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1. Comércio 

Confiança do empresário do comércio cresce 2,2% 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: O Tempo 
 
Apesar da alta na comparação mensal, o indicador continua em queda ao 
apresentar um recuo de 19,9% em relação a janeiro de 2015 
 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 2,2% 
na passagem de janeiro para fevereiro. É a segunda alta consecutiva do 
indicador ajustado sazonalmente, isto é, que leva em consideração as 
variações características de cada mês do ano. Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Icec chegou a 
80,2 pontos. 

Apesar da alta na comparação mensal, o indicador continua em queda 
ao apresentar um recuo de 19,9% em relação a janeiro de 2015. A avaliação de 
empresários é feita em uma escala de zero a 200 pontos, onde a pontuação 
abaixo de 100 pontos é considerada de pessimismo. 

A alta mensal foi influenciada principalmente pela opinião dos 
empresários em relação ao momento atual, que melhorou 16,3%. Eles estão 
mais confiantes em relação ao desempenho da economia (35,7%), ao comércio 
(20,3%) e ao próprio negócio (9,5%). 

As avaliações sobre investimentos também melhoraram em relação a 
janeiro (1,4%). Os entrevistados pretendem investir mais nas empresas (8,3%) 
e consideram mais adequados seus estoques (2,1%). Apesar disso, eles 
pretendem investir menos na contratação de funcionários (3,8%). 

Os empresários estão menos otimistas em relação ao futuro do que 
estavam em janeiro (-0,7%), devido ao pessimismo em relação ao comércio (-
1%) e ao seu próprio negócio (-1,6%). Mas eles melhoraram em 0,9% a 
expectativa em relação à situação da economia nos próximos meses. 
 
http://www.otempo.com.br/capa/economia/confian%C3%A7a-do-
empres%C3%A1rio-do-com%C3%A9rcio-cresce-2-2-1.1246609 
 

Voltar ao índice 

http://www.otempo.com.br/capa/economia/confian%C3%A7a-do-empres%C3%A1rio-do-com%C3%A9rcio-cresce-2-2-1.1246609
http://www.otempo.com.br/capa/economia/confian%C3%A7a-do-empres%C3%A1rio-do-com%C3%A9rcio-cresce-2-2-1.1246609
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2. Comércio – Revendedora de Veículos 

Vendas de veículos no Brasil caem 21% no mês de fevereiro   

 
02 de Março de 2016 

Fonte: O Tempo 
 
Em baixa. Vendas de veículos não apresentaram bons desempenhos no início 
deste ano 
 

O mercado brasileiro de veículos novos terminou fevereiro com uma 
queda de 21,06% nas vendas em comparação com igual mês do ano passado, 
informou nesta terça a Federação Nacional de Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). Foram 146.783 unidades comercializadas no 
segundo mês de 2016. Em relação a janeiro, também houve retração, de 
5,47%. O recuo é mais um resultado negativo para as concessionárias do país. 
Em janeiro, as vendas caíram 38% na comparação com igual mês de 2015. 

Com isso, no primeiro bimestre de 2016, o comércio de veículos novos 
teve baixa de 31,31% ante igual intervalo do ano passado. Em 2015, a queda 
foi de 26,5% ante 2014, o terceiro recuo anual seguido. A forte retração 
acumulada nos dois primeiros meses coloca em dúvida a previsão de 
entidades do setor automotivo para o fechamento do ano. A Fenabrave, por 
exemplo, espera recuo de apenas 5,9% nas vendas. Representando as 
montadoras, a Anfavea projeta queda de 7,5%. 

Na comparação com janeiro, as vendas em fevereiro foram prejudicadas 
pelo menor número de dias úteis, em razão do feriado do Carnaval. Foram 18 
dias úteis no segundo mês do ano, contra 20 dias no primeiro mês. Tanto que, 
na média diária, as vendas cresceram 3,52% em fevereiro ante janeiro. Por 
segmento, as vendas de automóveis e comerciais leves, juntos, tiveram queda 
de 20,54% em fevereiro sobre igual mês de 2015, para 142.068 unidades. Em 
relação a janeiro, houve baixa de 5,09%. No acumulado do ano, a retração foi 
de 30,98%. 

