.brasilturis.com.br/tap-apoia-acao-de-atracao-de-turistas-europeus-
para-o-brasil/ 
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8. Comércio Eletrônico 

Estratégias em mobile commerce crescerão em 2016 

 
11 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Proxxima 
 

De acordo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), 
cerca de 30% das compras em lojas virtuais em 2016 serão feitas por meio de 
dispositivos móveis (smartphones e tablets). A parcela representa 57,2 milhões 
de compras, dentro de um mercado que deve movimentar R$ 56,8 bilhões até 
o fim do ano, segundo a entidade. 

Diante do crescimento dos consumidores online, players observam as 
melhores estratégias para atuar no marketing digital. Especializada em 
performance, a agência digital Cadastra, que atende varejistas como Renner, 
Livraria Cultura, Lojas Colombo, Camicado, Corello, Le Postiche, diz que vai 
reforçar sua atuação em mobile, para melhorar a experiência dos clientes com 
as marcas. O CEO Thiago Bacchin afirma em comunicado que para 
acompanhar o crescimento, é necessário não só um incremento em sites 
responsivos e aplicativos para esses dispositivos, mas também em mídia. 

Já a All In, braço especializado em marketing digital da Locaweb, que 
atende marcas como Ponto Frio, Fnac, Sephora, Chili Beans, pretende criar 
novas funcionalidades para suas ações no mobile, de modo a se aproximar dos 
consumidores. Wellington Sousa, gerente de Marketing da All In, disse em 
comunicado esperar que com o monitoramento dos consumidores no comércio 
eletrônico, será possível escolher a melhor hora de apostar em campanhas 
específicas. 

Um levantamento realizado pela consultoria especializada GSMA, 
associa o comportamento ao crescimento da internet móvel no Brasil, em 
especial da telefonia de quarta geração (4G). Segundo a pesquisa, a previsão 
é que o Brasil termine 2016 com 42 milhões de conexões 4G, um aumento de 
87% em relação ao ano passado. Esse número representaria 15% do total da 
base ativa esperada, que será de 278 milhões de acessos (incluindo telefonia 
2G e 3G). 

Ambos os executivos reforçaram a necessidade das agências e 
anunciantes se adaptarem ao mobile já que este representa um importante 
canal de comunicação entre o e-commerce e o cliente. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11586/estrategias-em-mobile-commerce-
crescerao-em-2016    
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9.  Curtas 

Maior taxa de juros em 10 anos 

11 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Para empresas, valor é recorde de seis anos, segundo a Anefac 
 

A taxa de juros média geral para pessoa física aumentou 0,11 ponto percentual em 
janeiro (2,96 pontos percentuais no ano), passando de 7,55% ao mês (139,78% ao ano) 
em dezembro de 2015 para 7,67% (142,74% ao ano), a maior taxa desde fevereiro de 
2005. É a 16ª elevação consecutiva, de acordo com a Associação Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). 

Para empresas também houve elevação nas três linhas de crédito pesquisadas 
(capital de giro, desconto de duplicatas e conta garantida). A taxa de juros média geral 
para pessoa jurídica, porém, subiu menos, 0,06 ponto percentual no mês (1,15 ponto 
percentual em 12 meses), passando de 4,27% ao mês (65,16% ao ano) em dezembro de 
2015 para 4,33% ao mês (66,31% ao ano), sendo esta a maior desde fevereiro de 2009. 

Desde março de 2013, quando começou o ciclo de alta da taxa de juros básica 
(Selic) comandado pelo Banco Central, a taxa passou de 7,25% ao ano em março de 2013 
para 14,25% em janeiro de 2016, 7 pontos percentuais a mais, o que representa uma 
elevação de 96,55%. 

Neste período, a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma elevação 
de 54,77 pontos percentuais, ou 62,26% a mais. Para pessoa jurídica a elevação foi de 
22,73 pontos percentuais, aumento de 52,16%. 

Pesquisa do Procon-SP aponta que Banco do Brasil e Itaú Unibanco elevaram 
suas taxas de juros para cheque especial e empréstimo pessoal em fevereiro. A taxa 
média para o cheque especial entre os bancos pesquisados foi para 12,79% ao mês, ante 
12,52% no mês anterior. 

No caso do empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 
6,41% ao mês, ante 6,37% no mês anterior. Segundo a pesquisa, os demais bancos não 
registraram alterações nas taxas de juros. Fizeram parte da amostra o Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú Unibanco, Safra e Santander. 

Secretaria de Aviação Civil cria grupo para aperfeiçoar serviços aéreos de 
baixo custo 

12 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Reuters 

 
A Secretaria de Aviação Civil criou um grupo de trabalho com o objetivo de avaliar 

o ambiente regulatório relacionado à prestação de serviços aéreos de baixo custo e propor 
medidas para seu aperfeiçoamento, segundo portaria publicada nesta sexta-feira no Diário 
Oficial da União. 

O grupo será formado por três servidores da Secretaria de Aviação Civil e por dois 
representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

Haverá prazo de 30 dias, a partir da publicação das indicações dos integrantes do 
grupo, para a apresentação do relatório final das análises, de acordo com a portaria. 
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10. Feiras 

 
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  
 
02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco  
Cidade: Olinda – PE  
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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 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ISC BRASIL 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo - SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/
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