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1. Comércio – Atacado 

Investir em atacado exige planejamento 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

A decisão de abrir um supermercado no formato de atacado pode trazer 
bons negócios para as varejistas, no entanto, pensar na penetração da marca e 
localização é o que vai definir o sucesso, ou o fracasso, da nova operação. 

Um bom exemplo do modelo de atacado que não deu certo foi a 
operação do Maxxi Atacado, pertencente ao Walmart. No final do ano passado, 
a rede fechou uma operação em Campo Grande (MS), como parte de uma 
reestruturação em todo o grupo, que visava encerrar as lojas de baixa 
operação. "Não estava claro para quem era o Maxxi. Não era barato o 
suficiente para os pobres. Mas não havia apelo para a classe média", disse 
Ordecy Gossler, 40 anos, contador que preenchia seu carrinho de compras 
com artigos de limpeza no Atacadão, rede rival controlada pelo francês 
Carrefour. "Quando anunciaram em dezembro que os dois Maxxi fecharam, 
ninguém do meu escritório sabia onde eles ficavam." 

A revisão das operações do Walmart, no entanto, não ficam apenas no 
Brasil. Após alguns resultados globais mais frágeis o presidente executivo do 
Walmart, Doug McMillon, anunciou em outubro uma revisão estratégica para os 
ativos globais da companhia. Alguns analistas especularam que o Walmart 
poderia sair do Brasil, assim como de outros países da América Latina, onde já 
está fechando outras 55 lojas. 

O recuo no Brasil também remete a outros problemas registrados pela 
empresa no exterior, incluindo Coreia do Sul e Alemanha, dois mercados que o 
Walmart saiu em 2006. 
Localização 

No Brasil, em particular, a empresa tem sido afetada por localizações 
ruins de suas lojas, operações ineficientes, problemas trabalhistas e preços 
não competitivos. O Walmart disse que não comentaria seus resultados 
financeiros no Brasil antes da divulgação do balanço trimestral da companhia 
em 18 de fevereiro. Jo Newbould, porta-voz da varejista, disse apenas que o 
fechamento de lojas é parte dos esforços da empresa de "administrar 
ativamente" seus ativos globais e que tem focado em reduzir custos no Brasil. 
Concorrência 

Enquanto o Walmart trabalha na reestruturação da operação brasileira, 
seu concorrente Grupo Pão de Açúcar tem elevado a atenção à bandeira 
atacadista Assaí. Hoje (18) a marca abre sua primeira unidade de 2016. Com 
investimento de R$ 20 milhões, a operação fica em Cabo Frio, no Rio de 
Janeiro e conta com mais de 13 mil metros quadrados. 
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Em nota, o Assaí sinaliza que o crescimento exponencial das vendas no 
atacado - que aumentaram 25,5% ano passado - tornam o investimento no 
modelo altamente atrativo. 

Ano passado o Grupo Pão de Açúcar também reviu alguns modelos de 
operação e, para o atacado, algumas mudanças estruturais, como maior 
espaço para estocagem, foram colocadas em prática visando elevar a 
performance da rede. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/investir-em-atacado-exige--planejamento-
id528179.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/investir-em-atacado-exige--planejamento-id528179.html
http://www.dci.com.br/comercio/investir-em-atacado-exige--planejamento-id528179.html
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2. Serviços – Planos de Saúde 

ANS prevê desconto de até 80% nas multas para operadoras 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: EXAME 
 
Planos de saúde: a norma estabelece o desconto de 80% sobre o valor da 
multa para operadoras que prestarem o serviço fora do prazo estipulado 
 

Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
instituiu uma cascata de benefícios para operadoras. 

A norma, que entrou em vigor na segunda, estabelece, por exemplo, o 
desconto de 80% sobre o valor da multa para operadoras que prestarem o 
serviço fora do prazo estipulado. 

A regra também permite que tenham um desconto de 40% da multa - 
mesmo sem prestar o atendimento para o cliente. Para isso, basta que não 
apresentem defesa. O pagamento, além de menor, não é "antecipado" - pode 
ser feito em até 30 dias depois do aval da ANS. 