Entre os pesados, o comércio de caminhões recuou 26,07% em 
fevereiro ante fevereiro do ano passado, para 3.823 unidades. Na comparação 
com janeiro, houve declínio de 12,03%. No acumulado do ano, a queda foi de 
36,42%. No caso dos ônibus, foram 892 unidades no segundo mês de 2016, 
baixa de 54,67% sobre igual mês de 2015 e tombo de 28,92% ante janeiro. No 
acumulado do ano, a retração foi de 48,84%. 
 
http://www.otempo.com.br/capa/economia/vendas-de-ve%C3%ADculos-no-
brasil-caem-21-no-m%C3%AAs-de-fevereiro-1.1246435 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Páscoa 2016: Expectativa é de aquecimento do varejo 

 
01 de Março de 2016 

Fonte: GSMD 
 

A Páscoa criará quase 30 mil vagas em todo Brasil neste ano. Em 
Ribeirão Preto, no Shopping Iguatemi, é esperado que a venda seja 20% maior 
em algumas docerias. Mesmo com alta no preço do chocolate, novidades 
podem espantar a crise dos consumidores na hora da compra. 

Este ano, a previsão é a contratação de 10% a mais de funcionários que 
2015. É o que apontam os dados da Associação Brasileira de Indústrias de 
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab). ―A Páscoa 
brasileira é uma das maiores do mundo, portanto, o investimento da indústria 
em inovações que atendam o mercado cada vez mais exigente é grande‖, 
comenta o vice-presidente, Ubiracy Fonseca. 

Serão mais 29 mil empregos temporários no Brasil para atender à 
demanda. A aposta é em produtos com detalhes que fazem a diferença: linhas 
infantis, trufadas, premium e com maior porcentagem de cacau. 

À frente da Cacau Show do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, os 
empresários Fabiana e Marcello Lima já registraram alta na procura pelos 
chocolates mesmo com mais de 30 dias de antecedência da Páscoa. ―Com 
uma semana de lançamento da campanha notamos que os clientes estão 
comprando, seja para consumo próprio ou para presentear, o que não 
aconteceu o ano passado quando, nesta época, os clientes ainda estavam 
apenas pesquisando sobre valores, tamanhos e variedades‖, conta Fabiana. 

Marcello conta que espera um aumento de 20% nas vendas comparado 
a 2015. ―Estamos com uma linha bem forte e diferenciada com valores que 
variam entre R$ 12,90 um ovo de 80 gramas a R$ 254,90 o maior de 2,8 quilos, 
que atende a todos os gostos e estilos, nas mais variadas ocasiões‖, diz. 

Para esta edição, a marca apresenta a expansão da linha Bendito 
Cacao, com matéria-prima originária da fazenda do Espírito Santo, com três 
novas versões e uma com 65% de cacau, além dos ovos trufados da linha 
Dream Sobremesa com o Petit Gateau, a linha infantil La Creme Kids com 28% 
de leite, entre outras. No total, serão mais de 50 novidades. 

A expectativa do shopping também é que os consumidores sejam 
atraídos pelas promoções. Na Caracol Chocolates – com unidade no Shopping 
Iguatemi - na compra de R$ 80 os clientes ganharão um mimo da marca e 
ainda concorrerão a um ovo ao leite especial de 720 gramas totalmente 
artesanal. ―Nesta Páscoa preparamos itens especiais que vão além dos 
tradicionais ao leite, branco e trufados. Serão mais de 15 tipos diferentes, entre 
eles, Diet, sem lactose e ovo de colher no sabor brigadeiro‖, explica Juliana 
Gardenghi, gerente da Caracol. 

