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1. Crédito e Financiamento 

Financiamento de veículos no Brasil cai 26,1% em janeiro, diz Cetip 

 
17 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 

O total de veículos vendidos por meio de financiamento no Brasil somou 
367.507 unidades em janeiro, uma queda de 26,1 por cento em relação ao 
mesmo mês de 2015, informou nesta quarta-feira a Cetip. 

Os números, que levam em consideração automóveis de passeio, 
comerciais leves, motos e pesados, usam dados da Unidade de 
Financiamentos da Cetip, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG). 

Segundo o levantamento, os veículos novos tiveram a maior queda nos 
financiamentos, de 36 por cento, para 143.056 unidades, com destaque para 
automóveis, com baixa de 41 por cento. Já os usados tiveram recuo de 18 por 
cento, para 224.451 veículos financiados. 

O prazo médio de financiamento dos automóveis leves novos caiu de 
39,2 para 37,4 meses no comparativo anual. 

O movimento segue o desempenho global da indústria automotiva, que 
tem mostrado sucessivas e agudas quedas na produção e vendas, dada a 
recessão no país. 

A Anfavea, associação das montadoras, afirmou no começo do mês que 
a produção brasileira de veículos caiu 29,3 por cento em janeiro ante igual 
período de 2015. 

E a Fenabrave, que representa os revendedores, disse que as vendas 
de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus devem ter queda de 
cerca de 6 por cento em 2016, após um 2015 que o setor acumulou retração de 
26,5 por cento. 
 
http://noticias.r7.com/economia/financiamento-de-veiculos-no-brasil-cai-261-
em-janeiro-diz-cetip-17022016 
 

Voltar ao índice  

http://noticias.r7.com/economia/financiamento-de-veiculos-no-brasil-cai-261-em-janeiro-diz-cetip-17022016
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2. Comércio – Shopping Center 

Shopping tenta atrair clientes com torneio de pôquer e novas promoções 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

Com menor fluxo de pessoas dentro das operações, a participação de 
consumidores em sorteios de prêmios e programas como 'comprou ganhou' 
caiu 25% no ano passado, ante a 2013 
 

Ao perceber os consumidores mais arredios, em função da crise 
econômica, os shoppings começaram a buscar alternativas para voltar a atrair 
o público. As estratégias vão desde as tradicionais promoções e prêmios até a 
organização de torneios de pôquer. 

De acordo com uma pesquisa do Ibope Inteligência, o percentual de 
consumidores que participaram de alguma promoção de Natal realizada pelos 
shoppings brasileiros caiu 25% em 2015 na comparação com 2013. 
Para a diretora executiva da entidade, Márcia Scola, o motivo pode ser mais 
um reflexo das dificuldades atuais vividas pelo setor de varejo, mas não apenas 
isso. 

"Esse é mais um dos exemplos das dificuldades pelas quais passa o 
varejo. Nos shoppings, o fluxo de consumidores em dezembro sofreu redução 
de 4% em comparação com ano anterior. Com menos pessoas nos corredores, 
caíram também as vendas e o tíquete médio, afetando a participação dos 
clientes nas promoções", afirma ela. 

O estudo revelou ainda que a queda de participantes é maior entre as 
mulheres, pessoas de 24 a 34 anos e entre consumidores da classe C. 

Em 2013, o levantamento havia apontado que 20% das pessoas que 
frequentavam os malls participavam de algum tipo de programa de 
recompensas nos espaços. Já em 2015 o número caiu para 15%. 

As promoções do tipo sorteio foram as que mais registraram queda, 
passando de 80% de participação, em 2013, para 66% no ano passado. 

"O consumidor está muito cauteloso e com a confiança muito baixa. É 
normal que ele deixe de ir ao shopping, o que reflete a queda no fluxo desses 
espaços e na participação de promoções", observa o assessor da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP), 
Guilherme Dietze. 