"É um presente para quem descumprir as regras, convite para negativa 
de atendimento e para empurrar ao máximo o cumprimento de uma obrigação", 
afirmou o professor da Universidade de São Paulo, Mário Scheffer. 

A ANS, por meio de nota, afirmou que as novas normas tornarão o 
processo mais racional, rápido e eficiente. A autarquia afirmou, no entanto, não 
ser possível determinar quanto tempo será economizado. 

A professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Lígia Bahia, classifica a resolução como um 
paradoxo legislativo. 

"Multas têm a função de coibir o abuso, de prevenir o desrespeito às 
regras", avalia. Ao se estabelecer uma política de desconto de multas, 
completa, a mensagem transmitida é justamente oposta: desrespeitar vale a 
pena. 

A proposta foi apresentada pela própria diretoria de fiscalização. A 
aprovação dispensou debate em colegiados, como o Conselho Nacional de 
Saúde. 
Facilidade 

O sistema de desconto das multas não é a única facilidade prevista na 
nova norma. Pelo sistema, usuários que se sentirem lesados podem recorrer 
aos canais de atendimento da ANS. 

Antes de o processo ter início, há uma Notificação de Intermediação 
Preliminar (NIP). A empresa é notificada para que resolva o problema no prazo 
entre 5 a 10 dias. Caso o problema não seja resolvido, o usuário terá um prazo 
de 10 dias para reforçar a reclamação. 

Aí é a primeira crítica feita por Lígia. "É uma forma de penalizar o 
usuário: ele tem de ligar várias vezes, ser insistente." 
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Em algumas situações, o retorno do usuário do convênio não é 
indispensável para que a análise siga em frente. É o caso, por exemplo, dos 
processos instaurados de ofício pela ANS ou uma infração de natureza 
potencialmente coletiva. "Com essa regra, a empresa já tem 5 dias de lambuja 
para cumprir uma obrigação", completa Scheffer. 

As oportunidades não se esgotam aí. Passado o prazo de 5 a 10 dias 
para reparação do dano, empresas têm mais uma chance. Se em até 10 dias 
úteis depois de encerrado o prazo inicial a empresa se dispuser a reparar o 
dano, ela tem o abatimento da multa de 80%. 

Para a Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), a nova 
resolução também dará mais transparência e rapidez para resolver conflitos 
entre beneficiários e operadoras. A entidade, no entanto, critica a 
desproporcionalidade nos valores das multas aplicadas nos processos. 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/pacote-da-ans-preve-desconto-de-
ate-80-nas-multas-para-operadoras 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Telecomunicações 

Concessão de telefonia fixa pode acabar na maior parte do país 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: G1 
 

 
Telefónica, Oi e Algar passariam a oferecer o serviço sob autorização. 
Proposta é debatida pela Anatel, mas palavra final será da Presidência. 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) discute uma proposta 
de reorganização da oferta do serviço de telefonia no Brasil. A principal medida 
em análise é a que praticamente acaba com as concessões de telefonia fixa no 
país, hoje sob as mãos de operadoras como Oi e Telefónica/Vivo. 

O assunto é debatido na agência e no setor há anos. Motivo: o interesse 
dos consumidores por telefones fixos está em queda, mas as concessionárias 
do setor continuam obrigadas, por lei, a investir e cumprir metas. 

A telefonia fixa sofre concorrência dos celulares, com aparelhos e custo 
de serviço cada vez mais acessíveis, além de programas e aplicativos que 
permitem, por exemplo, chamadas internacionais por vídeo e sem cobrança de 
tarifa, via computador. 
O que muda 

Nesta quinta (18), o conselheiro da Anatel Igor de Freitas apresentou, 
durante reunião do conselho da agência, sua proposta para reorganização do 
setor. 