Outra loja do local que aposta no diferencial é a Kopenhagen. Este ano, 
além de embalagens e ovos especiais, a marca ganha uma nova aliada: a grife 
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Le Lis Blanc. Na compra do Ovo Fashion de 250g ao leite, os clientes saem 
com uma nécessaire exclusiva. 

O Iguatemi Ribeirão Preto ainda oferece outras opções que estarão com 
produtos especiais e novidades diferenciadas para a temporada, como por 
exemplo: Le Sofiah e Lojas Americanas. 
Entre os primeiros 

O Brasil é o terceiro maior consumidor e produtor do mundo em 
chocolates, atrás apenas dos Estados Unidos e Alemanha, com consumo per 
capita de 2,5 kg/ano. 

Em 2015, a Páscoa foi a responsável pelo acumulado de 19,7 mil 
toneladas de chocolate produzidas pela indústria e chocolaterias, o que 
correspondeu a cerca de 80 milhões de ovos de Páscoa em todo o País. ―O 
total ficou estável se comparado a 2014, quando foram produzidas 19,4 mil 
toneladas do alimento. O volume de 2016 ainda não está fechado, pois as 
indústrias ainda estão produzindo os Ovos de Páscoa e outros produtos de 
chocolate‖, afirma o vice-presidente de chocolate da ABICAB, Ubiracy Fonseca. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/pascoa-2016-
expectativa-e-de-aquecimento-do-varejo 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços - Telecomunicações 

Ligações de telefone fixo para móvel estão mais baratas 

 
29 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Portal Brasil 
 

 
A redução nas tarifas das chamadas fixo-móvel local (VC-1) ficou entre 14,95% a 
22,35%, a depender da operadora de origem da chamada 
 

As ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para móvel estão 
mais baratas. Houve também a unificação das tarifas das chamadas fixo-móvel 
local. Assim, o usuário de telefone fixo pagará o mesmo valor para uma chamada 
local, independente da operadora móvel de destino. O Ato nº 50.509, que fixa as 
novas tarifas, foi publicado, na sexta-feira (26), no Diário Oficial da União. 

A redução é consequência do Plano Geral de Metas de Competição da 
Anatel, aprovado pela Resolução n° 600/2012, e abrange chamadas da telefonia 
fixa para celular, sejam ligações locais ou de longa distância, originadas nas redes 
das concessionárias da telefonia fixa – Oi (Telemar e Brasil Telecom), Telefônica, 
CTBC/Algar, Claro/Embratel e Sercomtel – e destinadas às operadoras móveis.  

A redução nas tarifas das chamadas fixo-móvel local (VC-1) ficou entre 
14,95% a 22,35%, a depender da operadora de origem da chamada. 

Por exemplo, o valor a ser pago por um usuário ao realizar uma chamada 
local fixo-móvel em São Paulo variava entre R$ 0,26 a R$ 0,46, e agora será de 
R$ 0,24854. No Rio de Janeiro, variava entre R$ 0,27 a R$ 0,45, e agora será de 
R$ 0,23831. 

Nas chamadas de fixo para móvel em que os DDDs dos telefones de 
origem e de destino da ligação têm apenas o primeiro dígito igual (VC-2 –exemplo: 
DDDs 61 e 62) haverá redução entre 9,15% a 14,04%, a depender da operadora 
de origem da chamada. Antes dessa revisão tarifária, um cliente do Plano Básico 
da Brasil Telecom S.A. (DF) pagava R$ 0,77506 para realizar uma chamada de 
DDD 61 para DDD 62. Agora, esse mesmo usuário pagará R$ 0,69919 para esse 
tipo de chamada. 

Nas ligações, em que os primeiros dígitos dos DDDs do telefone fixo e do 
telefone móvel são diferentes (VC-3 – exemplo: DDDs 31 e 41), a redução será 
entre 7,73% a 11,80%, a depender da operadora de origem da chamada. Antes 
dessa revisão, um cliente do Plano Básico da Telemar Norte Leste S.A. em Minas 
Gerais pagava R$ 0,87114 para originar uma chamada. Agora esse mesmo 
usuário pagará R$ 0,77484 para esse tipo de chamada. 