Para ele, é a hora dos espaços inovarem ao buscar esse consumidor, 
seja com programas de recompensa diferentes dos atuais ou fortalecer a 
aproximação com o cliente. 
Novas promoções 

Presente em mais de 120 centros de compra pelo Brasil, a Alugainfo, 
empresa que organiza eventos e promoções nos malls, já sabe o que fazer 
para recuperar a motivação dos consumidores em participar dos programas. A 
ideia mais recente, e que está em fase de testes, é o torneio de pôquer, que, ao 
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contrário dos eventos comuns nos shoppings, é voltado para adultos. Além 
disso, a companhia elabora novos conceitos de promoções, que devem estrear 
no próximo Dia das Mães. "Eu e alguns amigos tivemos a ideia de levar o 
pôquer para o shopping durante uma conversa informal. Fizemos alguns testes 
e decidimos inaugurar um projeto-piloto no Shopping Tucuruvi. Deu muito 
certo", comemora o proprietário da Alugainfo e sócio do VegasMall, que 
organiza o torneio, Leandro Ferreira. 

Em um levantamento realizado com os jogadores, a VegasMall 
constatou que 80% deles nunca haviam ido ao local, o que impacta 
positivamente nos negócios do shopping. 

"Estamos recebendo, em média, entre 40 e 50 jogadores por dia. Eles 
levam suas esposas e família, que consomem e circulam pelo espaço 
enquanto eles se divertem", relatou o executivo ao DCI . 

No geral, o torneio recebe participantes com idade entre 25 e 35 anos, 
que preferem o ambiente do shopping às casas de pôquer para jogar. 

A previsão é de que o evento chegue a outros dez centros brasileiros até 
o fim de 2016. A próxima sacada do empresário é modificar as promoções 
realizadas nos shoppings. Para o Dia das Mães, Ferreira revela que cinco 
estabelecimentos brasileiros vão realizar promoções com mais de um 
premiado, em recompensas que podem chegar a R$ 400. 

"Nós vamos mudar aquela promoção que sorteia apenas um carro. 
Agora vamos premiar vários consumidores. Isso deve fazer com que o número 
de participantes aumente", diz. 

Com a mudança, o empresário estima que participação de consumidores 
suba dos atuais 5% para 15%, afirmou. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/shopping-tenta-atrair-clientes-com-torneio-de-
poquer-e-novas-promocoes-id528178.html 
 

Voltar ao índice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dci.com.br/comercio/shopping-tenta-atrair-clientes-com-torneio-de-poquer-e-novas-promocoes-id528178.html
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3. Comércio - Varejo 

Máquina de Vendas será apenas Ricardo Eletro 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Isto é Dinheiro  
 

A Máquina de Vendas, terceira maior varejista de móveis e 
eletroeletrônicos do País, começa a unificar, a partir de março, as bandeiras do 
grupo, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. A marca Ricardo Eletro vai 
substituir, gradualmente, todas as outras: Insinuante, City Lar, Eletro Shopping 
e Salfer. Antes da unificação total, prevista para ocorrer nos próximos meses, a 
marca Ricardo Eletro virá acompanhada das outras. 

Em reestruturação, o grupo fez no ano passado um estudo de 
reposicionamento de marca. "Chegou-se à conclusão de que a bandeira 
Ricardo Eletro é a mais forte do grupo. Embora as outras tenham apelo 
regional forte, a Ricardo Eletro é a que tem maior força no mercado nacional", 
disse uma fonte a par do assunto, lembrando que essa unificação pode reduzir 
custos do grupo e aumentar poder de negociação com fornecedor. 

Resultado da fusão das redes Insinuante e da Ricardo Eletro, em março 
de 2010, a Máquina de Vendas cresceu com a aquisição de participações nas 
redes City Lar, Eletro Shopping e Salfer, mas não conseguiu realizar o 
processo de integração das bandeiras e tem passado por dificuldades 
financeiras. Em 2014, registrou vendas líquidas de R$ 7,9 bilhões. 