Pela proposta, as concessões hoje detidas pela Telefónica (São Paulo), 
Sercomtel (Londrina, no Paraná, e arredores), CTBC/Algar (cerca de 80 
municípios em SP, GO, MS e MG) e Oi (restante do país), para oferta de 
telefonia fixa, seriam reduzidas apenas às localidades onde telefones públicos, 
os populares orelhões, são a única opção da população para se comunicar. 

Ou seja, as duas empresas serão obrigadas a manter os telefones 
públicos funcionando nessas regiões, de maneira adequada. 

No restante das áreas, a concessão se transforma em autorização para 
prestação do serviço de telefonia fixa. Em outras palavras: Oi,Telefónica, 
Sercomtel e Algar vão passar a oferecer esse serviço aos consumidores (casas 
e comércio) sob as mesmas regras em que operam hoje empresas como Net 
ou GVT, que têm total liberdade para fixar preços, por exemplo. 
Assinatura e orelhões 

De um lado, isso significa, por exemplo, que os clientes de Oi e 
Telefónica podem não ser mais obrigados a pagar assinatura básica ou mesmo 
o preço das ligações por minuto. Assim como Net e GVT, o serviço pode passar 
a ser cobrado como em um pacote. 

Por outro lado, Oi e Telefónica também deixam de ser obrigadas a 
cumprir alguns compromissos. Entre eles o de instalar uma linha fixa em até 7 
dias após o pedido feito pelo consumidor. Além disso, nas áreas onde há oferta 
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de vários meios de comunicação (telefone fixo, celular), as duas empresas 
também terão liberdade para acabar com os orelhões. 

A proposta ainda prevê que as atuais concessionárias serão obrigadas a 
manter a oferta de telefonia fixa para casas e comércios nas cidades onde esse 
serviço já é feito por elas. 

O debate da proposta foi suspenso por um pedido de vista. Se aprovado 
pelo conselho da Anatel, ela será encaminha ao Ministério das Comunicações 
e à Presidência da República, que dará a palavra final sobre o assunto. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/concessao-de-telefonia-fixa-
pode-acabar-na-maior-parte-do-pais.html 
 

Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/concessao-de-telefonia-fixa-pode-acabar-na-maior-parte-do-pais.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/concessao-de-telefonia-fixa-pode-acabar-na-maior-parte-do-pais.html
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Aeroporto de Guarulhos registra maior número de atrasos durante o 
Carnaval 

 
18 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
A Secretaria de Aviação da Presidência da República divulgou balanço 

da Operação Carnaval 2016, realizada de 4 a 15 de fevereiro, nos sete 
aeroportos do país com maior fluxo de passageiros durante o período 
carnavalesco. De acordo com os dados, 6,52% dos 16.209 voos programados 
no período decolaram com atraso superior a 30 minutos. O índice médio de 
pontualidade registrado foi 93,5%. 

O Aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi o terminal 
com maior índice de atraso, registrando 9,46% dos voos fora do horário 
programado. Em seguida estão o aeroporto de Congonhas (6,54%), também 
em São Paulo; o Internacional Tom Jobim, no Rio (6,13%); o de Salvador (6%); 
o Santos-Dumont (4,98%), também no Rio de Janeiro; o de Brasília (4,68%); e 
por fim, com menor índice de atraso, o aeroporto dos Guararapes (3,91%), em 
Recife. Juntos, os sete aeroportos representam 55% da movimentação anual 
no país. 

Os passageiros destes terminais deram nota de satisfação 4,08, em uma 
escala que vai de 1 a 5, o que, para a Secretaria de Aviação, significa um 
patamar entre "bom e muito bom". O aeroporto internacional de Recife teve a 
melhor avaliação durante a operação, atingindo nota 4,35. Guarulhos foi o 
segundo melhor aeroporto, com índice de satisfação em 4,33 pontos. Em 
Congonhas, no centro de São Paulo, a satisfação alcançou 4,26. Brasília 
registrou nota 4,08. 

A secretaria estima que, nos 12 dias avaliados na pesquisa, 5 milhões 
de viajantes passaram pelos sete aeroportos, entre chegadas e partidas. A 
projeção é calculada com base na oferta de assentos das companhias aéreas, 
e considerando uma ocupação média de 85% dos voos. 