Mais do que apenas a redução dos valores pagos por minuto de ligação, o 
usuário se beneficiará também com maior transparência, pois, com a unificação, 
haverá apenas uma única tarifa para as ligações fixo-móvel. 
 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/02/ligacoes-de-telefone-fixo-para-
movel-estao-mais-baratas 
 

Voltar ao índice 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/02/ligacoes-de-telefone-fixo-para-movel-estao-mais-baratas
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/02/ligacoes-de-telefone-fixo-para-movel-estao-mais-baratas
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Caixa e Azul firmam parceria que permite a compra de passagens aéreas 
em lotéricas 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: Portal Brasil 
 
Serviço beneficia clientes sem conta em banco, cartão de crédito ou acesso à 
internet, que podem comprar passagens de até R$ 2 mil 
 

Uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Azul Linhas Aéreas 
vai permitir a compra de passagens aéreas em casas lotéricas, sem a 
necessidade de ter conta em banco, cartão de crédito e ou acesso à internet.  

A operação está disponível apenas para reservas com, no mínimo, três 
dias de antecedência ao voo e o valor da passagem não pode ultrapassar R$ 2 
mil (acima desse valor, é necessário ir a uma agência Caixa). Não é necessário 
que o passageiro seja cliente do banco. Para comprar, é preciso ligar para a 
central de vendas da Azul – 4003 1118 em capitais e regiões metropolitanas ou 
0800 887 1118 para demais localidades –, escolher o voo desejado e solicitar o 
pagamento eletrônico na Caixa. 

No site da Azul, a página de pagamento exibirá ―safetypay/lotérica‖ na 
aba ―boleto à vista‖. Ao selecionar esta opção e finalizar a etapa, uma nova tela 
solicitará o preenchimento de dados pessoais para gerar número da transação 
para pagar a passagem. 

O cliente recebe um código de identificação, dirige-se a uma Lotérica, 
Correspondentes Caixa Aqui ou uma agência do banco, informa o número e 
paga a passagem. Dessa forma, a confirmação da reserva ocorre na hora. 

―A novidade facilita e amplia as formas de pagamento oferecidas pela 
empresa‖, afirmou o diretor de TI da Azul, Kleber Linhares. Para o 
superintendente regional da Caixa, Giovanni Alves, o serviço, além de 
inovador, expressa a preocupação socioambiental do banco. ―Estamos dando 
condições de compra de passagem aérea de maneira simplificada e sem a 
emissão de documento físico.‖ 

A Azul é a terceira maior companhia aérea do País, e oferece mais de 
100 destinos no Brasil e no exterior. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/03/caixa-e-azul-firmam-
parceria-que-permite-a-compra-de-passagens-aereas-em-lotericas 
 

Voltar ao índice  

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/03/caixa-e-azul-firmam-parceria-que-permite-a-compra-de-passagens-aereas-em-lotericas
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/03/caixa-e-azul-firmam-parceria-que-permite-a-compra-de-passagens-aereas-em-lotericas
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6. Emprego 

Mercado de TI é o mais aquecido e com o maior número de vagas 

 
29 de Fevereiro de 2016 

Fonte: IN 
  
Empresas e instituições públicas têm investido na capacitação de profissionais 
da área de TI para implantar novos processos e inovar em setores 
diferenciados 
 

De acordo com a empresa de consultoria e pesquisa de mercado 
International Data Corporation (IDC), o mercado de Tecnologia da Informação 
(TI) deve crescer 2,6% em 2016, se consolidando entre os dez setores com 
mais investimentos até o fim do ano. Dados da Associação Brasileira de 
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o 
mercado nacional emprega 1,3 milhão de trabalhadores. Para 2016, a projeção 
de crescimento é de 30% a mais do que esse número. No primeiro semestre de 
2015, a Catho aumentou em 44,2% o número de vagas no setor de TI. Em 
junho, por exemplo, foram abertas 10.105 vagas, 3.640 a mais que no mesmo 
período em 2014. 

