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1. Crédito e Financiamento 

Vendas por consórcios em 2015 cresceram 13,9% 
 

15 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Correio do Estado 

 
Os negócios feitos por meio de consórcios envolvendo aquisições de bens 

(imóveis e veículos) e de serviços aumentaram 13,9% no período de janeiro a 
dezembro do ano passado, com o fechamento de contratos no valor total de R$ 89,61 
bilhões, superando o montante registrado em 2014 (R$ 78,68 bilhões). Os dados são 
da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac) e foram divulgadas 
pela Agência Brasil. 

Os consórcios em geral fecharam 2015 com 7,17 milhões de participantes 
ativos, 1,4% superior a 2014. O número de contemplados cresceu 3,7%, com 1,41 
milhão, e o volume de créditos teve alta de 8,3%, somando R$ 40,94 bilhões. 

Só as vendas de novas cotas no setor de imóveis cresceram 41,7%, com 251,2 
mil adesões e contratos no valor de R$ 28,9 bilhões, 43,4% maior do que no ano 
anterior. Ao longo de 2015, 71 mil consorciados tiveram acesso aos imóveis, 2,9% 
mais do que em 2014. A quantia de crédito disponibilizado cresceu 7,6%, atingindo R$ 
7,05 bilhões. 

Para o presidente da Abac, Paulo Roberto Rossi, ao optar pelos consórcios, os 
clientes mostraram ser esta uma estratégia contra os efeitos da inflação, dos juros 
altos, do desemprego e da crise de confiança na política econômica. 

"Parcela significativa dos consumidores, depois de rever e ajustar seus 
orçamentos mensais, continuou assumindo compromissos financeiros mais coerentes 
com o momento, sempre levando em conta disponibilidade e responsabilidade de 
consumo", afirmou o executivo, por meio de nota. 

Em todos os segmentos comercializados, as novas adesões subiram 2,1%, 
passando de 2,35 milhões de clientes, em 2014, para 2,40 milhões, no ano passado. 
Em relação aos veículos leves (automóveis, utilitários e camionetes ), as vendas 
tiveram alta de 11,1% . 

Segundo a Abac, a participação no mercado interno atingiu 25,3%, o que 
significa que a cada quatro veículos vendidos, um foi por meio de consórcio. Apesar 
desse avanço, o valor médio dos negócios neste segmento caiu em 1%, passando de 
R$ 41,9 mil para R$ 41,5 mil. As contemplações foram 11,6% maiores do que em 
2014. 

No caso dos veículos pesados (caminhões, tratores e implementos), foi 
verificado um crescimento de 11,2%. Os contratos somaram R$ 8,64 bilhões, 1,3% 
acima do ano anterior. As contemplações, no entanto, caíram 7,5% e o total de crédito 
disponibilizado permaneceu estável em R$ 4,69 bilhões. 

O pior desempenho na área automotiva foi registrado no setor de motocicleta 
se motonetas. As vendas de novas cotas diminuíram em 10,8%; o volume de crédito 
comercializado caiu em 19,5% e as contemplações ficaram 1,5% abaixo de 2014. Já 
na área de serviços, houve elevação de 13,9%. 
 
http://www.correiodoestado.com.br/economia/vendas-por-consorcios-em-2015-
cresceram-139/270740/ 
 

Voltar ao índice  

http://www.correiodoestado.com.br/economia/vendas-por-consorcios-em-2015-cresceram-139/270740/
http://www.correiodoestado.com.br/economia/vendas-por-consorcios-em-2015-cresceram-139/270740/
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2. Comércio - Varejo 

Vendas no varejo caem 10,2% em janeiro ante janeiro de 2015, revela 
MasterCard 

 
15 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 

As vendas no comércio varejista brasileiro tiveram queda de 10,2% em 
janeiro ante janeiro de 2015, de acordo com o relatório MasterCard 
SpendingPulse. A queda média dos últimos três meses foi de 10,1%, 
mostrando uma deterioração em relação ao trimestre encerrado em dezembro 
(-8,9%). 

Dos sete setores considerados na pesquisa, cinco tiveram desempenho 
acima do índice cheio em janeiro: artigos farmacêuticos; material de 
construção; supermercados; e vestuários e artigos de uso pessoal e doméstico. 
Por outro lado, os segmentos de móveis/eletrodomésticos e combustíveis 
ficaram abaixo da média geral. 