Os picos de movimentação durante a operação foram registrados no dia 
5, com cerca de 461 mil passageiros transportados, seguido do dia 10, com 
458,5 mil viajantes. Os terminais de São Paulo (Guarulhos e Congonhas) 
tiveram, juntos, a maior movimentação no período: 2,31 milhões de pessoas. 

A Operação Carnaval é planejada pelo Comitê Técnico de Operações 
Especiais, sob coordenação da Secretaria de Aviação. O planejamento 
operacional do setor aéreo para eventos e atividades especiais é focado no 
reforço de serviços e atendimento nos terminais, para garantir fluidez à 
atividade aeroportuária durante o feriado. 
Apesar da data, hotéis ficam mais baratos no Brasil em fevereiro 

No mês do carnaval, as tarifas hoteleiras estão mais baratas. É o que 
mostra o Índice de Preços de Hotéis (tHPI) de fevereiro do buscador de hotéis 
Trivago. 
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O preço médio está mais baixo em quase todos os destinos mais 
populares para o carnaval de 2016. É o caso de Florianópolis e Natal, que 
estão 28% mais baratas, assim como Porto Seguro, Maceió, Gramado e 
Guarujá, onde as tarifas baixaram 30% ou mais. Na contramão, Salvador está 
15% mais cara (R$ 277). 

No estado do Rio de Janeiro, as tarifas hoteleiras estão mais baixas em 
Cabo Frio, Angra dos Reis e Búzios. Na Cidade Maravilhosa, o destino mais 
buscado para o carnaval, as tarifas subiram apenas 2% (R$ 459). 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18158
6&Categoria=CONJUNTURA 
 

Voltar ao índice  
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5. Serviços – Turismo 

Começa a baixa temporada no turismo com descontos de até 30% 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Brasil Turis 
 
Valor do pacote para Porto Seguro (BA) teve redução de 24% em relação à alta 
temporada 
 

Passado o carnaval, o setor de turismo dá as boas-vindas ao período da 
baixa temporada, o que para os consumidores significa a oportunidade de 
economizar. É neste período, entre março e até meados de junho, que viajar 
pelo Brasil ou exterior custa, em média, 30% mais em conta se comparado com 
a alta temporada, de acordo com o levantamento da CVC. 

Se no começo de janeiro um pacote para Porto Seguro (BA) de sete 
noites era vendido a R$ 1.298, agora já é possível achar ofertas por R$ 978, 
por pessoa.  Sete noites em Maceió (AL) também teve redução de 27% – de 
R$ 1.798 por R$ 1.298. Esses pacotes já são completos, com passagens 
aéreas, hospedagem, traslados e passeio (preços equivalentes para 
embarques em São Paulo). 

Segundo explica o diretor de vendas da CVC, Emerson Belan, os 
brasileiros têm fracionado as férias em duas ou três oportunidades de viagens 
ao longo do ano. ―Vemos que os clientes não deixam de viajar e, além de tirar 
uma semana tradicional durante as férias, é comum aproveitar os finais de 
semana ou feriados para viagens que chamamos de ‗escapadinhas'‖, cita. 

Cerca de 60% dos 3,8 milhões clientes que viajaram com a CVC ao 
longo de 2015 optaram por embarcar na baixa temporada – de março a junho e 
de agosto a novembro – mas deve ser levado em consideração que o período 
concentra oito meses contra quatro da alta temporada. Esse volume de 
embarques é o mesmo registrado em 2014, o que mostra que a baixa tem um 
público fiel. 

Além da economia no bolso, quem tem disponibilidade de viajar neste 
período – a maioria formada por profissionais liberais e famílias com filhos que 
não estão em idade escolar – conta com vantagens adicionais, entre elas: 
maior disponibilidade de voos e tarifas à escolha, embarques e atrações 
turísticas sem filas; áreas de lazer e alimentação dos hotéis menos disputadas 
e as praias, menos disputadas. 

