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1. Crédito e Financiamento 

Crédito imobiliário cai quase 64% em janeiro, diz Abecip 

 
25 de Fevereiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Queda ocorreu na comparação com o mesmo mês de 2015. 
Em relação a dezembro, o recuo foi de 30,9% 

 
O volume de empréstimos para aquisição e construção de imóveis caiu 

63,9% em janeiro na comparação anual, a R$ 3,3 bilhões, informou nesta 
quinta-feira (25) a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip). 

Em relação a dezembro, o recuo foi de 30,9%. No período, 13,5 mil 
unidades foram financiadas para aquisição ou construção, quedas de 69,1% 
sobre janeiro de 2015 e de 38,5% sobre dezembro. 

Em janeiro, diferente de dezembro, os saques nas cadernetas de 
poupança voltaram a superar os depósitos, com a captação líquida sendo 
negativa em mais de R$ 9,5 bilhões, afirmou a Abecip. 

Queda de 33% em 2015 
No ano passado, o volume de empréstimos para aquisição e construção 

de imóveis caiu 33% na comparação com 2014. Foram destinados, no ano 
passado, R$ 75,6 bilhões em crédito imobiliário com recursos da caderneta de 
poupança dos agentes financeiros do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo). 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/credito-imobiliario-cai-quase-64-
em-janeiro-diz-abecip.html 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Confiança do comércio sobe 0,7 ponto em fevereiro, diz FGV 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: IstoÉ Dinheiro 
 

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 0,7 ponto em fevereiro 
ante janeiro, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-feira, 26, a 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o Icom atingiu 69,1 pontos, 
o maior nível desde agosto de 2015 (69,3 pontos). Ainda assim, o patamar é 
historicamente baixo, segundo a instituição. 

"A tendência para os próximos meses continua incerta, uma vez que o 
setor vem enfrentando uma demanda enfraquecida pela piora do mercado de 
trabalho e da situação financeira das famílias, baixos níveis de confiança do 
consumidor e instabilidade no ambiente político", avalia o superintendente 
adjunto de Ciclos Econômicos da FGV, Aloisio Campelo. "Como reflexo do 
cenário negativo para o ano, as perspectivas para o emprego no setor 
continuaram piorando na Sondagem de fevereiro", complementou Campelo em 
nota oficial. 

Em fevereiro, a alta da confiança foi pontual e atingiu apenas quatro dos 
13 segmentos. Em termos de horizonte, a melhora também foi concentrada no 
Índice de Expectativas (IE-COM), que subiu 2,1 pontos, para 75,3 pontos. O 
avanço foi puxado pelo otimismo com as vendas previstas para os próximos 
três meses, que cresceu 4,0 pontos. 

O Índice de Situação Atual (ISA-COM), por sua vez, recuou 0,7 ponto, 
para 64,4 pontos. A maior contribuição veio do quesito que mede o grau de 
satisfação com o volume atual da demanda, que caiu 0,9 ponto em relação a 
janeiro. 

A coleta de dados para a edição de fevereiro da sondagem foi realizada 
entre os dias 01 e 23 deste mês e obteve informações de 1.219 empresas. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160226/confianca-
comercio-sobe-ponto-fevereiro-diz-fgv/346849   

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  5 

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

 

3. Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde têm que cobrir teste de dengue e chikungunya 

 
25 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Agência Brasil  
 

Há cerca de um mês, a arquiteta Débora Diniz, 33 anos, estava em 
Goiânia, a passeio, quando o filho Gabriel, de 1 ano, apresentou febre alta e 
dores no corpo. 

A família, que mora em Brasília, decidiu levar a criança ao hospital. No 
pronto-socorro da capital goiana, a pediatra solicitou o teste-rápido para 
dengue. 

A surpresa veio quando o pedido foi levado ao laboratório mais próximo: 
uma conta no valor de R$ 250. 

“Fui informada de que meu plano não cobria o exame. Como a gente 
tinha que fazer de qualquer jeito, acabamos pagando. Pagamos o valor à vista, 
passando o cartão de débito. Meu filho estava bem ruim. Nem pensei em ligar 
pra questionar nada. Só queria fazer logo o teste e descobrir o que ele tinha”, 
contou. 