O e-commerce, que vinha crescendo continuamente nos últimos meses, 
em janeiro caiu 1,1% comparado com o mesmo mês de 2015, registrando a 
primeira queda desde o início da série histórica. Os setores de artigos 
farmacêuticos e de móveis tiveram desempenho superior à média do comércio 
eletrônico, enquanto os setores de eletrônicos; hobby & livraria; e vestuários 
ficaram abaixo do crescimento do canal. 

"A perspectiva para os próximos meses não é favorável para o comércio 
varejista brasileiro, em função do aumento da taxa de desemprego, da 
inadimplência e das pressões inflacionárias", afirma Kamalesh Rao, diretor de 
pesquisa econômica na MasterCard Advisors. 

Na divisão geográfica, houve queda em todas as regiões em dezembro. 
A retração mais acentuada foi registrada no Sul (-12,1%), seguido do Centro-
Oeste (-11,4%), Nordeste (-10,7%), Norte (-9,9%) e Sudeste (-9,9%). 

O SpendingPulse é um indicador macroeconômico que informa sobre 
gastos no varejo nacional e o desempenho do consumo. O relatório é baseado 
nas atividades de vendas na rede de pagamentos MasterCard, juntamente com 
as estimativas para todas as outras formas de pagamento, incluindo dinheiro e 
cheque. O relatório, bem como as previsões de tendências de gastos, não 
refletem ou se relacionam com o desempenho operacional e financeiro da 
MasterCard. 
 
http://noticias.r7.com/economia/vendas-no-varejo-caem-102-em-janeiro-ante-
janeiro-de-2015-revela-mastercard-15022016 
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Varejo no Brasil cai 2,7% em dezembro; fecha 2015 com queda histórica 
de 4,3%, diz IBGE 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: UOL 
 

As vendas no varejo brasileiro registraram em 2015 sua maior queda 
histórica, em meio ao cenário de recessão econômica, primeiro resultado 
negativo desde 2003 e puxado por perdas em segmentos importantes como 
móveis, eletrodomésticos e combustíveis. 

No ano passado, as vendas caíram 4,3% sobre 2014, informou o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (16). 

Este é o pior resultado na série histórica iniciada em 2001 e a primeira 
queda desde o recuo de 3,7% visto em 2003, reflexo da economia em forte 
recessão agravada por confiança muito fraca e juros elevados. 

Somente em dezembro, ainda segundo o IBGE, a atividade teve recuo 
de 2,7% contra novembro, resultado mais fraco em um ano, registrando queda 
de 7,1% sobre o mesmo mês do ano anterior. 

As expectativas em pesquisa da agência de notícias Reuters eram de 
recuo de 2,5% na comparação mensal e de 7,05% sobre um ano antes. 
Móveis e eletrodomésticos 

O IBGE informou que o pior desempenho no volume de vendas entre as 
atividades no varejo restrito em 2015 ficou para Móveis e eletrodomésticos, 
com queda de 14%. Só em dezembro, o tombo foi de 8,7% sobre o mês 
anterior. 

As vendas de Combustíveis e lubrificantes chegaram a subir 0,5% em 
dezembro, mas fecharam o ano com recuo de 6,2%. 

Já o grupo de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, setor com maior peso na estrutura do comércio varejista, caiu 
1% no último mês do ano, terminando 2015 com perdas de 2,5%. 

Ainda segundo o IBGE, o volume de vendas no varejo ampliado --que 
inclui veículos e material de construção-- caiu 0,9% em dezembro sobre o mês 
anterior, fechando o ano com recuo de 8,6%. 
 
http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/02/16/varejo-no-brasil-cai-27-
em-dezembro-fecha-2015-com-queda-historica-de-43-diz-ibge.htm 
 

Voltar ao índice 

http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/02/16/varejo-no-brasil-cai-27-em-dezembro-fecha-2015-com-queda-historica-de-43-diz-ibge.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/02/16/varejo-no-brasil-cai-27-em-dezembro-fecha-2015-com-queda-historica-de-43-diz-ibge.htm


 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

3. Serviços - Alimentação 

Alimentação fora do lar projeta crescimento e beneficia empresas do 
setor 

 
15 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Administradores 

 
O mercado de foodservice tem faturamento estimado em R$ 60 bilhões 
 

A incerteza econômica que atinge alguns nichos da economia é sentida 
de forma diferente em alguns setores. O Instituto de Foodservice Brasil (IFB), 
que representa o setor de alimentação fora do lar, projeta crescimento de 7,7% 
para este ano. Em 2015, o segmento apresentou alta de vendas da ordem de 
6,2%. O mercado de foodservice tem faturamento estimado em R$ 60 bilhões. 
São mais de 220 mil colaboradores em quase dez mil pontos de venda, número 
que deve subir para 10.700 estabelecimentos até dezembro. 