A tendência repete-se também nos Destinos Internacionais, como é o 
caso da região do Caribe, onde a partir de abril inicia-se a baixa temporada e é 
possível encontrar viagens para Punta Cana, por exemplo, com valores a partir 
de U$ 851, já incluindo quatro noites de hospedagem com regime all inclusive, 
passagens aéreas e traslado. 

Com a continuidade das reduções das tarifas das companhias aéreas, 
os preços de pacotes ficam ainda mais atrativos. Para ter ideia, uma passagem 
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de ida e volta para Orlando (EUA) custa hoje, em média, US$ 346, uma tarifa 
quase 60% menor do que encontrado no mesmo período de 2015. 

Como incentivo a mais às viagens, os clientes CVC ainda concorrem a 
10 Anos de Férias Grátis. A maior campanha promocional da empresa sorteará 
10 consumidores até o fim do ano. Para participar é simples, a cada R$ 100 
adquiridos em serviços na CVC, que pode ser uma diária avulsa de hotel, por 
exemplo, o cliente se cadastra no site 
www.promocaocvc10anosdeferias.com.br e recebe um número da sorte para 
participar dos sorteios mensais. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/comeca-a-baixa-temporada-no-turismo-com-
descontos-de-ate-30/ 
 

Voltar ao índice  
 

http://novo.brasilturis.com.br/comeca-a-baixa-temporada-no-turismo-com-descontos-de-ate-30/
http://novo.brasilturis.com.br/comeca-a-baixa-temporada-no-turismo-com-descontos-de-ate-30/
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6. Comércio Eletrônico 

E-commerce: primeira queda desde 2013   

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

A receita do mercado de e-commerce teve sua primeira queda mensal 
desde 2013, quando o MasterCard SpendingPulse passou a ser registrado. Em 
janeiro, o segmento de vendas online apresentou baixa de 1,1%. 

Nos três meses anteriores, o resultado médio estava em alta de 6,7%. 
Os setores de artigos farmacêuticos e de móveis tiveram desempenho 

superior à média do canal de distribuição, enquanto os setores de eletrônicos, 
hobby & livraria e vestuários ficaram abaixo do crescimento. 

"A perspectiva para os próximos meses não é favorável para o comércio 
varejista brasileiro, impulsionado pelo aumento da taxa de desemprego, 
inadimplência e pressões inflacionarias que reduzem o poder de compra dos 
consumidores", analisa Kamalesh Rao, diretor de pesquisa econômica na 
MasterCard Advisors. 

Há dois meses, outro relatório apresentou um cenário negativo na 
atuação dos e-commerces brasileiros. Um levantamento da plataforma de 
pesquisas Opinion Box e da ferramenta para gestão de pesquisas de 
satisfação de clientes Tracksale mostrou que o segmento está mal na foto 
quando o assunto é satisfação do consumidor. 

Nenhum dos 12 e-commerces pesquisados teve uma pontuação entre 
75 e 100, o requisito para entrar na chamada ―zona de excelência‖ da 
metodologia de análise dos dados criada pela Tracksale com base na 
metodologia Net Promoter Score. 

A grande maioria dos sites listados, aliás, mal e mal entrou na chamada" 
zona da qualidade" onde ficam os pontuados entre 50 e 75. 

A Netshoes ficou com a primeira colocação no ranking, com 68 pontos, 
seguida pelo Submarino com 59, que foi seguido de perto pela 
Americanas.com, que registrou 57 pontos. 

O levantamento foi feito por meio de questionário online respondido por 
1.848 consumidores em todo o país. 