Já em Brasília e com o resultado negativo em mãos, Débora descobriu 
que o filho teve rubéola e que o plano deveria sim ter coberto o teste-rápido. 
“Numa próxima vez, reclamo e não pago.” 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reforçou que a 
cobertura do teste-rápido para dengue é obrigatória, assim como a do teste-
rápido para chikungunya. 

Desde o ano 2000, os planos de saúde são obrigados a cobrir também a 
sorologia para dengue (pesquisa de anticorpos) e exames complementares que 
auxiliam o diagnóstico, como hemograma, contagem de plaquetas, dosagem 
de albumina sérica e transaminases. 

“Caso o consumidor tenha dúvidas sobre a cobertura do seu plano ou 
tenha algum procedimento do rol negado, deve entrar em contato com os 
canais de atendimento: Disque ANS (0800 701 9656); portal da ANS 
(www.ans.gov.br); ou pessoalmente, em um dos 12 núcleos existentes no país. 
Se a operadora persistir, está sujeita a multa de R$ 80 mil”, informa a agência 
reguladora, por meio de nota. 

Em entrevista à Agência Brasil, a coordenadora institucional da 
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), Maria Inês Dolce, 
explicou que cobranças indevidas como a que foi feita à arquiteta não são raras 
no país, mas que o beneficiário precisa fazer valer seu direito. 

“O teste-rápido para dengue é de cobertura obrigatória. Demorou dois 
anos para ele fosse incorporado, e as empresas que estão negando cobertura 
precisam ser denunciadas.” 

A orientação é que o consumidor denuncie e, preferencialmente, evite 
pagar o valor que está sendo cobrado. 
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Quem passar por esse tipo de situação pode acessar o site da Proteste 
ou telefonar para o 0800 201 3906. Há também aplicativos para registro de 
reclamações e denúncias. 

"Isso tudo é importante para que se monitore cada caso e para que 
essas empresas sejam punidas", destaca a coordenadora. 

Novas inclusões - A ANS disse que está acompanhando as diretrizes do 
Ministério da Saúde para prevenção e combate ao vírus Zika e que vai adotar 
todas as medidas necessárias para o enfrentamento da epidemia – inclusive no 
que diz respeito à revisão do rol de procedimentos para uma possível nova 
inclusão. 

“Esse processo é realizado a cada dois anos e atende a critérios 
baseados na literatura científica mundial. Todavia, destacamos que a 
existência de dados epidemiológicos é um dos critérios utilizados para a 
incorporação tecnológica.” 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/planos-de-saude-tem-que-cobrir-
teste-de-dengue-e-chikungunya 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Investimento publicitário no país soma R$ 132 bilhões 

 
25 de Fevereiro de 2016 

Fonte: FolhaPress 
 

Os investimentos em publicidade somaram R$ 132 bilhões no Brasil em 
2015, de acordo com levantamento da Kantar Ibope Media. Trata-se de um 
volume 9% superior ao total registrado em 2014. Se considerada a inflação, 
houve uma pequena retração de 0,9% no total. 

Rita Romero, diretora da Kantar Ibope Media, afirma que era esperado 
que o mercado publicitário sofresse impacto no ano passado devido à crise 
econômica. "A indústria, por sua vez, voltou seus esforços para enfrentar os 
desafios e identificar oportunidades. Ainda assim, por mais que os anunciantes 
estejam mais cautelosos, observamos um movimento de reação em alguns 
segmentos", disse Romero. 

Entre os meios monitorados pelo levantamento, a TV aberta representa 
cerca de 58% do total de investimentos. Os jornais aparecem em seguida, com 
quase 13%. 

Em 2015, a Y&R se manteve na liderança do ranking anual das 50 
maiores agências de publicidade do Brasil, com investimentos de mais de R$ 7 
bilhões no ano. A segunda posição no ranking de investimento publicitário dos 
anunciantes atendidos pelas respectivas agências também se repetiu, com a 
Ogilvy e Mather Brasil. Já o terceiro lugar, que era da WMcCann, neste ano foi 
para a Africa, com cerca de R$ 3,5 bilhões. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/02/economia/484212-investimento-
publicitario-no-pais-soma-r-132-bi.html 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Com crescimento do País, aviação regional se desenvolverá mais, diz 
Embraer 

25 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
O presidente da Embraer Aviação Comercial, Paulo Cesar Silva, afirmou 

nesta quinta-feira (25), em coletiva de imprensa, que o momento atual da 
economia brasileira não é favorável para nenhum tipo de investimento, mas 
que, quando o País voltar a crescer, a aviação regional passará por um maior 
desenvolvimento. 