Para Roberto Silvestrini, diretor de expansão da Temakeria Makis Place, 
o costume de comer fora de casa é um ponto positivo para o mercado. "A 
alimentação fora do lar, mesmo em períodos de incerteza econômica, se tornou 
um forte hábito para os brasileiros". O executivo lembra, todavia, que estar 
preparado para atender esse nicho de mercado envolve muito planejamento. “A 
preocupação com alimentação saudável cresce a cada dia. Por isso, parte 
considerável das marcas está apostando fortemente na diversificação do 
cardápio e incorporando opções leves e saudáveis para que o consumidor 
tenha vasta oferta de produtos”, explica. 

O crescente hábito de se alimentar fora de casa durante a semana 
favorece – e muito – quem atua (ou planeja atuar) na área alimentícia. Apesar 
de a concorrência no setor também ser grande, Silvestrini pontua que “na área 
alimentícia há grande demanda, o que favorece os players, e faz com que a 
economia „gire diariamente‟, ou seja, que a pessoa consuma todos os dias”. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/economia-e-financas/alimentacao-
fora-do-lar-projeta-crescimento-e-beneficia-empresas-do-setor/108318/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

BMG passa a liderar ranking de reclamações contra bancos, diz BC 

 

15 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
O BMG passou a liderar o ranking de reclamações de clientes contra 

instituições financeiras, em janeiro deste ano, segundo informou hoje o Banco 
Central. O banco entrou para a lista de bancos e financeiras com mais de 2 
milhões de clientes e superou a Caixa Econômica Federal. O BMG registrou 
índice de 71,85, bem distante da Caixa, que ficou em segundo lugar com 10,73 
e o Itaú, com 7,99. 

Para fazer o ranking, as reclamações são divididas pelo número de 
clientes da instituição financeira que originou a demanda e multiplicadas por 1 
milhão. Assim, é gerado o índice, que representa o número de reclamações de 
cada instituição financeira para cada grupo de 1 milhão de clientes. 

A pesquisa também faz o ranking para bancos e instituições financeiras 
com menos de 2 milhões de clientes. Em dezembro, quando o BMG ainda 
estava entre as pequenas instituições, ficou em segundo lugar no ranking, com 
136,48. 

Em janeiro, o número de reclamações consideradas procedentes pelo 
BC contra o BMG ficou em 158. No caso da Caixa, foram 842 reclamações e 
do Itaú, 480. 

No total, o BC recebeu em janeiro 2.946 reclamações consideradas 
procedentes. A principal reclamação, com 367 casos, está relacionada a 
irregularidades envolvendo a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou 
legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito. Em 
seguida, ficaram as queixas (253) relacionadas a oferta ou prestação de 
informação a respeito de produtos e serviços de forma inadequada. Em terceiro 
lugar (244), a cobrança irregular de tarifa por serviços não contratados. 

Procurados, BMG, Caixa e Itaú ainda não se posicionaram sobre o 
ranking de reclamações do BC. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18139
0&Categoria=EMPRESAS 
 

Voltar ao índice 

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181390&Categoria=EMPRESAS
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181390&Categoria=EMPRESAS
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5. Serviços – Software e TI 

Aplicativos ajudam a estreitar os laços com os clientes 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 
Empresas investem na capacitação para trabalhar com a tecnologia 
 

A utilização de aplicativos de mensagens instantâneas, como Whatsapp, 
Telegram e Messenger, facilita cada vez mais o relacionamento entre empresas 
e clientes. Organizações de diferentes portes e setores observam que eles 
agilizam a solução de dúvidas e busca por informações contribuindo, portanto, 
para o aumento do nível de satisfação. Dessa maneira, elas capacitam 
funcionários e, em alguns casos, até contratam profissionais especializados 
nesse tipo de atendimento. 

