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1. MDIC 

Walmart afirma que a operação no Brasil é prioridade 

 
19 de Fevereiro de 2016 

Fonte: MDIC 
 

O secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcelo Maia, se reuniu na última 
quarta-feira (17) com o diretor de Relações Governamentais para América 
Latina da Walmart, Welby Leaman, para falar da operação da varejista norte-
americana no Brasil. 

Durante o encontro, Wealby reiterou diversas vezes a importância do 
Brasil para a operação da companhia, destacando que o Brasil, com 500 lojas, 
é prioridade para a empresa na América Latina, à frente de operações como a 
do México, que tem 2,3 mil lojas. 

Para o secretário Marcelo Maia, a reunião foi importante e produtiva, 
uma vez que a empresa mostrou comprometimento com as operações no país 
e uma expectativa positiva para o futuro. 

“Esta relação próxima com as grandes varejistas é importante para o 
desenvolvimento de políticas públicas que atendam as demandas do setor e 
possam fomentar o comércio, setor tão importante para a economia nacional”, 
disse. 

Participaram ainda da reunião o coordenador-geral de Mercado 
Doméstico da Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC, Douglas Finardi, e 
o diretor de Relações Institucionais da Walmart no Brasil, Carlos Ely. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&noticia=14338 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Consumo das famílias aumenta pela segunda vez em 2016, diz CNC 

 
19 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurada pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), avançou 1,6% na 
comparação com janeiro de 2016. A alta do índice foi influenciada pela melhora nas 
expectativas para os próximos meses - um movimento típico de início de ano. Na 
comparação anual, no entanto, a ICF registrou queda de 33,2%. Somando 78,7 
pontos, numa escala de 0 a 200, o índice está em nível bastante baixo em termos 
históricos e reflete a percepção de insatisfação dos 18 mil entrevistados com as 
condições correntes. 

A maior parte dos componentes da pesquisa registraram alta na comparação 
mensal, com destaque para a intenção de compra de bens duráveis, que teve 
aumento de 4,5%. O único subíndice com queda foi compra a prazo, que mostrou 
retração de 1,3% na comparação com janeiro. Segundo a CNC, esse resultado deve-
se ao elevado custo do crédito, aliado ao alto nível de endividamento e ao aumento do 
desemprego. 

- A confiança do consumidor parou de cair em janeiro e ensaia alguma 
melhora. Com avaliações ainda muito desfavoráveis sobre a situação presente da 
economia e expectativas pessimistas em relação aos próximos meses, ainda é 
precipitado falar em reversão consistente de tendência, haja vista os fracos resultados 
recentes do varejo - explica Juliana Serapio, assessora econômica da CNC. 

Analisando as condições atuais e as perspectivas futuras da economia 
doméstica, a previsão da Divisão Econômica da CNC é que o volume de vendas do 
varejo apresente retração de 3,9% em 2016. 

Na divisão por faixas de renda, na comparação mensal o nível de confiança 
das famílias mais ricas foi maior e apresentou elevação de 2,3%. Já para quem tem 
renda abaixo de 10 salários mínimos o aumento foi de 1,5%. O índice das famílias 
com renda acima de 10 salários mínimos está em 81,9 pontos, e o das demais, em 
78,2 pontos. 

Na base de comparação mensal os dados regionais revelam que a maior 
retração ocorreu na Região Sul (-2%), em que o índice permanece abaixo de 100 
pontos, em conjunto com todas as outras regiões. A avaliação menos desfavorável 
ocorreu no Centro-oeste, com aumento de 3,1%. 

No comparativo anual todos os componentes da ICF registraram queda, sendo 
a maior naquele que mede o momento para a compra de bens duráveis, com recuo de 
49,3% em relação a janeiro de 2015. O componente perspectivas de consumo é o 
segundo subíndice com maior queda anual, de 45,4%. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18164
5&Categoria=CONJUNTURA 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Raia Drogasil vê concorrentes regionais perto de quebrar 

 
19 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 

A rede de varejo farmacêutico Raia Drogasil considera que a crise tem 
enfraquecido parte de seus concorrentes regionais e acredita que alguns deles 
estão perto de "não conseguir atravessar" esse período ruim. 

O comentário foi feito pelo vice-presidente de Planejamento e Relações 
com Investidores, Eugênio De Zagottis, durante teleconferência com analistas e 
investidores. 

"Estamos em um mercado em que os spreads bancários estão na lua e 
isso coloca uma pressão monumental em empresas que não têm geração 
positiva de fluxo de caixa livre", comentou. 