Mas, para atender às demandas do setor, é necessário que o 
profissional tenha especializações e conhecimentos dos diferentes setores que 
envolvem o mercado de TI. É por isso que empresas, organizações e 
instituições tem investido na capacitação de profissionais dessa área para 
otimizar recursos, implantar novos processos e inovar em setores 
diferenciados. Além de diminuir gastos: a capacitação de um profissional 
interno é mais em conta do que a contratação de um novo profissional 
capacitado. 

Luiz Coelho, coordenador da Escola Superior de Redes (ESR), unidade 
de serviço da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que capacita 
profissionais em mais de 50 de cursos de TI, afirma que as empresas e 
instituições, do setor público, principalmente, precisam reduzir custo, melhorar 
processos, gerar novas oportunidades de negócios. Segundo ele, ―Há uma 
demanda cada vez maior por profissionais que consigam implantar processos 
para atender uma série de portarias e instruções técnicas demandadas pelos 
órgãos de controle e do mercado nos últimos anos‖. 

O curso de Governança de TI é o que mais tem procura ultimamente, 
por profissionais com perfil de liderança, que visam cargos mais altos. Eles se 
preparam para estruturar toda a organização dentro das estratégias 
determinadas pelo planejamento estratégico das organizações. Durante a 
capacitação, são tratados assuntos complexos que abordam a habilidade de 
aliar a parte prática aos objetivos traçados. Em 2015, foram capacitados 1.200 
alunos. 

Edson Kowask, coordenador acadêmico da ESR e responsável pelas 
áreas de Segurança e Governança, ressalta que o profissional capacitado em 
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Governança de TI adquire conhecimento para estruturar toda a organização 
dentro dos objetivos estratégicos determinados. ―É um curso mais complexo e 
diferente daquele sobre Gestão em TI, que é direcionado àqueles profissionais 
que gerenciam o andamento dos processos. O de Governança de TI é um 
passo maior. Trata-se da habilidade de aliar a parte prática aos objetivos 
estratégicos das organizações. É preciso uma visão de conjunto para alinhar o 
planejamento com o que está sendo executado‖, explica o especialista. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/carreiras-e-
cursos/mercado-de-ti-e-o-mais-aquecido-e-com-o-maior-numero-de-vagas 
 

Voltar ao índice  

http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/carreiras-e-cursos/mercado-de-ti-e-o-mais-aquecido-e-com-o-maior-numero-de-vagas
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/carreiras-e-cursos/mercado-de-ti-e-o-mais-aquecido-e-com-o-maior-numero-de-vagas
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7. Franquias 

Região Sul cresce 6% em faturamento no Franchising 

 
01 de Março de 2016 

Fonte: IN 
 

O Sul do País já é visto como uma das regiões promissoras para 
contribuir com o crescimento do setor de franchising nos próximos anos. De 
acordo com recente levantamento da ABF, a região cresceu 6% no 
faturamento, atingindo um patamar de cerda de R$ 23 bilhões em 2015. 

O mercado do Sul aumentou em 10,1% e possui 20.613 unidades, o que 
representa 14,9% do mercado nacional. ―Em marcas, crescemos 3,6% em 
2015, somando 512 redes. Esses números provam que o Sul tem uma grande 
importância no sistema de franquias brasileiro. Temos muitas oportunidades de 
crescimento‖, destacou a diretora da regional Sul da ABF, Fabiana Estrela. 

A região é responsável por 16,7 % das redes no Brasil e diversas delas 
têm projeção nacional. É o caso, por exemplo, de O Boticário, que é a maior 
rede em números de unidades no País. 