O My Box, empresa mineira de self-storage (guarda-volumes), com sede 
no bairro Olhos D‟Água, região do Barreiro, instituiu o uso da ferramenta no 
final de 2014. A gerente de Operações, Aleandra Rodrigues, explica que por 
meio de um aplicativo são enviadas aos clientes informações relacionadas a 
mudanças no horário de funcionamento e alterações no regulamento interno. 

A clientela, por sua vez, comumente soluciona, somente através das 
mensagens, questões referentes a contratos e atrasos nos pagamentos. 
“Percebemos que a satisfação aumentou porque o processo está mais rápido. 
Outro aspecto positivo é a redução das despesas da empresa, pois muito do 
que antes era resolvido por telefone passou a ser feito pelo aplicativo, que não 
tem custo algum”, relata ela. 

O Shopping Cidade, centro de compras localizado no hipercentro da 
capital mineira, admitiu em março do ano passado um colaborador responsável 
por atender às demandas enviadas para o aplicativo de mensagens do mall. 
Conforme a gerente de Marketing, Carolina Vaz, são recebidas, em média, 50 
solicitações por dia. A maioria delas é sobre o cinema – estreias e filmes em 
cartaz – e horário de funcionamento em dias especiais. 

Ela, contudo, também afirma que chegam mensagens de consumidores 
interessados em saber se alguma das lojas do shopping oferece determinado 
tipo de produto. “Nesses casos, o funcionário imediatamente passa nas lojas 
para saber se a mercadoria está disponível. Se estiver, enviamos uma foto e o 
valor para o cliente, que muitas vezes vem concluir a compra. Essa é uma 
maneira de apoiar o lojista e aumentar a taxa de conversão dele”, explica ela. 

A construtora Caparaó, sediada no bairro Funcionários, na região 
Centro-Sul, adotou a estratégia em 2015. A empresa acredita que os aplicativos 
podem se transformar em outro importante canal de vendas. “Hoje é muito 
comum as pessoas trocarem mensagens instantâneas pelo celular durante o 
dia todo. O que queremos é aderir a essa rapidez”, avalia a arquiteta e atual 
responsável pelos atendimentos, Letícia Valle. 
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Ela revela que um dos planos da construtora para este ano é intensificar 
a utilização da plataforma. Para isso, é necessário ampliar a divulgação. 
“Vamos formar uma equipe para comercializar os imóveis por meio dessa 
ferramenta”, adianta. A ideia, a princípio, é capacitar os profissionais do quadro, 
mas, caso haja necessidade, outros serão contratados. 

Tradicional - A utilização corporativa dos aplicativos também é feita por 
empresas instaladas em municípios menores. A pousada Vista da Serra, há 20 
anos na tranquila Casa Branca, distrito de Brumadinho, Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH), registrou aumento de 30% na quantidade de 
pedidos de orçamento desde que passou a atender os clientes também por um 
aplicativo de mensagens, há seis meses. 

Segundo a gerente Luísa Sad, são recebidas, em média, 20 solicitações 
por semana. “Essas novas maneiras de se aproximar do cliente ajudam muito o 
negócio, porque atribuem mais praticidade e dinamicidade a ele. Hoje, as 
pessoas buscam soluções mais práticas, já que o dia a dia costuma ser corrido 
e, por isso, a maioria não consegue parar para fazer uma ligação”, argumenta 
ela. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=aplicativos_ajudam_a_estre
itar_os_lacos_com_os_clientes&id=165889 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Azul anuncia corte de voos e diz que vai devolver “mais de 20 aeronaves” 

 
15 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 

Empresa enviou comunicado aos tripulantes oferecendo licença não 
remunerada 
 

Terceira maior companhia aérea do País, a Azul comunicou 
recentemente a todos seus tripulantes que, devido ao “desafiante cenário 
econômico” brasileiro, vai reduzir a oferta de voos e devolver “mais de 20 
aeronaves neste semestre”. 

O comunicado veio acompanhado de uma oferta de licença não 
remunerada aos tripulantes que assim desejarem. “A ideia é aproveitar o 
momento para que, aqueles que tenham interesse, possam realizar projetos 
pessoais e/ou profissionais, os quais exigiriam um afastamento temporário da 
Azul, como por exemplo, cursos com jornada integral ou dedicação os filhos 
menores e familiares”, diz um trecho do texto. 