"O mercado brasileiro é bastante grande e importante quando olhamos 
no contexto global. Nós vemos o futuro da aviação regional no Brasil com bons 
olhos", disse Silva. "Claro que isso não vai acontecer neste momento, vemos a 
economia encolhendo, mas, quando o País voltar a crescer, teremos mais 
desenvolvimento da aviação regional". 

O executivo ainda ressaltou que a Embraer enxerga espaço no mercado 
brasileiro para aviões de 100 assentos, segmento em que a empresa é 
especializada. Silva também afirmou que os investimentos em infraestrutura e 
novos aeroportos são fundamentais para o desenvolvimento da aviação 
regional no Brasil. 

"Não adianta querer desenvolver uma região se não há condições 
mínimas para pistas de aeroporto. Mas não tenho dúvida de que os 
investimentos vão chegar, de que o governo vai investir para ter regionalização 
maior". 

A Embraer apresentou nesta quinta, em cerimônia realizada em São 
José dos Campos (SP), o E190-E2, primeiro jato da segunda geração da 
família de E-Jets de aviões comerciais, os E-Jets E2. O voo inaugural da 
aeronave está programado para o segundo semestre de 2016, com entrada em 
serviço prevista para 2018. 

O programa E2 foi lançado em junho de 2013 com um investimento de 
US$ 1,7 bilhão, visando a manutenção da liderança da Embraer no segmento 
de aviões de 70 a 130 assentos. Os novos jatos possuem motores e 
equipamentos de alto desempenho e mudanças aerodinâmicas que resultarão 
em menores custos de manutenção e consumo de combustível. 

Desde o lançamento do programa, os E-Jets E2 já receberam 640 
pedidos, sendo 267 firmes e 373 opções e direitos de compra. O E190-E2 terá 
o mesmo número de assentos do atual E190, podendo ser configurado com 97 
ou 106 assentos. 

Preço baixo do petróleo incentiva o setor - Os E-Jets E2 já receberam 
encomendas de companhias aéreas de Estados Unidos e China, destacou o 
diretor comercial (CCO) da Embraer Aviação Comercial, John Slattery. O 
executivo ainda ressaltou que, em relação à Europa, ainda não há ordens 
anunciadas, mas que a empresa realiza campanhas específicas na Europa 
Ocidental para as novas aeronaves. 
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Silva ainda comentou que os preços baixos do petróleo nos mercados 
globais são favoráveis à indústria, dado que existe uma relação entre preço do 
petróleo e pedidos de aeronaves. "Nesse sentido, é bom para a indústria". 

O executivo ressaltou, no entanto, que as aéreas tomam decisões em 
longo prazo, fazendo análises para os próximos 15 a 20 anos. "Acho que 
ninguém espera que o petróleo vá ficar nos preços atuais. A tendência é que o 
preço suba, se estabilize num patamar que ninguém sabe qual é. Acho que não 
é absurdo imaginar o petróleo entre US$ 60 e US$ 90 mais a frente". 

 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/02/economia/484047-com-crescimento-
do-pais-aviacao-regional-se-desenvolvera-mais-diz-embraer.html 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Netshoes anuncia aquisição da rede de calçados Shoestock 

 
25 de Fevereiro de 2016 

Fonte: CanalTech 
 

Um dos maiores grupos de varejo digital do Brasil, o Grupo Netshoes 
anunciou nesta terça-feira (23) a aquisição da rede de calçados Shoestock, 
fundada em 1986. Com a compra, a varejista de artigos esportivos pela internet 
passará a ser o único detentor da marca, que fechou todas as lojas físicas no 
último trimestre do ano passado. Em setembro de 2015, a assessoria de 
imprensa da Shoestock também confirmou o encerramento do e-commerce da 
marca, dando indício de que uma provável venda da marca estava a caminho. 