Mesmo em tempos de instabilidade econômica, todos os estados da 
Região Sul são importantes e têm potencial para crescer não só em 2016, mas 
nos próximos anos. O Sul é uma região com excelentes oportunidades para os 
diversos segmentos de franquias. ―Temos muitos municípios que possuem 
estrutura para receber grandes marcas e expandir suas unidades. É perceptível 
que o movimento do franchising para o interior se tornou mais intenso, 
chegando a cidades com menos de 50 mil habitantes. Várias cidades do 
interior se desenvolveram muito, formando um novo mercado potencial‖, 
concluiu Fabiana. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/franquias/regiao-sul-
cresce-6-em-faturamento-no-franchising 
 

Voltar ao índice 
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8. Logística  

Comércio com 'vizinhos' esbarra na logística 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

A precariedade da malha de transporte nacional tem comprometido o 
potencial de exportação do Brasil com nove de seus 11 parceiros comerciais na 
América do Sul. Por ano, cerca de US$ 1,5 bilhão em produtos manufaturados, 
como carros, têxteis e alimentos, deixa de entrar na conta de comércio com os 
países vizinhos por causa das péssimas condições de infraestrutura, seja em 
rodovias, portos ou ferrovias. 

Os estragos que esses gargalos logísticos causam na exportação 
nacional foram captados em um novo estudo elaborado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O relatório 'Desafios para a Integração Logística na 
América do Sul', ao qual o Estado teve acesso exclusivo, calculou quanto do 
potencial exportador do Brasil tem sido frustrado pelas dificuldades de 
transporte. O cenário levou em conta a distância em relação a cada país sul-
americano, o volume de produtos escoados por cada modal de transporte e o 
tamanho de seus mercados. 

Os dados mostram que as exportações para a Argentina, o principal 
parceiro comercial do Brasil na região, têm hoje desempenho 7% inferior à sua 
real capacidade por conta das rotas deterioradas de acesso entre os dois 
países. No Peru e na Colômbia, essa frustração é de 5% do potencial pleno. A 
lista segue com Venezuela (4%), Chile (3%), Suriname (2%), Guiana, Paraguai 
e Uruguai, esses três últimos com restrição de 1% em seus desembarques 
potenciais. Apenas Bolívia e Equador não apresentaram alterações. 

"É um cenário preocupante e que ainda não foi efetivamente atacado 
pelo governo. Priorizar projetos de infraestrutura para essa região é vital. Os 
países sul-americanos se tornam o destino de 16% das exportações 
brasileiras. Isso exige um tratamento mais pragmático e menos político", afirma 
Matheus Castro, especialista em política e indústria da CNI. 

O relatório, que também se baseou em entrevistas realizadas com 
grandes empresas exportadoras para a região, apontou que, depois de 
barreiras tarifárias e burocracia alfandegária, as limitações de transporte são 
mencionadas como maior obstáculo para ampliar as exportações. 

Em 2010, o recém criado Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 
Planejamento (Cosiplan), órgão da União das Nações Sul-Americanas 
(Unasul), estabeleceu uma lista de 31 projetos prioritários para melhorar a 
interligação entre os países da região, um pacote de obras estimado em US$ 
21 bilhões. Seis anos depois, nenhum empreendimento da lista foi concluído. 
Atualmente, 15 estariam em ?fase de execução? e 16 sequer tiveram início. 

Os dados apontam que, até dezembro de 2014, foram investidos US$ 
951 milhões nos projetos, apenas 4,5% do total previsto no lançamento do 
projeto. 



 

Informativo SCS  

 

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

  13 

“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.” 

 

É preciso destacar, no entanto, que algumas obras já concluídas anos 
atrás entraram nessa conta. Na prática, portanto, a evolução dos 
empreendimentos é próxima do zero. "Os programas são desproporcionais à 
realidade e à capacidade efetiva de cada país em realizar esses projetos. É 
preciso que haja prioridade efetiva", analisou o especialista da CNI. 