"A empresa começa a reduzir estoque, aumentar preço e demitir 
pessoal, vemos muitos concorrentes regionais importantes sofrendo e a gente 
se beneficia disso", acrescentou. 

O executivo considerou que, por conta desse cenário de juros altos, a 
companhia tem trabalhado para manter o caixa. 

Ele avaliou que, em 2016, a Raia Drogasil terá uma necessidade de 
investimentos elevada para cumprir a meta de abertura de 165 lojas no ano, 
mas disse que a rede está mais cautelosa quanto a desembolso de recursos 
que não sejam direcionados à expansão. 

Segundo De Zagottis, o cenário para o fluxo de caixa livre da Raia 
Drogasil em 2016 "deve ser de neutro a positivo", mas ele considerou que o 
resultado pode ficar "mais perto de zero do que no ano passado". 

Em 2015, a companhia gerou R$ 110,4 milhões em fluxo de caixa livre, 
ante R$ 76,3 milhões em 2014. 

Já o fluxo de caixa total, após juros sobre capital próprio e resultado 
financeiro, foi negativo em R$ 19,9 milhões em 2015. 
 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/drogasil-ve-concorrentes-regionais-
perto-de-quebrar-na-crise 
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Setor de autopeças cresce na crise e impulsiona venda online no Brasil 

 
19 de Fevereiro de 2016 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

A crise econômica no Brasil é grave, mas existe um setor que tem conseguido 
aproveitar este momento para crescer: as empresas de autopeças. 

De acordo com dados da Pesquisa Mensal do Comércio Varejista (PCCV), 
realizada pelo FecomercioSP, as lojas físicas de acessórios e peças de reposição de 
veículos faturaram pouco mais de R$ 100 bilhões em outubro de 2015, enquanto as 
concessionárias movimentaram R$ 69,2 bi. 

Esse bom momento também impulsiona as vendas online no país. Segundo 
levantamento realizado pela E-bit, o faturamento registrado neste nicho cresceu 82,7% 
em agosto de 2015 na comparação com o mesmo período de 2014. Em 2015, a 
categoria já representava 2% da movimentação financeira do e-commerce brasileiro. 

O conserto tem sido a opção para não trocar de veículo. “Com a crise, é natural 
que a venda de carros caia, por conta do valor elevado da transação. Para o 
consumidor, é mais barato e rápido comprar uma peça na Internet e aumentar a vida 
útil do próprio veículo”, comenta Eduardo Gimenes, gerente de marketing da Tray, 
empresa especializada em soluções de e-commerce. 

Os empreendimentos automotivos representam um segmento importante para 
a Tray, que oferece tecnologia e plataforma de e-commerce para grandes players 
desse mercado. Em sua carteira de clientes, destacam-se Arsenal Car, Ferkauto 
Parts, AZ Acessórios, Renova Ecopeças (do Grupo Porto Seguro) e o recém-lançado 
comércio eletrônico da Mercedes-Benz, o mais novo cliente desse setor. 

“A participação do segmento de autopeças no mercado online ainda é tímida. 
Dessa forma, há um grande espaço para o crescimento e fortalecimento do e-
commerce de autopeças, e investimos no canal online seguindo tendências de one 
stop shop, para atender os clientes em qualquer demanda, sendo possível encontrar 
peças novas na loja virtual, como lanternas, faróis e acessórios”, afima Fabio Frasson, 
gerente da Renova Ecopeças. 

Frasson comenta ainda que em alguns casos, quando alguma peça não está 
disponível naquele momento, a Renova possui parcerias com fornecedores de 
autopeças novas para atender o cliente em qualquer situação e pedido. 

Com este empurrão involuntário, o e-commerce automotivo brasileiro entra na 
rota de crescimento do mercado global. Nos Estados Unidos, a venda online de peças 
e acessórios deve corresponder a 10,5% das totais do comércio eletrônico norte-
americano a partir deste ano e faturar mais de US$ 40 bilhões. Na Europa, 22% das 
vendas de pneus devem ser feitas via Internet em 2020. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/setor-de-autopecas-cresce-na-
crise-e-impulsiona-venda-online-no-brasil/ 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Turismo 

Viagens corporativas recuaram 3,6% em 2015 

22 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Jornal do Comércio  

 
Se faltava apenas uma confirmação oficial para a percepção do setor de 

que 2015 deixou um rastro negativo para o turismo de negócios, não falta mais: 
pela primeira vez, em pelo menos 10 anos, o setor viu as suas receitas 
diminuírem. A queda, de 3,6% em relação a 2014, foi apontada pelos 
Indicadores Econômicos das Viagens Corporativas (IEVC), divulgados pela 
Associação Latino-Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas 
(Alagev). No total, foram gerados R$ 38,73 bilhões pelo ramo no País no ano 
passado, contra R$ 40,17 bilhões no período anterior. 