A licença em questão suspende o salário e os benefícios, mas mantém a 
vaga do funcionário da empresa. A Azul fechou 2015 com 16,7% de 
participação no mercado doméstico brasileiro, atrás da TAM e da Gol. 

Em janeiro, a Azul anunciou um corte de 7% na oferta de voos 
domésticos e uma nova rota ligando Campinas a Lisboa. Serão até seis 
frequências semanais, a partir de maio. A autorização ainda depende de 
órgãos reguladores do Brasil e de Portugal. 

A companhia possui hoje uma frota de 134 aeronaves e opera 860 voos 
diários entre 104 aeroportos.  

No fim do ano passado, o chinês HNA Group comprou 23,7% da Azul 
em um negócio de R$ 1,7 bilhão. A empresa também estuda abrir o capital do 
programa de milhagens TudoAzul. 

Procurada, a Azul confirmou o comunicado, mas disse que não vai 
comentar o assunto. 
 
http://noticias.r7.com/economia/azul-anuncia-corte-de-voos-e-diz-que-vai-
devolver-mais-de-20-aeronaves-15022016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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.” 

 

Azul começa a aceitar pagamento de passagem aérea em casas lotéricas 

 
15 de Fevereiro de 2016 

Fonte: UOL 
 

Quem comprar passagens aéreas no site da Azul pode optar por fazer o 
pagamento em uma casa lotérica. O serviço já está valendo desde a última 
semana e tem o objetivo de facilitar a compra de bilhetes para passageiros que 
não possuem o hábito de usar cartão de crédito, segundo a empresa. 

A opção de pagamento nas casas lotéricas é válida para todos os 
destinos da companhia no país. A reserva do bilhete, no entanto, precisa ser 
feita no site da Azul até três dias antes da data de partida do voo. 

Ao fazer a reserva e selecionar o pagamento nas lotéricas, o cliente 
precisará fornecer alguns dados pessoais para gerar o boleto. É necessário 
imprimir o boleto e fazer o pagamento dentro de 24 horas. 

O pagamento terá de ser, obrigatoriamente, à vista em dinheiro ou por 
cartão de débito da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Cartões 
de débito de outros bancos não são aceitos nas lotéricas. 

Caso o valor da compra ultrapasse R$ 2.000, limite que o agente lotérico 
pode receber por transação, o pagamento deve ser feito em uma agência da 
Caixa, de acordo com a companhia aérea. 

Confirmado o pagamento pela lotérica ou agência da Caixa, o 
passageiro receberá um e-mail com os dados da reserva. No caso de não 
pagamento, o cancelamento do bilhete é automático e sem multa. 

A Azul diz ser a primeira companhia aérea do país a possibilitar o 
pagamento de passagens em agências lotéricas.  

Procuradas pelo UOL, a Avianca e a TAM informaram que permitem o 
pagamento com boleto apenas em bancos. A Gol afirmou que não disponibiliza 
o pagamento via boleto bancário. 
 
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/15/passagem-da-azul-
comprada-pela-internet-pode-ser-paga-em-casas-lotericas.htm 
 

Voltar ao índice  

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/15/passagem-da-azul-comprada-pela-internet-pode-ser-paga-em-casas-lotericas.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/15/passagem-da-azul-comprada-pela-internet-pode-ser-paga-em-casas-lotericas.htm
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7. Serviços – Turismo 

Viagens corporativas no Brasil movimentaram R$ 38,73 bi em 2015 

 
15 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
As receitas com viagens corporativas tiveram redução de 3,6% em 2015, 

totalizando R$ 38,73 bilhões, em comparação com os R$ 40,17 bilhões de 
2014. Estas e outras informações são o resultado do 10º Indicador Econômico 
de Viagens Corporativa (IEVC), apresentado hoje no 11º Latin American 
Corporate Travel & Events Experience (Lacte), organizado pela Associação 
Latino-Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev). A 
pesquisa foi realizada por Hildemar Brasil, Professor Doutor em Economia de 
Turismo, e coordenada pela Alagev e pelo Senac (com Antônio Carlos Bonfato 
e Maristela de Souza Goto Sugiyama, do Centro de Estudos Aplicados do 
Centro Universitário Senac). 

Segundo o estudo, em 2015, as viagens corporativas foram 
responsáveis pela geração de 725.589 empregos diretos e indiretos, o que 
também representou queda em relação ao ano anterior, quando o setor gerou 
752.921 postos de trabalho. O impacto direto na economia gerado pelas 
viagens corporativas também caiu, de R$ 75,93 bilhões em 2014 para R$ 70,57 
bilhões em 2015. 