Durante o ano passado, as exportações do Brasil para a América do Sul 
movimentaram US$ 31,1 bilhões; elas foram ao todo de US$ 36,7 bilhões 
durante o ano anterior. 
Escoamento 

Historicamente, a Argentina responde por cerca de 40% do total das 
exportações brasileiras. Atualmente, a principal rota usada para levar produtos 
manufaturados ao país vizinho é mesmo a rodovia (48% do total), seguida pelo 
transporte marítimo, com 45% do total, o fluvial que responde pode 4%, o 
aéreo (2%) e ferroviário, este último com apenas 1% do total. Se consideradas 
as exportações para os 11 países, o mar é o destino usado por 53% das 
cargas escoadas, seguido por rodovias (39%) e transporte aéreo (5%). Os 
demais 3% se dividem entre ferrovias e rios. 
 
http://www.dci.com.br/economia/comercio-com-vizinhos-esbarra-na-logistica-
id530995.html 
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

Banco mineiro será o primeiro no varejo brasileiro sem agência 
 

29 de Fevereiro de 2016 
Fonte: GSMD 

 
O banco mineiro Intermedium, controlado por Rubens Menin, presidente da 

construtora MRV, apresentou uma proposta que vai além do crédito imobiliário: não terá 
agências físicas e atuará como um banco completo totalmente digital. 

Com uma carteira de crédito de mais de R$ 2 bilhões, o Intermedium também não 
terá tarifas para o pacote de serviços que as instituições financeiras oferecem, da conta 
corrente às transferências. Segundo afirma o CEO da instituição, João Vitor Menin, o 
Intermedium terá conta corrente, pagamento de contas, investimentos, extratos, depósitos, 
cheques, tudo digitalmente. 

Nem para abrir conta será necessário ir até uma das agências. Segundo os 
estudos do Intermedium, mesmo sem tarifas, a conta digital trará crescimento para o 
banco. 

O investimento no digital foi de R$ 5 milhões. A ideia foi colocada em prática há 
seis meses, como experiência. E em abril, os clientes já poderão ter cartão de débito e 
crédito da Mastercard. 

Segundo os executivos da instituição, a decisão de começar agora, em plena 
recessão, foi impulsionada pela maior concentração com a saída de bancos estrangeiros 
do mercado. 

A expectativa do banco, que já tem 16 mil clientes, é chegar até o fim deste ano 
com um total de 100 mil clientes. 

Gestor de franquias sofre menos efeito da crise do que outros profissionais 

 
29 de Fevereiro de 2016 

Fonte: GSMD 
 

O setor de franquias é seguramente o que sofre menos efeitos da crise que afeta a 
economia brasileira. Não por acaso que é a área mais procurada por pessoas que perdem 
seus empregos e buscam investir as economias num negócio com pouca chance de risco, 
fazendo do Brasil o quarto mercado mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, China e 
Coreia do Sul. Nesse cenário, surge a demanda por um novo profissional: o gestor de 
franquias, especializado na elaboração e execução das principais estratégias e processos 
corporativos do negócio de franchising. 

— Na medida que o mercado se mantém em expansão, mesmo em cenário de 
crise, cresce a demanda por profissionais qualificados— afirma o professor Romualdo 
Ayres, coordenador do curso de pós-graduação em gestão de franquias da ESPM. 

A gestão de franquia atrai basicamente quatro tipo de profissionais, segundo 
Ayres: o funcionário de empresas franqueadoras, que desejam aperfeiçoar seu 
conhecimento; os franqueados; pessoas que tem negócios e querem aprofundar os 
conhecimentos em franchising; e pessoas que buscam uma nova oportunidade de 
mercado para explorar. 

Nos últimos anos o setor tem apresentado uma média de 9% no crescimento de 
seu faturamente e atualmente representa 2,5% do PIB nacional, além de empregar 1,1 
milhão de pessoas no país. O curso da ESPM é o único no Rio - há outro em São Paulo, 
oferecido pela USP - e está em sua quarta turma, cujas aulas começam em abril e as 
inscrições ainda estão abertas. 

Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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

www.expofeiras.gov.br
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