A compra da empresa foi realizada pelo e-commerce de moda Zattini, 
pertencente ao grupo Netshoes e lançado em dezembro de 2014. Com o 
negócio, a expectativa do grupo é conseguir gerar uma nova receita para a 
Zattini de aproximadamente R$ 100 milhões por ano. Com a compra, a loja 
virtual retomará a produção e comercialização dos calçados e acessórios da 
marca, que tinha lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

O fundador e CEO do Grupo Netshoes, Marcio Kumruian, afirmou que o 
principal desafio da empresa agora é digitalizar e relançar a marca para o 
segundo semestre deste ano. "Em breve, também teremos novidades sobre 
como respeitaremos a tradicional experiência física da Shoestock", disse em 
nota. Em 2011 a Shoestock chegou a atingir vendas de R$ 100 milhões, com a 
exposição de 15 mil produtos, entre calçados, bolsas e acessórios. No entanto, 
a empresa teve dificuldades em manter o seu formato de varejo, com lojas em 
áreas nobres e coleções de fabricação própria.  

A aquisição da Shoestock faz parte do processo de expansão do grupo 
Netshoes. As experiências de compra online propostas para a "nova" 
Shoestock serão norteadas pelas práticas do grupo. Com a compra, a 
Netshoes tentará expandir suas receitas, que atingiram R$ 1,2 bilhão em 2014, 
uma alta de 20,1% em relação ao ano anterior. 

 
http://www.varejista.com.br/noticias/11634/netshoes-anuncia-aquisicao-da-rede-
de-calcados-shoestock 
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Comércio eletrônico supera cenário ruim e vira saída do Varejo tradicional 

 
25 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Convergência Digital 
 

A guerra do ICMS - que está sendo travada entre o setor de comércio 
eletrônico e o Confaz, com a intervenção do Supremo Tribunal Federal - é um 
fator negativo, mas não afeta, pelo menos por enquanto, a projeção de 
crescimento real de 2% para o segmento no Brasil em 2016.  

O nominal - que envolve todos os fatores como desvalorização do Real - 
deverá ficar em 8%. O faturamento previsto é de R$ 44,6 bilhões. Em 2015, o 
faturamento ficou em R$ 41,3 bilhões. São Paulo ainda tem forte representação 
no mercado de vendas online respondendo por 30% de todas as compras 
efetivadas. 

"Será a primeira vez que teremos crescimento abaixo de dois dígitos em 
10 anos, mas o segmento de comércio eletrônico está conseguindo passar, de 
certa maneira, de forma positiva sobre o momento desfavorável econômico. 
Estamos com as vendas mais reduzidas em função do aperto no bolso e a 
restrição de crédito para as classes C, D e E, mas estamos mantendo o volume 
de vendas de 2015 (106,2 milhões)", afirmou o diretor da E-Bit, Pedro Guasti, 
em evento na capital paulista, nesta quarta-feira, 24/02. 

O 33ª edição do relatório WebShoppers mostrou ainda que o número de 
consumidores que realizam pelo menos uma compra pela Internet chegou a 39 
milhões em 2015, um volume 3% maior numa comparação com os dados de 
2014."Aqui é a prova que se pode crescer muito mais. O Brasil tem 110 
milhões de internautas. Há muito espaço para conquistar", salienta Guasti. 

O ticket médio ficou em R$ 388, valor 12% mais alto, se comparado ao 
ano anterior. Para 2016, a previsão é que esse tiquete médio fique em torno de 
R$ 419, o que representará um crescimento de 8% em relação a 2015. Os 
smartphones foram grandes vedetes de compra em 2015 e devem continuar 
em alta em 2016, mesmo com o fim da desoneração fiscal - que tirava 11% do 
preço final - e da própria valorização do Dólar frente ao Real. 

"Os smartphones foram muito procurados e houve uma forte 
concorrência entre os próprios fabricantes e grandes varejistas para 
comercializar esse produto. Todo mundo quer estar conectado e o smartphone 
segue sendo um grande objeto de desejo", afirmou André Dias, diretor-
executivo da E-Bit/Buscapé. 

Com relação à guerra do ICMS - que está agora no Supremo Tribunal 
Federal para a retirada da cláusula nona que impõe uma série de rotinas na 
distribuição tributária do imposto estadual - Dias disse que a liminar obtida no 
STF favorece as empresas usuárias do regime Simples Nacional. As grandes 
varejistas não foram afetadas. 