Para participar era necessário ter realizado uma compra ou mais pela 
internet em pelo menos uma das 12 marcas avaliadas nos últimos 12 meses. 
Ao todo, foram 5.685 avaliações. Todas as marcas tiveram 80 ou mais 
avaliações. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11620/e-commerce-primeira-queda-desde-
2013 
 

Voltar ao índice  
 

http://www.varejista.com.br/noticias/11620/e-commerce-primeira-queda-desde-2013
http://www.varejista.com.br/noticias/11620/e-commerce-primeira-queda-desde-2013
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7. Franquias 

Trabalho em rede garante crescimento das franquias 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: GSMD 
 

O trabalho em rede foi fundamental para o crescimento das franquias em 
2015. É o que revela o balanço anual divulgado pela Associação Brasileira de 
Franchising (ABF). No ano passado, o faturamento das empresas associadas 
chegou a R$ 139,5 bilhões, alta de 8,3% em relação a 2014. Enquanto o 
desemprego atingiu quase 7% no País, de acordo com o IBGE, o franchising 
registrou aumento de 8,5% nas vagas de trabalho. 

A ABF garante que o progresso foi garantido pelo "poder de negociação 
e know-how compartilhado para enfrentar a nova realidade do País". "Essa 
estrutura permitiu que muitas redes não repassassem integralmente as 
pressões inflacionárias para o preço final de seus produtos e serviços", explica 
Claudio Tieghi, diretor de inteligência de mercado, relacionamento e 
sustentabilidade da ABF. "Além disso, as franquias, de forma geral, têm ticket 
médio compatível com o bolso do brasileiro", afirma. 

Atualmente, mais de 3 mil marcas operam no Brasil pelo modelo de 
franchising. Em 2015, 131 empresas aderiram ao segmento - como Casa 
Bauducco, Cia. dos Livros e Di Pollini. No total, o setor possui 138 mil unidades 
- 4,7% delas concentradas no Rio Grande do Sul. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/trabalho-em-rede-garante-
crescimento-das-franquias 
 

Voltar ao índice 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/trabalho-em-rede-garante-crescimento-das-franquias
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/trabalho-em-rede-garante-crescimento-das-franquias
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8. Mercado Imobiliário 

Estoque de imóveis chega a 109 mil unidades em dezembro de 2015 

 
19 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 
Mercado imobiliário levaria mais de 14 meses para esgotar essa oferta 
 

Com queda nos lançamentos, nas vendas e nas entregas dos imóveis, o 
estoque do mercado imobiliário chegou a 109.398 unidades em dezembro do ano 
passado. Segundo um estudo da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias) feito em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas), em dezembro de 2014, a oferta de imóveis das incorporadoras era 
de 111 mil unidades. 

A associação estima que seriam necessários 14,4 meses para esgotar essa 
oferta, caso fosse mantido o ritmo do setor (de vendas, lançamentos e entregas) 
do último trimestre de 2015. As unidades lançadas em 2015 tiveram uma redução 
em relação às de 2014, seguidas pelo número de vendas e entregas, explica 
Renato Ventura, vice-presidente executivo da Abrainc. 

— Os lançamentos estão mais restritos por todo o cenário, vemos 
diminuição nas vendas, mas num patamar mais alto do que a quantidade lançada. 
Por isso, há uma resiliência na demanda. Em 2015, o mercado vendeu 82% a mais 
do que lançou. 

De acordo com os dados da Abrainc/Fipe, foram lançadas 60.274 unidades 
no ano passado, 19,3% menos do que em 2014. Já as vendas tiveram uma queda 
de 15,1% entre um ano e outro. Foram comercializados 108.906 imóveis em 2015. 
E as entregas tiveram o maior percentual de queda: -25,3%. Foram entregues 
126.804 unidades aos compradores em 2015. 

Para Eduardo Zylbertajn, economista da Fipe, o ano de 2015 se 
caracterizou por uma forte retração nos lançamentos, movimento que se justifica 
pela conjuntura desafiadora de nossa economia. 

— Mas chama muito a atenção o fato de as vendas terem sido quase o 
dobro do que a oferta de novas unidades. 
Expectativas 

Segundo o vice-presidente executivo da Abrainc, Renato Ventura, 2016 
será um ano difícil. A falta de confiança dos agentes econômicos e os embates 
políticos do país continuam presentes no mercado. 