No ranking das receitas geradas em 2015, o aéreo lidera com 44,29%, 
seguido por hospedagem (33,69%), alimentação (8,56%), locação de carros 
(7,33%), agenciamento (4,69%) e tecnologia (1,44%). 

- Nos últimos 10 anos, a pesquisa tem se pautado pelo objetivo de 
manter um conjunto de indicadores que permitam um acompanhamento dos 
aspectos macroeconômicos relacionados ao segmento de viagens corporativas 
no Brasil - afirma o professor Hildemar. 

Segundo Eduardo Murad Junior, presidente da Alagev, "o IEVC é o 
único índice no país que contabiliza a importância das viagens corporativas 
dentro do setor de Turismo e da economia. Chegamos à 10ª edição como uma 
referência neste mercado. Apesar do cenário desfavorável, as viagens 
corporativas mantiveram sua posição frente à demanda, com participação 
relativa de 55,22% em 2015." 

Para Jessica Kobayashi, coordenadora da área de Turismo do Senac 
São Paulo, "participar de pesquisas como o IEVC é fundamental, já que 
também contribuímos no desenvolvimento do setor com a formação de 
profissionais. Dessa forma, o conhecimento detalhado e aprofundado sobre o 
mercado, inclusive como ele se comporta, quais são as tendências e projeções 
previstas são ferramentas importantes em nossas salas de aula e na formação 
de profissionais completos e alinhados à dinâmica do segmento". 
Estudo mostra que Nordeste e Sudeste são as regiões que mais se destacam 
no turismo 
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Modelo estatístico produzido pela  Geofusion - empresa especializada 
em Inteligência Geográfica de Mercado - permite prever o fluxo turístico anual 
das 5.570 cidades brasileiras, com base nos dados do Ministério do Trabalho e 
do IBGE. 

Apesar do grande volume de pessoas circulando pelo país, 82% dos 
municípios têm baixo potencial para o turismo, considerando o número de 
visitantes recebidos e a presença de atrativos como praias, reservas 
ambientais e atividades ligadas ao patrimônio cultural. Desta forma, o Brasil 
conta com apenas 975 cidades de potencial turístico significativo, sendo que a 
maior parte se concentra nas regiões Sudeste (38%) e Nordeste (28%), 
sobressaindo-se principalmente os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Bahia, que juntos concentram 50% do fluxo. 

O impacto gerado pela movimentação destas pessoas tem influência em 
diversos setores da economia. Isso porque cerca de 70% dos municípios 
recebem um volume de visitantes superior ou igual à população residente. Em 
65 cidades ultrapassam em mais de 10 vezes o número de moradores. O 
grande destaque é Rio Quente (GO) que, anualmente, concentra 300 vezes 
mais pessoas que a quantidade de habitantes. 

O efeito do volume de visitantes comparado ao de residentes aumenta 
especialmente em municípios caracterizados pelo turismo de lazer. Em média, 
é quase 500% maior que o total de habitantes. Enquanto os que viajam para 
negócios ultrapassam a população local em apenas 17%. 

Outro dado que fica em evidência no levantamento, quando se fala em 
turismo de lazer, são as regiões litorâneas, pois representam um total de 60% 
dos locais visitados, recebendo em média 47 milhões de pessoas ao ano, o 
que equivale a 64% dos que viajam com este intuito. Praia Grande (SP) se 
destaca por ser a cidade que concentra mais pessoas: 2,4 milhões. 

Segundo o levantamento, no entanto, é nos municípios onde prevalece o 
turismo de negócios que estão os maiores fluxos do país: 155 milhões de 
pessoas circulam nessas cidades anualmente, um volume mais de duas vezes 
maior que o das cidades que se destacam pelo lazer. O estudo da Geofusion 
aponta que as viagens de negócios abrangem cerca de 60% dos municípios 
brasileiros. A Região Sudeste recebe quase 50% deste fluxo, sendo que só os 
Estados de São Paulo e Minas Gerais somam 34% deste potencial. A líder da 
categoria é a capital paulista, com 14,5 milhões viajantes. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18138
2&Categoria=CONJUNTURA 
 

Voltar ao índice  
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8. Comércio Eletrônico 

Dólar mantém preços no comércio eletrônico em ritmo recorde de alta em 
janeiro 

 
15 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Jornal do Comércio – Uol 
 

Os preços de produtos vendidos no comércio eletrônico seguiram num 
ritmo de crescimento recorde para o setor em janeiro. Em seu décimo mês 
consecutivo de alta na comparação com o mesmo mês do ano anterior, os 
preços subiram 9,01%, de acordo com o Índice Fipe/Buscapé, que mede a 
inflação do setor. Na série histórica desde 2012, o aumento de janeiro só perde 
para o de dezembro de 2015, quando os itens vendidos online ficaram 9,24% 
mais caros. 