"É um dado que reflete o que foi 2015, o que vimos na prática durante o 
ano", comenta o presidente da entidade, Eduardo Murad. Apesar da queda, o 
mandatário ainda relativiza o dado por não ter representado um tombo tão 
grande como se imaginava. "Acompanhou mais ou menos a queda da 
economia e do turismo como um todo, mantendo a parcela histórica do turismo 
de negócios em 55% do total do segmento", continua Murad. 

A principal justificativa para a redução do montante gerado é a crise 
econômica que o País enfrenta. Embora o dirigente garanta que o número de 
viagens até não seja tão afetado, o mesmo não se pode dizer do orçamento 
destas viagens. "Continua-se viajando, mas de forma otimizada. Em vez de ir 
um dia antes e dormir no hotel, por exemplo, viaja-se de manhã e volta no 
mesmo dia", comenta Murad. A pesquisa também apontou quedas no impacto 
na economia, de R$ 75,93 bilhões a R$ 70,57 bilhões, e no número de 
empregos, de 752.921 para 725.589 vagas. 

Outro motivo é o cancelamento ou o encurtamento dos eventos devido a 
dificuldades de patrocínios, tanto públicos como privados, ou mesmo nas 
vendas de estandes. Eventos que antes tinham duração de cinco dias 
diminuíram a programação para três, por exemplo, para caber no bolso dos 
expositores. "Resolve o problema de locação da feira, mas nisso o hotel perdeu 
duas diárias", comenta o superintendente do Porto Alegre Convention & 
Visitors Bureau, José Amilton Lopes. Os eventos movimentam mais de 65 
setores da economia do local onde acontecem. 

O segmento corporativo é o principal responsável pelo fluxo de turistas 
na Capital, que também sentiu o baque da retração. "Ainda estamos trilhando 
um caminho tortuoso desde o pós-Copa, que deve continuar em 2016", afirma 
Lopes. Em 2015, segundo o Bureau, foram 166 eventos (excluindo-se os de 
cunho cultural) realizados na cidade, com impacto de R$ 49,26 milhões. Em 
2016, até o momento, há cadastrados outros 51 eventos, com geração de R$ 
21,35 milhões - os números se consolidam ao longo do ano. 

Como trabalha com antecedência média de um ano e meio a dois anos 
para a captação de eventos, Lopes antevê uma retomada, mas apenas a partir 
de 2018. "Temos com certeza um ano bom já garantido em 2019, com vários 
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eventos de 5 mil a 7 mil pessoas", projeta o executivo. Já para o País, Murad 
imagina uma curva ascendente mais veloz. Feito com as mesmas bases do 
estudo do ano anterior, a projeção para 2016 do IEVC é de crescimento de 
0,4%, praticamente estável. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/02/economia/483070-viagens-
corporativas-recuaram-3-6-em-2015.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Vendas online do Wal-Mart desaceleram e ficam abaixo do desempenho 
da Amazon.com 

19 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Reuters 

  
O Wal-Mart Stores parece ter atingido um obstáculo em sua corrida para 
impulsionar as vendas online. 

As vendas de e-commerce da varejista subiram 8 por cento no quarto 
trimestre fiscal encerrado em 31 de janeiro, pelo quarto período consecutivo de 
desaceleração do crescimento. O crescimento foi de 17 por cento no primeiro 
trimestre para 16 por cento no segundo e 10 por cento no terceiro. Os números 
excluem o impacto de variações de moedas. 

O Wal-Mart, que divulgou resultados trimestrais na quinta-feira, disse 
que a desaceleração foi devido à fraqueza na China, Grã-Bretanha e Brasil. A 
fraqueza no Brasil reflete a crise econômica que está impactando todos os 
varejistas, enquanto as dificuldades na China são, em parte, devido aos 
ganhos da Alibaba Group Holding. 

Os números sugerem que o Wal-Mart está escorregando para trás da 
líder online Amazon.com, cujas vendas na América do Norte cresceram 24 por 
cento e as internacionais tiveram alta de 22 por cento no quarto trimestre em 
termos de moedas constantes. 