"São cerca de 50 mil comércios eletrônicos beneficiados no Brasil, mas 
os grandes varejistas, que dominam 80% das vendas online, ainda estão tendo 
que adaptar as suas rotinas fiscais ao novo modelo de tributação. O que 
estamos negociando com a Confaz é a criação de uma espécie de Câmara de 
Compensação, como existe hoje no sistema financeiro. Essa entidade ficaria 
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responsável pela repartição dos tributos na origem e no destino até 2019, 
quando a regra diz que o tributo ficará no destino", explica André Dias. 

Ainda assim com as classes C, D e E reduzindo a participação nas 
compras online, as entidades da área resolveram adotar uma data no primeiro 
semestre que possa provocar impacto semelhante ao da Black Friday, no final 
de novembro. Este ano, a data especial será no dia 16 de março. 

"Pela terceira vez estamos fazendo essa ação e esse ano estamos 
investindo mais. Acreditamos que é no momento ruim que se precisa investir 
mais. Precisamos criar fatos positivos. E estamos reunindo todos os varejistas 
para essa data especial", anunciou Rodrigo Borer, presidente da Buscapé 
Company. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11645/comercio-eletronico-supera-cenario-
ruim-e-vira-saida-do-varejo-tradicional 

 
Voltar ao índice  
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7. Franquias 

Franquias passam a operar fora do Brasil  

 
25 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Sua Franquia 
 

Com a desvalorização do real e como uma alternativa para fugir da 
retração econômica, muitas franquias planejam expandir seus negócios para o 
exterior. Um estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), afirma que 
em 2015, o total de redes brasileiras que abriram unidades fora do Brasil 
chegou a 134 marcas. 

Ainda de acordo com a ABF, eventos internacionais como feiras e 
rodadas de negócios, contribuem para que as empresas brasileiras operem 
fora do Brasil. O mercado com mais procura ainda é os Estados Unidos com 37 
marcas, seguido do Paraguai com 25 e por último Portugal com 21 redes. 

Entre as franquias que estão planejando expandir seus negócios para 
mercados externos estão a Sóbrancelhas e a Tip Top, que iniciaram os estudos 
de internacionalização em 2016. “Estamos fazendo pesquisas e levantamentos 
específicos com uma consultoria internacional, entendendo o mercado, a 
rentabilidade do negócio e todos os pontos necessários para abrirmos a 
primeira unidade da Sóbrancelhas fora do Brasil. Pretendemos inaugurar no 
segundo semestre, em Miami”, confirma Luzia Costa, fundadora e gestora da 
rede. 

Já os planos da Tip Top incluem a primeira franquia internacional em um 
país da América do Sul. O destino da loja, prevista para o segundo semestre 
está sob estudo. “A Tip Top está no mercado há 64 anos, e acreditamos que 
seja o momento ideal para negócios fora do país, visto que já temos unidades 
espalhadas por todo o Brasil”, acredita Ricardo Marcondes, gerente de 
expansão. 

O caminho inverso também acontece, dados da ABF, confirmam que no 
Brasil há 159 redes estrangeiras operando no mercado brasileiro. Deste total, 
40% das marcas são americanas e 14% portuguesas. O segmento que tem 
mais aderência no mercado é o de alimentação com 21%. Um exemplo disso é 
o h3, rede portuguesa que opera no Brasil desde 2011. “Vimos que o mercado 
brasileiro era muito parecido com o de Portugal tendo centros comerciais 
similares, a mesma língua e também a paixão por carne, pontos que tornaram 
o Brasil um mercado mais óbvio natural para a internacionalização do h3, onde 
já contamos com 17 unidades”, diz Claudia Malaguerra, country manager da 
rede no Brasil. 
 
http://www.suafranquia.com/noticias/especial/2016/02/franquias-passam-a-
operar-fora-do-brasil.html 

Voltar ao índice 
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8. Empreendedorismo 

Startups do setor de serviços são as que mais atraem investidores 

 
25 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Canal Executivo 

 
As startups do setor de serviços são aquelas que mais atraem aporte financeiro 

dos investidores, principalmente as que atuam nos segmentos de educação, 
tecnologia e saúde. Essa é uma das informações reveladas por uma pesquisa inédita 
realizada pelo Sebrae-SP, que desvenda alguns segredos da relação entre esses 
novos empreendedores e aqueles que investem seus recursos em um negócio de 
risco, conhecidos como “anjos”. 