Os últimos dez meses em que os preços têm subido marcam uma 
reversão de tendência nos números do comércio eletrônico. Até março de 
2015, os preços vinham num movimento de queda na comparação anual, o que 
era atribuído à característica promocional e de competição intensa entre 
vendedores online. Esse movimento, porém, vem sendo revertido em meio à 
crise econômica, escalada da inflação e depreciação da moeda brasileira. 

Algumas categorias que têm peso significativo no e-commerce são 
influenciadas pelo câmbio, caso de eletrônicos, informática, fotografia e 
telefonia. 

O indicador aponta que os preços no comércio eletrônico têm variação 
anual 1,3% inferior à variação dos preços médios do IPCA no período entre 
dezembro de 2014 e dezembro de 2015. Antes do impacto da desvalorização 
cambial sobre os preços dos produtos importados, em 2012, a variação do 
Índice Fipe/Buscapé era cerca de 13% inferior à variação dos preços médios 
da economia. 

No período entre janeiro de 2014 e janeiro de 2015, oito dos dez grupos 
de produtos pesquisados apresentaram aumento de preço. Itens de informática 
subiram 14,55%, seguidos por casa e decoração, com 13,03% de alta, e por 
eletrônicos, com aumento de 11,01%. As únicas categorias com queda foram 
telefonia, cujos preços recuaram 2,43%, e moda e acessórios, com retração de 
8,56%. 
 
jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/02/economia/482099-dolar-mantem-precos-no-
comercio-eletronico-em-ritmo-recorde-de-alta-em-janeiro.html 
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OLX movimenta R$ 70 bilhões 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 

Em 2015, a OLX, maior plataforma de classificados online gratuitos do Brasil, 
movimentou R$ 70 bilhões em transações de compra e venda de produtos usados no 
mercado brasileiro. O número representa mais de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional e reforça o potencial de impacto desse setor de usados na economia. 

“A exemplo do que já aconteceu nos Estados Unidos e em países da Europa, 
os brasileiros estão começando a incorporar a cultura de compra e venda de usados”, 
afirma Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil. “Isso porque, as pessoas começam a 
perceber que possuem verdadeiras fortunas em produtos sem uso dentro de casa, os 
quais podem ser vendidos, não só gerando um retorno financeiro, mas permitindo 
realizar projetos e objetivos, ao mesmo tempo em que representam uma postura de 
consumo sustentável, ao ampliar o ciclo de vida dos produtos”, complementa. 

De acordo com o relatório de resultados de 2015 da OLX, no período, 80 
milhões de novos anúncios foram postados na plataforma, o que representa um 
crescimento de 60% e uma média de três novos anúncios por segundo. A plataforma 
calcula que a cada dois segundos, um item anunciado foi vendido. 

Ainda segundo a OLX, as cinco subcategorias de produtos mais vendidos no 
ano passado por meio de anúncios na plataforma foram: Celulares e Telefonia (1º 
lugar), Carros (2º), Móveis (3º), Eletrodomésticos (4º) e Videogames (5º). Já sobre 
palavras mais buscadas na OLX, em primeiro lugar aparece Gol (na categoria Carros), 
seguida por iPhone (na categoria de Celulares e Telefonia) e Geladeira (na categoria 
de Eletrodomésticos). 

Crise – O cenário de desaceleração da economia brasileira tem sido um dos 
fatores responsáveis pela aceleração no crescimento de uso da OLX, que hoje 
contabiliza cerca de 13 bilhões de anúncios ativos, mais de 43 milhões de usuários 
únicos mensais e 3 bilhões de pageviews por mês. 