No início deste ano, o empresário Ricardo Nunes, um dos principais 
acionistas da companhia, voltou a assumir a presidência executiva do grupo. 
Ele tinha se afastado do dia a dia dos negócios e tinha passado o bastão para 
o executivo Enéas Pestana, dono de uma consultoria com seu nome, e que 
esteve à frente da varejista até janeiro. 

Há pelo menos três anos, a Máquina de Vendas estava à procura de um 
sócio. O BTG tinha sido contratado pelo grupo para atrair um parceiro, mas o 
acordo não foi adiante. 

Procurada, a Máquina de Vendas não comenta o assunto. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20160218/maquina-vendas-
sera-apenas-ricardo-eletro/344224 
 

Voltar ao índice 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20160218/maquina-vendas-sera-apenas-ricardo-eletro/344224
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20160218/maquina-vendas-sera-apenas-ricardo-eletro/344224
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4.  Serviços 

CNC prevê recuo de 2,6% na receita dos serviços em 2016 

 
17 de Fevereiro de 2016 

Fonte: IN 
 

O setor de serviços teve a primeira queda no faturamento em 2015, 
segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada hoje, 17 de 
fevereiro, pelo IBGE. O faturamento do setor apresentou recuo de 3,6% em 
relação ao ano passado, o menor índice da série histórica iniciada em 2012. 

Os destaques da queda inédita do volume de receitas em 2015 foram os 
subsetores de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correios (-
6,1%) e os serviços prestados às famílias (-5,3%). Entretanto, os demais 
subsetores obtiveram, respectivamente seus piores resultados anuais: Serviços 
de comunicação e informação (0,0%), serviços profissionais administrativos e 
complementares (-4,3%) e, outros serviços (-9,0%). 

“Parte da queda reportada pela PMS pode ser atribuída a uma 
aceleração nos preços dos serviços envolvidos na pesquisa”, afirmou o 
economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) Fabio Bentes. “A maior variação de preços dentre os dez 
grupos de atividades pesquisadas ocorreu no transporte terrestre (+11,6%), 
seguido por outros serviços prestados às famílias tais como serviços pessoais 
e de lazer (+8,6%)”, completou Bentes. A queda mais acentuada da receita dos 
serviços prestados às famílias no quarto trimestre do ano passado (-6,1% ante 
os três últimos meses de 2014) e, principalmente no grupo transportes (-7,4%) 
reforçam ainda a percepção de uma queda mais acentuada do PIB no 4º 
trimestre do ano passado. 

Para 2016, a CNC estima um recuo menor no setor, -2,6%, em função 
de projeções menos negativas para o PIB (-3,3% contra -3,8% em 2015, 
segundo o relatório Focus do Banco Central) para a inflação no ano corrente (-
7,6%, ainda de acordo com o relatório do BC). 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/cnc-preve-recuo-de-2-6-
na-receita-dos-servicos-em-2016 
 

Voltar ao índice  

http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/cnc-preve-recuo-de-2-6-na-receita-dos-servicos-em-2016
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/cnc-preve-recuo-de-2-6-na-receita-dos-servicos-em-2016
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5. Serviços - Internet 

Mercado de SEO deve crescer 25% no Brasil e gerar R$23 bi em vendas 
online em 2016 

 
17 de Fevereiro de 2016 

Fonte: IN 
 

Mesmo em um ano de crise econômica, o marketing digital não dá sinais 
de que irá frear seu crescimento no Brasil. Quando falamos de SEO, a 
estratégia que é responsável por tornar sites mais bem posicionados nos 
mecanismos de busca de forma orgânica e por gerar mais de um terço das 
visitas a sites comerciais brasileiros, o crescimento previsto é de 25% para 
2016. Em sites de comércio eletrônico, a busca orgânica deverá gerar cerca de 
R$ 23 bilhões e ser o grande protagonista entre os canais de tráfego no Brasil. 