O estudo, chamado “Lado A e Lado B – Startups”, mostra que 97% dos 
investidores buscam startups do setor de serviços para formar sua carteira de 
investimentos. Em seguida, os setores mais procurados são comércio (50%), indústria 
(47%) e agronegócio (23%). Em relação aos segmentos, os preferidos são educação 
(alvo de 30% dos investidores), tecnologia (30%), saúde (27%), transporte/mobilidade 
urbana (20%) e serviços financeiros (17%). 

A grande maioria dos investidores (80%) procura startups já em fase de 
operação, mas 63% também declararam buscar empreendedores na ideação, ou seja, 
ainda estruturando seu negócio. Sobre o valor dos investimentos, os aportes variam 
de R$ 50 mil a R$ 3 milhões. 

O estudo confirma que existe uma busca mútua no mercado entre 
empreendedores e investidores, mas a percepção dos pontos fracos no 
relacionamento muda de acordo com o lado: empreendedores apontam a interferência 
dos investidores no negócio como a principal queixa; os investidores, por sua vez, 
citam as dificuldades do dia a dia e a falta de comprometimento dos empreendedores. 

“O que os une é a perspectiva de ter retorno financeiro no negócio, mas o 
investidor quer ver engajamento e proatividade para ter confiança na startup. O 
empreendedor dessa área deve ser um ‘caçador de respostas’, alguém proativo, que 
está sempre atrás de soluções”, afirma Renato Fonseca, gerente de Acesso à 
Informação e Tecnologia do Sebrae-SP. 

Perfil - A pesquisa também faz um perfil do ecossistema das startups. Em 
geral, os empreendedores são jovens (média de 33 anos) e têm alto grau de 
escolaridade, mas os investidores não chegam a ser de uma geração distante: a 
média de idade deles é de 41 anos. Quase metade (48%) dos empreendedores tinha 
emprego antes de iniciar a startup; depois disso, 73% passaram a dedicar seu tempo 
integralmente a ela. 

A pesquisa - Para realizar o estudo “Lado A e Lado B – Startups”, o Sebrae-SP 
entrevistou com 113 empreendedores de startup, representando o Lado A, e 36 
investidores/apoiadores, o Lado B da relação. Todos atuam no estado de São Paulo e 
as entrevistas (quantitativas e qualitativas) foram feitas entre setembro e novembro de 
2015. A íntegra da pesquisa também identificou pilares do ecossistema e os principais 
desafios para implementar uma cultura empreendedora entre donos de startups no 
Brasil. 

 

http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas16/250220169.htm 
Voltar ao índice 
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9. Curtas 

Demanda por voos no Brasil cai 3,79% em janeiro, diz Anac 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Reuters 
 
Oferta de assentos pelas companhias aéreas no mês passado caiu 2,16% em 
relação a janeiro de 2015 
 

A demanda por voos domésticos no Brasil caiu 3,79 por cento em janeiro 
em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

A oferta de assentos pelas companhias aéreas no mês passado caiu 
2,16 por cento no mesmo período. 
 

 

Oi avaliará impacto de desistência da LetterOne em fusão com TIM 

 
25 de Fevereiro de 216 

Fonte: Reuters  
 

A operadora de telecomunicações Oi informou nesta quinta-feira que 
avaliará as possibilidades de consolidação no mercado brasileiro, após ter sido 
informada de que a companhia de investimentos LetterOne não tem mais 
interesse em apoiar os esforços para uma possível fusão da operadora com a 
TIM. 

A LetterOne, do bilionário russo Mikhail Fridman, afirmou que a TIM, 
controlada pela Telecom Italia, disse que não quer entrar em mais negociações 
sobre a facilitação de uma fusão com a Oi. Diante da recusa da TIM, a 
LetterOne afirmou que não poderá mais seguir com o plano que era visto pela 
Oi como uma forma de melhorar sua situação financeira e competitiva no 
Brasil. 

 
 
 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

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 
 
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 
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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 
 
29/03/2016 até 31/03/2016 - WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo center norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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