"É definitivamente uma tendência desafiadora", disse o vice-presidente 
da empresa de análises de e-commerce Profitero, Keith Anderson. "O aspecto 
realmente preocupante disto é que o quarto trimestre é o quarto trimestre. É o 
período de feriados de fim de ano". 

Quando questionado sobre a necessidade de preencher a lacuna em 
relação à Amazon, o chefe de e-commerce do Wal-Mart disse aos jornalistas 
que estava focado em "construir uma relação com os clientes" através do 
aplicativo para dispositivos móveis do varejista, serviços como compras de 
alimentos e em crescer a variedade de produtos. "Os clientes estão reagindo 
positivamente a isso", ele disse 
 
http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0VS2T3   
 

Voltar ao índice  
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6. Franquias 

Franquia é a porta de entrada do empreendedor 

19 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Agência IN 

 
Por suas características de maior suporte e previsibilidade, o sistema de 

franchising é uma porta de entrada para empreendedores que desejam criar seus 
primeiros negócios. Não por acaso, diversos franqueadores, consultorias e 
fornecedores do sistema de franchising irão participar da Feira do Empreendedor 
2016, evento promovido pelo Sebrae que ocorre de 20 a 23 de fevereiro, no Pavilhão 
do Anhembi. 

O mercado de franchising vem se mostrando resiliente frente ao atual cenário 
brasileiro. Mesmo com quedas expressivas no varejo e no PIB, o setor de franchising 
registrou crescimentos nominais de 7,7% em 2014 e 8,3% em 2015. Existem mais 138 
mil unidades de franquia em operação no País (uma expansão de 10,1% em relação a 
2014) que empregam quase 1,2 milhão de pessoas. Apenas em 2015, foram gerados 
mais de 90 mil postos de trabalho diretos. 

A natureza colaborativa do franchising (a essência deste mercado é baseada 
na transmissão de conhecimentos do franqueador para o franqueado e o 
compartilhamento de recursos) cria um negócio que não parte do zero: o franqueado 
tem acesso a uma marca estabelecida, produtos e serviços desenvolvidos e testados, 
processos desenhados e uma cadeia de fornecedores e abastecimento já em 
funcionamento. Isso tudo faz com que a mortalidade de negócios no sistema de 
franquias seja muito menor (cerca de 4%) em relação a negócios isolados (cerca de 
40%). 

Segundo o vice-presidente da ABF – Associação Brasileira de Franchising, 
Altino Cristofoletti, “o empreendedor com pouco experiência tem no franchising a 
oportunidade de ingressar no mundo dos negócios com um modelo pré-formatado e 
supervisão constante, trazendo, portanto, mais segurança. Além disso, a gama de 
franqueadores é vasta – são mais de 3 mil –, dando margem para que o 
empreendedor escolha aquele cujo modelo de negócio ele tenha mais afinidade ou 
conhecimento”. 

A ABF aponta ainda as seguintes vantagens do modelo de franquias para 
quem deseja abrir seu negócio: 

Acesso a marcas já conhecidas; Adesão a modelos de negócios amplamente 
testados; Suporte e orientação do franqueador; Acesso de recursos compartilhados 
como softwares, plataformas, materiais de marketing e comunicação etc; Orientação 
na elaboração e execução de planos de negócio; Produtos e serviços já desenvolvidos 
e, na maioria das vezes, testados e comprovados; Maior acesso a informações do 
mercado alvo (geralmente fornecidas pelo franqueador); Em alguns casos, 
necessidade de menos capital inicial de investimento; Acesso a serviços e 
treinamentos do franqueador; Acesso a iniciativas de comunicação, como propaganda 
cooperada. 

 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/franquias/franquia-
e-a-porta-de-entrada-do-empreendedor     

 
Voltar ao índice 
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7. Mercado Imobiliário 

Setor imobiliário: recuperação deve ser impulsionada por alta de dólar 

 
19 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Monitor Digital  
  

A alta do dólar, somada aos primeiros sinais de recuperação da 
economia e ao amadurecimento do mercado devem ser os principais 
responsáveis pela retomada do crescimento do setor imobiliário brasileiro. É o 
que aponta o Global Market Outlook 2016, estudo realizado pela Ernst & Young 
sobre tendências de investimento no segmento imobiliário. 

De acordo com a pesquisa, o cenário de rara confluência de fatores 
deve aumentar a atratividade do mercado brasileiro para o capital estrangeiro, 
o que deve impulsionar sua recuperação ao longo dos próximos 12 a 24 
meses. 