O crescimento do mercado de SEO é impulsionado por uma recente 
pesquisa da Edelman Trust Barometer, que apontou os mecanismos de busca 
como a mídia mais confiável segundo os brasileiros. O índice de confiança dos 
mecanismos de busca é de 79%, frente a 66% das mídias tradicionais. 

SEO é uma abreviação para Search Engine Optimization e consiste em 
fazer a gestão da presença da marca nos mecanismos de busca, como Bing e 
Google. Entre os seus pilares estão a relevância e a autoridade de um site. “O 
Google quer trazer os melhores resultados para seus usuários e, para isso, 
mede o quanto aquela página é interessante para quem faz uma busca, sem 
deixar de considerar a reputação da marca pesquisada e também pontos 
técnicos”, afirma Túllio Bassi, Diretor de Atendimento da Conversion, agência 
especializada em performance estratégica. 

O mercado de agências digitais está em pleno crescimento, motivado 
pela migração de investimento em mídias digitais. Segundo Diego Ivo, CEO da 
Conversion. “Este ano, o consumidor está menos impulsivo e, por isso, 
realizará mais pesquisas antes de comprar, seja pela Internet ou pelo varejo 
tradicional”. Ele ainda prevê que o faturamento deste segmento na Conversion 
cresça um pouco acima do mercado. “Nossa unidade de negócios de SEO 
deverá crescer 40% em 2016”, afirma Ivo. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/comunicacao-e-
marketing/mercado-de-seo-deve-crescer-25-no-brasil-e-gerar-r-23-bi-em-
vendas-online-em-2016 
 

Voltar ao índice 

http://investimentosenoticias.com.br/noticias/comunicacao-e-marketing/mercado-de-seo-deve-crescer-25-no-brasil-e-gerar-r-23-bi-em-vendas-online-em-2016
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/comunicacao-e-marketing/mercado-de-seo-deve-crescer-25-no-brasil-e-gerar-r-23-bi-em-vendas-online-em-2016
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/comunicacao-e-marketing/mercado-de-seo-deve-crescer-25-no-brasil-e-gerar-r-23-bi-em-vendas-online-em-2016
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6. Serviços - Telecomunicações 

Telecomunicações caem 3,2% e derrubam índice de serviços de 
comunicação em dezembro, diz IBGE 

 
17 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Convergecom 
 

O volume de serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) 
apresentou, em dezembro, variação negativa de 0,3%, com destaque para 
Telecomunicações, que recuaram 3,2%, resultado melhor que em novembro e 
outubro, quando caíram 4,6% e 4%, respectivamente. Já os serviços de 
tecnologia da informação cresceram 8,2% no mês, de acordo com a pesquisa 
mensal do IBGE, divulgada nesta quarta-feira, 17. 

Com esses resultados, os serviços de informação e comunicação 
registraram variação negativa de 0,4% no volume em dezembro de 2015 na 
comparação com igual mês do ano anterior. A variação acumulada, no ano e 
em 12 meses, ficou em 0,0% e de 0,4% negativo, considerando apenas os 
serviços de Telecomunicações. 

Os Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias, 
apresentaram variação negativa de 1,1% no volume, frente à igual mês do ano 
anterior. No ano e em 12 meses, o resultado é negativo em 2,8%. 

Segundo o IBGE, o crescimento acentuado observado nos serviços de 
TI decorre de um fator sazonal, devido ao encerramento de contratos por parte 
das grandes empresas de informática, nos quais os contratantes dos serviços 
(empresas e governos) desembolsam parcelas maiores em dezembro. 

No último mês do ano, o volume do setor de serviços como um todo 
registrou queda de 5%, na comparação com igual mês do ano anterior, contra  
recuo de 6,4% de novembro e de 5,8% de outubro, mantendo a sequência de 
resultados negativos registrados em 2015, à exceção de março, que registrou 
crescimento de 2,3%. A queda acumulada, no ano e em 12 meses, foi de 3,6%. 