Os preços dos imóveis tendem a ser normalizados, refletindo os custos e 
acompanhando as taxas inflacionárias para haver produção. Em relação aos 
distratos, Ventura destaca que eles continuam relevantes, mas a tendência é que o 
número absoluto reduza. 
— Boa parte das aquisições de imóveis, efetuada entre 2012 e 2013, considerou o 
crescimento do PIB, o que difere da nova geração de compras, que enfrenta um 
cenário de valorização mais realista. 
 
http://noticias.r7.com/economia/estoque-de-imoveis-chega-a-109-mil-unidades-em-
dezembro-de-2015-19022016 

Voltar ao índice 
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9. Logística – Portos e Navegação 

Antaq prevê que recorde de movimentação portuária será batido 
novamente em 2016 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: EBC 
 

O recorde de movimentações portuárias registrado em 2015 deverá ser 
batido novamente em 2016, informou o diretor- geral da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq), Mário Povia. A expectativa – dele e de outros 
diretores da agência – foi manifestada hoje (18), em meio a um balanço sobre 
os números apresentados pelo setor. 

De acordo com a Antaq, em 2015 os portos brasileiros movimentaram 
1.007.542.986 bilhão de toneladas. O número é 4% maior do que o registrado 
em 2014. ―Com isso, a participação brasileira na movimentação marítima 
internacional [que em 2015 chegou a 20 bilhões de toneladas] ficou em 3,8%‖, 
disse o diretor-geral. Segundo ele, a ligeira diferença entre os números 
apresentados hoje pela Antaq e os apresentados ontem (17) pela Secretaria de 
Portos se deve à variação que é registrada semanalmente pelas bases de 
dados usadas pelos dois órgãos. 

―Nossa expectativa é que em 2016 o recorde seja novamente batido. 
Estou bastante convicto disso‖, disse Povia à Agência Brasil. Segundo ele, ―um 
conjunto de fatores extraportos‖ deverá contribuir o novo recorde. ―Estamos 
dotando o país de estruturação. Nossa expectativa é que a melhoria no modus 
operandi das ferrovias também contribua para isso‖. 

Para o diretor, esse crescimento de 4% nas movimentações portuárias, 
obtido em meio a um Produto Interno Bruto recuado, se deve ―em primeiro 
lugar‖, ao fato de, agora, o país dispor ―de uma infraestrutura que melhor 
responde às demandas‖. Em segundo lugar, Povia aponta ―o favorecimento 
cambial [dólar em alta] para exportação de commodities‖; e em terceiro lugar, a 
safra brasileira, que ano a ano vem apresentando resultados bastante 
positivos. 

―O mercado de commodities agrícolas certamente continuará forte, com 
previsão de chuvas e de maior produtividade. A expectativa é de uma boa 
movimentação de granéis e vegetais. A de celulose também está indo muito 
bem, a exemplo dos minérios. Os [produtos] siderúrgicos terão incremento, e o 
agronegócio, com entrada de fertilizantes, deverá ficar mais forte. Já os 
contêineres dependerão da economia, que a meu ver deverá ser menos ruim 
do que em 2015‖, argumentou o diretor. 

Povia explica que a crise pela qual passa o país poderá favorecer 
mudanças nas operações "feitas por meio de uma estruturação, que está cada 
vez mais forte". "Por exemplo, as empresas [de logística] do setor rodoviário 
poderão fazer as contas e concluir que o escoamento de cargas pode ficar 
mais barato pelo modal aquaviário, inclusive de cabotagem. Tudo são janelas 
de oportunidades que surgem‖. 
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Segundo a Antaq, a movimentação de graneis sólidos nos portos 
brasileiros aumentou 7,24% em 2015, atingindo a marca de 632,6 milhões de 
toneladas, enquanto a movimentação de carga geral solta cresceu 5,71% (48,6 
milhões de toneladas). Já as de granel líquido e as de contêineres registraram 
quedas de 2,39% e de 1,13% (226,2 e 99,9 milhões de toneladas, 
respectivamente). 