- Os preços caíram e estão extremamente atrativos. Para os investidores 
estrangeiros que acompanham o mercado imobiliário brasileiro, esse momento 
pode ser a melhor janela de oportunidade de compras em uma década. Apesar 
disso, muitos ainda esperam uma maior clareza nos cenários político e 
econômico antes de colocarem suas fichas em propriedades brasileiras - avalia 
Viktor Andrade, sócio-líder de Transações do Mercado Imobiliário da EY para o 
Brasil e América do Sul. 

Embora a desaceleração econômica e o alto índice de construção na 
última década, que levou a um excesso de oferta no mercado, possam ser 
considerados fatores de risco para os investidores, há boas razões para 
apostar na recuperação do setor no médio prazo. A desvalorização do real, que 
tende a ter um efeito significativo sobre a capacidade exportadora do Brasil, e 
as projeções do Banco Mundial para o crescimento de 2% do PIB brasileiro em 
2017, uma melhoria significativa frente à projeção negativa para 2015, são 
alguns dos pontos que devem tornar o segmento atrativo para o capital 
estrangeiro. 

Para Andrade, nos últimos 10 anos, o mercado amadureceu, mesmo que 
ainda esteja sentindo as dores desse rápido crescimento, e está mais 
experiente e preparado. 

- O desenvolvimento de nichos, que não existiam antes do boom da 
construção, tais como armazéns, hotéis, armazenamento e saúde, é um 
exemplo dessa evolução e ajuda a reduzir alguns dos riscos enfrentados pelos 
investidores - diz o executivo. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18166
2&Categoria=CONJUNTURA 
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8. Empreendedorismo 

Como quatro empresas brasileiras conquistaram o mercado externo 

 
19 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Pequenas Empresas e Grandes Negócios 
 
De chocolates a sapatos, as pequenas empresas brasileiras estão descobrindo 
os benefícios da exportação 
 

A receita do chocolate brasileiro Nugali para ganhar o mercado externo 
foi bem diferente do caminho percorrido pela Insecta Shoes, fabricante de 
calçados veganos, até a exportação. As duas empresas nacionais, no entanto, 
têm em comum mais do que o fato de terem caído no gosto dos estrangeiros. 

Elas provam que o pensamento voltado para o mercado externo não 
deve ficar restrito aos donos de grandes marcas. Por já nascerem com a 
proposta de ganhar o mundo, ambas se enquadraram logo no conceito de 
“born global” (nascido global, em tradução para o português). 

A expressão foi tema do seminário “Born global: lições dos jovens 
empreendedores para vencer no mercado internacional”, organizado pela 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 
durante o Rio Open 2016. 

O evento - que começou no dia 15 e vai até 21 de fevereiro - tem 
reunido grandes nomes do tênis mundial no Rio de Janeiro, mas também 
servido para aproximar compradores e investidores estrangeiros de 
exportadores brasileiros. 

Durante o torneiro, 60 potenciais clientes de produtos nacionais assistem 
aos jogos e participam de agendas de negócios. “Para ganhar o mundo, você 
não precisa ser grande. Basta ser competitivo. Qualquer setor pode ter sua 
empresa born global”, avalia o professor Diego Bonaldo Coelho, da 
ESPM/USP. 

1. Diferencial valorizado no exterior - Produzidos a partir de roupas 
usadas garimpadas em brechós e de tecido ecológico feito de garrafa PET, os 
calçados da empresa gaúcha Insecta Shoes são exemplo de que a inovação e 
a sustentabilidade ajudam a ganhar mercado pelo mundo. “Desde o início do 
negócio, vendemos para o exterior por e-commerce. Hoje, dois anos depois, 
estamos também em dois pontos de venda nos Estados Unidos e em um na 
Suíça”, diz a empresária Bárbara Mattivy, de 20 anos, orgulhosa da produção 
que não utiliza nenhum tipo de matéria-prima de origem animal. 

2. Produto de qualidade - Para levar a marca de chocolates de 
Pomerode, em Santa Catarina, para outros países, Maitê Lang, dona da Nugali, 
esperou um pouco mais: quase dez anos. Mas, segundo ela, a intenção de 
ganhar espaço no exterior existia desde o princípio. “Apesar de pequena, a 
empresa nasceu com um plano de negócios bem estruturado. A começar pelo 
nome, pensamos em algo que as pessoas que falam outros idiomas 
conseguissem pronunciar e que não tivesse um significado pejorativo”, diz 
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Maitê. “No início, fomos para a Europa, aprendemos muito sobre os produtos 
deles e conseguimos criar um bem parecido. Estava pronto para o mercado 
interno. Mas precisamos pensar em algo diferente para ir para fora.” 