“Temos percebido que a crise econômica tem influenciado o crescimento no 
uso de classificados online gratuitos. Isso porque, muitos brasileiros começam a 
perceber que têm objetos sem uso em casa que podem ser vendidos na OLX para 
fazer um dinheiro extra. Ao mesmo tempo em que a redução do crédito e da renda 
está levando as pessoas a buscarem a compra do item usado – que em média custa 
de 40% a 70% mais barato do que um novo”, analisa o CEO da OLX Brasil, que 
acrescenta: “A situação econômica, somada às ações que a OLX tem desenvolvido 
para criar essa cultura de classificados online no Brasil e à disseminação no uso dos 
dispositivos móveis têm motivado um cenário de aceleração do setor.” 

Do total de acessos à OLX, mais de 60% já são realizados por meio de 
dispositivos móveis e do aplicativo da marca, o qual possui uma série de 
funcionalidades voltadas a facilitar as transações entre compradores e vendedores, 
como a comunicação instantânea por chat, filtros avançados de buscas, dicas de 
postagem, marcação de favoritos e login para email e redes sociais. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=olx_movimenta_r_70_bilhoes&id=1
65890 
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

Rio Verde começa a desligar sinal analógico 

16 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Isto é Dinheiro 

 
Após um dia de reuniões intensas, o Grupo de Implantação do Processo de 

Redistribuição dos Canais de TV e RTV (Gired) decidiu iniciar o desligamento do sinal 
analógico na cidade de Rio Verde (GO) mesmo sem atingir o porcentual mínimo de 93% 
de domicílios preparados para receber o sinal digital. As emissoras Rede Vida e Canção 
Nova encerraram na segunda-feira, 15, a transmissão analógica na cidade - a Record 
News já não transmitia mais no sinal analógico desde dezembro. Outras emissoras que 
operam na cidade vão desligar o sinal analógico até o final de fevereiro, se o número de 
domicílios preparados atingir a meta do governo. 

A cidade foi escolhida para ser a primeira do País a migrar completamente para a 
TV digital, mas o processo vem enfrentando atrasos, pois parte da população ainda não 
tem TVs e conversores compatíveis. "O porcentual ficou abaixo porque tem uma parcela 
grande da população com dificuldade de comprar o conversor ou trocar a TV", disse o 
presidente do Gired, Rodrigo Zerbone, ao Estado, na última sexta-feira. 

A estratégia do Gired para preparar o município para a migração digital permanece 
a mesma: distribuir conversores para a população de baixa renda inscritas no Bolsa 
Família e no Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social. 

A interrupção do sinal analógico não é só uma questão de transição tecnológica. O 
governo quer "limpar" a frequência de 700 MHz, que será destinada às operadoras de 
telecomunicações. Elas vão usar a faixa na cobertura de banda larga móvel (4G). 

Gol reduz oferta em 3,5% em janeiro, demanda cai 4,6% 

16 de Fevereiro de 2016 
Fonte: DCI 

 
No mercado doméstico, a demanda registrou recuo de 3,6%; no mercado internacional, a 
queda foi de 11,4% 
 

A companhia aérea Gol informou nesta terça-feira que a oferta total de lugares em 
voos da companhia caiu 3,5 por cento em janeiro na comparação com o mesmo período 
do ano passado, enquanto a demanda teve redução de 4,6 por cento. 

No mercado doméstico, a demanda teve recuo de 3,6 por cento, levando a uma 
taxa de ocupação de 82,4 por cento, uma redução de 1,7 ponto percentual na comparação 
com janeiro de 2015. Já a oferta caiu 1,7 por cento no primeiro mês do ano. 

No mercado internacional, a demanda caiu 11,4 por cento, levando a uma taxa de 
ocupação de 81,1 por cento, redução de 4,2 pontos percentuais. A oferta internacional 
despencou 16 por cento em janeiro. 

No início de fevereiro, a companhia aérea informou crescimento na receita líquida 
por passageiro no quarto trimestre de 2015, ajudada pela alta do indicador que mede os 
preços de passagens conforme dá continuidade ao seu movimento de corte de 
capacidade. 

A receita líquida por passageiro (Prask) teve alta de 2,3 por cento no período na 
comparação anual e avançou 7,2 por cento sobre o terceiro trimestre. Enquanto isso, o 
yield, que mede preços de passagens, subiu 6,8 por cento ante os três últimos meses de 
2014 e 11,7 por cento ante o terceiro trimestre. 

 
Voltar ao índice  
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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
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