O minério de ferro foi o produto que mais contribuiu para a 
movimentação de cargas no país, chegando a um total de 400 milhões de 
toneladas (crescimento de 5,2% na comparação com o ano anterior). Em 
segundo lugar estão os combustíveis, com 232 milhões de toneladas (queda de 
2,1% na comparação com 2014). 

―O Arco Norte está com uma logística mais racional, principalmente para 
a produção do centro-norte. Mas, apesar disso, boa parte ainda é escoada via 
porto de Santos‖, disse ele. A Antaq identifica ―reflexos bastante positivos‖ nos 
portos do Pará e do Maranhão. ―O Porto de Itaqui [MA], por exemplo, cresceu 
87% por causa da entrada em operação de grandes armazéns e por causa da 
melhora da infraestrutura logística, com a chegada da ferrovia [as interligações 
concluídas na Ferrovia Norte-sul]‖, acrescentou. 

De acordo com a Antaq, a exportação agrícola por meio do Arco Norte 
passou de 16% para 21%, número que pode crescer ainda mais, uma vez que 
58% da produção agrícola brasileira está naquela região – a chamada nova 
fronteira agrícola, que abrange áreas das regiões Centro-Oeste e Norte. 

Povia ressaltou que a queda registrada no número de atracações (-
7,7%) representa uma ―boa notícia‖, já que indica maior produtividade. ―É 
positivo, porque há mais navios maiores nos rios brasileiros. Esses rios 
apresentam agora maior profundidade [após a conclusão de obras de 
dragagem]. Com isso há um melhor aproveitamento nas atracações. É 
importante reconhecer que esses ganhos são oriundos dos investimentos em 
infraestrutura‖, completou. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-02/antaq-preve-que-
recorde-de-movimentacao-portuaria-sera-batido-novamente-em 
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10. Curtas 

Passado Natal, venda por cartões no varejo tem queda de 24% ante 
dezembro 

 
18 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
O primeiro mês de 2016 começou em baixa para as vendas por cartões 

de crédito e débito no varejo, com uma queda de 4% em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. O levantamento foi realizado pela Cappta, 
empresa especialista na tecnologia de captura de pagamentos, junto a 7,5 mil 
estabelecimentos. 

 - Com a estagnação econômica, 2016 deve manter a tendência do ano 
anterior, que ficou marcado pela crise e a alta do dólar, e que impactaram em 
uma queda geral de vendas no varejo - analisa Rodrigo Rasera, sócio-fundador 
da Cappta. 

Os segmentos que mais sofreram em relação ao ano anterior foram 
móveis e decoração, com -22%, e óticas e joalherias, com -12%. 

Sem conseguir manter a movimentação das festas de Natal e Ano Novo, 
o varejo sofreu uma baixa natural de 24% nas vendas por cartões em relação 
ao mês de dezembro. Os setores que obtiveram maiores quedas foram os de 
principais opções de presentes para final de ano, como vestuário (-55%) e 
perfumaria (-45%). 

Azul vai operar voos entre Porto Alegre e Montevidéu 

 
18 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Jornal do Comércio – UOL 
 

A Azul passará a operar, a partir de maio, quatro voos semanais Porto 
Alegre-Montevidéu, no Uruguai. A viagem terá duração aproximada de duas 
horas e setenta assentos disponíveis por trecho. Conforme a empresa, 
autoridades brasileiras e uruguaias já analisam o pedido de operações 
encaminhado pela empresa. 

"A ligação regular para Montevidéu atenderá à demanda de lazer e 
turismo, mas também terá impacto entre os Clientes que viajam a negócios. 
Desta forma, esperamos ter uma alta ocupação nestes voos", afirma 
Antonoaldo Neves, presidente da Azul. 

O anúncio de voos para Montevidéu ocorre após a Azul declarar a 
intenção de operar ligações para Lisboa, em Portugal. Os outros destinos 
internacionais atualmente servidos pela companhia são: Fort Lauderdale/Miami 
e Orlando (Estados Unidos) e Caiena (Guiana Francesa). Ainda, a companhia 
operou voos sazonais para Punta del Este (Uruguai). 
 

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  
 
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  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
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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 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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