A receita nominal registrou crescimento de 0,3% em dezembro, em 
relação a dezembro de 2014, contra quedas de 0,9% em novembro e de 0,4% 
em outubro. A taxa acumulada da receita nominal, no ano e em 12 meses, ficou 
em 1,3%. 
 
http://convergecom.com.br/teletime/17/02/2016/telecomunicacoes-caem-32-e-
derrubam-indice-de-servicos-de-comunicacao-em-dezembro-diz-
ibge/?noticiario=TI 
 

Voltar ao índice 

http://convergecom.com.br/teletime/17/02/2016/telecomunicacoes-caem-32-e-derrubam-indice-de-servicos-de-comunicacao-em-dezembro-diz-ibge/?noticiario=TI
http://convergecom.com.br/teletime/17/02/2016/telecomunicacoes-caem-32-e-derrubam-indice-de-servicos-de-comunicacao-em-dezembro-diz-ibge/?noticiario=TI
http://convergecom.com.br/teletime/17/02/2016/telecomunicacoes-caem-32-e-derrubam-indice-de-servicos-de-comunicacao-em-dezembro-diz-ibge/?noticiario=TI
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7. Comércio Eletrônico 

STF suspende convênio do Confaz sobre ICMS em e-commerce 

 
17 de Fevereiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 
ICMS sobre vendas online para outros Estados: na decisão, Toffoli diz que o 
convênio do Confaz se sobrepõe a lei complementar e apresenta riscos para os 
contribuintes, principalmente os do Simples Nacional 
 

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu 
liminarmente convênio firmado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) que regulamentou os procedimentos para cobrança de ICMS nas 
vendas pelo comércio eletrônico para outros Estados. 

A liminar foi concedida a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). 

O convênio fixou que cabe ao contribuinte recolher as alíquotas do ICMS 
nos dois estados, de destino e de origem. 

Desde a entrada em vigor, no início do ano, as micro e pequenas 
empresas reclamam que essa exigência criou uma burocracia insustentável 
para essas companhias, que têm que imprimir guias e fazer pagamentos em 
dobro a cada venda. 

"Os negócios estavam praticamente paralisados o foi isso que levou à 
adoção da medida em caráter de urgência pelo STF", disse ao Broadcast, 
serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos, que era contrário ao convênio. 

Na decisão, Toffoli afirma que o convênio do Confaz se sobrepõe a lei 
complementar e apresenta riscos para os contribuintes, principalmente os do 
Simples Nacional. 

"A cláusula 9ª do convênio (...) acabou por invadir campo próprio de lei 
complementar, incorrendo em patente vício de inconstitucionalidade", afirmou o 
ministro. 
A medida foi suspensa cautelarmente, até o julgamento final do processo. 

Na ação, a OAB alega que o convênio não observou princípio 
constitucional que prevê tratamento diferenciado às micro e pequenas 
empresas e que o Confaz regulamentou matéria a qual não tinha competência, 
o que é inconstitucional. 

"Não houve o atendimento das disposições constitucionais que 
estabelecem às microempresas e às empresas pequenas o direito à cobrança 
tributária unificada", afirmou a entidade. 
 
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/stf-suspende-convenio-do-confaz-sobre-
icms-em-comercio-eletronico 
 

Voltar ao índice  

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/stf-suspende-convenio-do-confaz-sobre-icms-em-comercio-eletronico
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/stf-suspende-convenio-do-confaz-sobre-icms-em-comercio-eletronico
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8. Logística  

Cresce custo logístico no Brasil 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: CNT 
 

Pesquisa elaborada pela FDC (Fundação Dom Cabral) aponta que o 
custo logístico consome cerca de 11,7% da receita das empresas. E esse valor 
cresceu no último ano, impactado principalmente pela alta do preço do diesel, 
em razão da grande dependência do modal rodoviário no transporte da 
produção, e pela má qualidade da infraestrutura. A pesquisa Custos Logísticos 
do Brasil consultou 111 empresas brasileiras, cujo faturamento equivale a 17% 
do PIB (Produto Interno Bruto) do país.  