Os grandes diferenciais para que a marca chegasse aos Estados 
Unidos, ao Japão e aos Emirados Árabes foram o processo de produção e os 
suprimentos. A Nugali tem fabricação própria do chocolate, usando cacau 
selecionado. 

3. Parcerias - Já na produtora de filmes Los Bragas, a aposta foi um em 
projeto transmídia, concebido para ocupar diferentes plataformas de 
reprodução, antes mesmo da abertura da empresa, que funciona na Vila 
Madalena, em São Paulo. “Eu, minha irmã e meu marido queríamos fazer um 
filme com financiamento privado para mostrar gratuitamente ao público. Para 
convencer alguém a colocar dinheiro numa produtora que não existe, tínhamos 
que oferecer algo pioneiro”, conta Rita Moraes, sobre o filme “Latitudes”, com 
Daniel de Oliveira e Alice Braga, cujo projeto arrecadou R$ 1,9 milhão de 
diversas empresas. 

O filme foi lançado na internet, em episódios de 12 minutos, e na TV, 
pelo canal pago TNT, com episódios de 22 minutos, misturando ficção e making 
of. 

4. Exposição para o mundo - As parcerias também foram o caminho para 
a Wasabi, marca carioca de roupas femininas lançada há cinco anos, por 
Daniela Sabbag. Até 2013, a empresa - que tem forte ligação com as artes 
plásticas - revendia para cinco grandes lojas do Brasil, mas, ainda assim, não 
se sustentava. “A Wasabi foi se associando. Nossa primeira exportação foi para 
o México, após participar de uma feira da Apex, que aconteceu em São Paulo. 
Depois, vieram investidores internacionais atrás do produto”, diz Daniela, de 41 
anos, revelando que o mercado externo já representa grande parte do 
faturamento da marca: “No passado, respondeu por 20%. A estimativa para 
este ano é de 40% a 60%.” 
 
http://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2016/02/como-quatro-
empresas-brasileiras-conquistaram-o-mercado-externo.html 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

9. Curtas 

ANTT reajusta em 11,2% transporte rodoviário semiurbano interestadual 

 
19 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Agência Brasil 
 

As tarifas dos transportes rodoviários semiurbanos interestaduais serão 
reajustadas em 11,29% a partir do dia 21 de fevereiro. O aumento, previsto em 
resolução publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
no Diário Oficial da União de hoje, vale para todo o território nacional e se 
aplica, também, no caso de municípios que são cortados por fronteiras 
internacionais. 

São considerados "serviços de transporte rodoviário semiurbano 
interestadual" os transportes coletivos que, apesar de cruzarem unidades da 
federação, têm características urbanas, como uso de roletas, paradas em 
pontos e permissão para que os passageiros sejam transportados em pé. O 
percurso máximo deles é de 75 km. 

De acordo com a resolução, o aumento será aplicado no chamado 
coeficiente tarifário vigente. Este valor de referência foi fixado em R$ 0,092557. 
Para se chegar ao valor da tarifa, faz-se um cálculo considerando o valor de 
referência e o número de passageiros por quilômetro. 

Segundo a ANTT, os reajustes foram feitos em decorrência da 
"necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro das permissionárias 
e autorizatárias". 
 

Avianca Brasil inicia voo direto de Congonhas para Fortaleza 

 
19 de Fevereiro de 2016  

Fonte: BrasilTuris 
 

A Avianca Brasil iniciará amanhã, dia 20, seu voo direto entre São Paulo 
e Fortaleza a partir do Aeroporto de Congonhas. A companhia já realiza quatro 
decolagens diárias entre os dois destinos, porém via Aeroporto Governador 
André Franco Montoro, em Guarulhos. A nova operação será efetuada todos os 
sábados. 

Além da conveniência do embarque por um aeroporto mais central em 
São Paulo, a companhia oferece facilidade de conexão dos passageiros com 
seu voo internacional, para Bogotá, na Colômbia, que parte de Fortaleza todos 
os sábados, retornando aos domingos. 
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10. Feiras 

 
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  
 
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 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  16 

“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.” 

 

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 

 
21/03/2016 até 23/03/2016 - EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições  
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
25/03/2016 até 06/04/2016 - EFAPI 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis 
Cidade: Santo Antonio da Platina - PR 
 
29/03/2016 até 01/04/2016 - SHOW SAFRA BR 163  
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde - MT 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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