Entre 2014 e 2015, o custo subiu, em média, 1,8%. Mas houve setores 
com incremento bem mais significativo, de até 30%. O agronegócio, a 
alimentação e a autoindústria tiveram elevação de 14%, 9% e 3%, 
respectivamente. 

Entre as regiões, as empresas do Centro-Oeste foram as que tiveram o 
maior impacto, também de 30%. No Nordeste o aumento chegou a 18% e, no 
Sudeste, 4%. “Se considerarmos que alguns setores reduziram os custos 
logísticos através da desmobilização, com terceirização e venda de ativos, 
como caminhões e armazéns, esse resultado é péssimo. Porque essas 
medidas representam perda de competitividade”, explica o coordenador do 
Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral e responsável 
pelo estudo, Paulo Resende. 

As empresas que tiveram o maior aumento são as mais dependentes do 
transporte rodoviário de longa distância, que é, para 44%, o fator mais 
representativo na estrutura de custo logístico das companhias. “Nesses casos, 
teve um item que destruiu a conta das empresas, que foi o aumento do óleo 
diesel”, diz Resende. Os transportes de produto acabado e de matéria-prima 
são os que têm os gastos mais altos.  

Segundo Paulo Resende, o elevado custo logístico no Brasil leva à 
perda de competitividade no mercado internacional. Para se ter uma ideia, nos 
Estados Unidos, principal concorrente do país no exterior, o custo logístico 
equivale a 8% da receita das empresas. A outra consequência é que os 
consumidores brasileiros acabam pagando mais caro pelos produtos. “As 
indústrias têm de repassar esses custos extras – ligados ao Custo Brasil – para 
o consumidor final. Se ela consegue, o resultado é inflação, o consumidor 
acessando produtos com preço maior”, explica o professor. 
Infraestrutura 

A grande dependência do modal rodoviário no Brasil e a má qualidade 
da infraestrutura viária são problemas significativos para as empresas. Ele 
equivale a 80% dos transportes realizados pelas companhias. E, conforme a 
Pesquisa CNT de Rodovias 2015, 57% da malha viária analisada tem 
deficiências no seu estado geral, que fazem aumentar o custo operacional do 
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transporte em cerca de 25%. É por isso que, para 40% das empresas 
consultadas, a melhoria das condições das rodovias é um fator importante para 
reduzir os custos logísticos. 

Ainda de acordo com o levantamento da FDC, 69,1% das empresas 
consultadas consideram as rodovias muito ruins ou ruins. Nos modais 
ferroviário e portuário, a situação é ainda pior: 95,5% e 80,8% das companhias 
responderam que a qualidade é muito ruim ou ruim, respectivamente. 

Segundo a pesquisa, a participação da iniciativa privada é vista como 
crucial para o desenvolvimento dos projetos de infraestrutura no Brasil, com 
destaque para a concessão rodoviária (77,3% consideram a participação 
privada bastante ou extremamente necessária). “A lógica é que, embora seja 
necessário pagar mais pedágio, compensa mais a tarifa do que trafegar em 
rodovias ruins”, afirma o professor.  
Mão de obra 

O levantamento aponta, ainda, que a formação de mão de obra tem 
proporcionado relevantes aumentos não previstos na composição do custo 
logístico. Para 62,4% das companhias, formar mão de obra tem um impacto 
muito alto ou alto no aumento extra do dispêndio. De forma geral, a saída 
encontrada pelas empresas para atenuar o efeito tem sido a terceirização de 
frota e os serviços logísticos para outros operadores (70%). 
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/cresce-custo-logistico-no-brasil-cnt 
 

Voltar ao índice  

http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/cresce-custo-logistico-no-brasil-cnt
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9. Logística – Portos e Navegação 

Terminais portuários movimentam 64% da carga em 2015 

 
17 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
Os terminais privados movimentaram 64,58% do comércio exterior 

realizado por meio dos portos brasileiros no ano passado. Ao todo, a 
movimentação de cargas nos portos brasileiros superou 1 bilhão de toneladas 
pela primeira vez na história. O volume alcançou 1,006 bilhão de toneladas, 
3,9% acima da movimentação de 2014. Os terminais (TUPs) são construídos e 
explorados diretamente por empresas, com autorização do Poder Público. 

A SEP lançou na terça-feira o WebPortos, sistema que compila dados de 
toda a movimentação de cargas dos portos brasileiros. Os números mostram 
que a maior parte da carga movimentada (62,75%) foi de granel sólido. Em 
seguida, vieram granel líquido (22,37%), contêiner (9,87%) e carga solta 
(5,01%). Por tipo de carga específica, o destaque foi o minério de ferro. 

Segundo o diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários 
Privados (ATP), Murillo Barbosa, a nova plataforma será uma excelente fonte 
de consulta por se tratar de uma compilação dos dados oriundos da Antaq, 
IBGE, Companhias Docas e demais instituições ligadas ao setor portuário. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18156
7&Categoria=EMPRESAS 
 

Voltar ao índice  

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181567&Categoria=EMPRESAS
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181567&Categoria=EMPRESAS
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10. Curtas 

Gastos com serviços públicos foi o que mais pesou no bolso do brasileiro 

 
17 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil  

 
Os gastos com energia elétrica, água e gás de cozinha estão entre os que 

mais contribuíram para apertar o bolso dos brasileiros em 2015. O valor 
empregado com serviços públicos assim como alimentação dentro do lar, 
transporte, lazer e educação foram os que mais impactaram o orçamento das 
famílias no ano passado. Os dados são do HolisticView, estudo que analisa o 
bolso do consumidor elaborado pela Kantar Worldpanel. 

O levantamento aponta que, em comparação com os gastos de 2014, os 
serviços públicos tiveram alta de 18,2%, seguidos pelos artigos de limpeza, com 
8,5, bebidas no lar, 6,2%, alimentação dentro do lar, 4,8%, e lazer, que registrou 
elevação de 4,5%. 

As regiões leste mais o interior do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo 
foram as áreas mais impactadas com este aumento do desembolso nos serviços 
públicos. Os impostos aparecem como um dos responsáveis pela elevação. 

De 2007 até o ano passado, os serviços públicos tiveram quase 50% de 
aumento no gasto médio domiciliar, já os gastos com água e esgotos cresceram 
82%. Energia elétrica e o gás de cozinha, respectivamente, saltaram 79% e 46%. 

O estudo aponta ainda que quem mais sofreu com os aumentos foi a classe 
DE. Em oito anos, os gastos com serviços públicos desta parcela da população 
cresceram quase 70%, já os com energia elétrica tiveram um salto de 108%. 
 

Cresce demanda por especialização no setor 

17 de fevereiro de 2016 
Fonte: GSMD 

 
A profissionalização e atualização dos profissionais de shopping centers vêm se 
tornando uma demanda crescente no setor. Com foco nesta tendência, a Abrasce 
investe em cursos e parcerias com instituições de ensino reconhecidas pelo 
mercado e na ampliação da oferta para outras localidades. Dentre os temas 
abrangidos pelas qualificações estão Marketing, Administração, Design, Gestão e 
Aspectos Jurídicos. 
“Acreditamos que a especialização com foco no setor está se tornando 
indispensável para o desenvolvimento domall e compreensão global do 
empreendimento. Levamos a educação para além dos nossos cursos, que se já 
tornaram referência na área, promovendo eventos regionais e seminários para 
debater o panorama atual e as tendências da indústria”, afirma Glauco Humai, 
presidente da Abrasce. 
Para 2016, já estão programados cursos de “Noções Práticas de Shopping 
Centers” com ênfase em Operações, Marketing e área Jurídica, programados para 
ocorrer em diversas datas e localidades. 

Voltar ao índice  
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11. 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

www.expofeiras.gov.br
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