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1. Comércio 

Brasil regride de 4º para 7º lugar no ranking de carros 

 
03 de Março de 2016 
Fonte: Isto é Dinheiro 

 
As vendas de veículos no Brasil regrediram em quase uma década e o 

mercado nacional caiu três posições no ranking internacional dos maiores do 
mundo. Dados apresentados nesta quarta-feira, 2, pelas montadoras indicaram 
que o Brasil passou do quarto maior mercado do mundo de veículos em 2014 
para o sétimo. A queda, em termos porcentuais, foi de 27%, o segundo pior 
desempenho do mundo, melhor apenas que o dos russos, sob embargo 
comercial. 

Os dados foram apresentados durante o Salão do Automóvel em 
Genebra, um dos mais importantes do mundo. "Depois de registrar anos de 
crescimento, vimos em 2015 uma confirmação de algo que já havia começado 
em 2014, que era a queda de vendas", disse Yves van der Straaten, secretário-
geral da Organização Internacional de Construtores de Automóveis (Oica). "O 
que nos assusta, porém, é que a crise se acentuou em 2015." 

"Lamentavelmente, o Brasil deixou de ser o quarto maior mercado de 
carros do mundo para ocupar apenas a 7.ª colocação", indicou. Em 2014, a 
queda foi de 15%, com outros 27% em 2015. "Houve um colapso", disse o 
executivo. 

Em 2012, no auge das vendas, 3,8 milhões de carros foram registrados 
no Brasil. Em 2015, o número foi de 2,5 milhões, o equivalente ao que existia 
em 2007. Naquele ano, 2,46 milhões de carros foram produzidos. Com o 
desempenho, o Brasil foi superado pelo Reino Unido, Índia e Alemanha. 

A situação brasileira acabou afetando toda a região da América do Sul, 
que voltou a ter patamares de venda de onze anos atrás, com uma queda 
anual de 19,8%, e de 20,7% na produção. "Estamos de volta a 2005", disse 
Straaten. 

O caso argentino, porém, é menos dramático que o do Brasil. Em 2015, 
a redução de vendas foi de apenas 1%. Mas, em 2014, a queda havia sido de 
36%. "Acreditamos que a situação argentina vai melhorar com a volta do país 
ao mercado financeiro", disse. 
China 

Se a situação brasileira preocupa as multinacionais, o cenário é ainda de 
certa estabilidade na China. Em 2015, mesmo com a desaceleração do 
crescimento, as vendas de carros tiveram uma alta de 5%, com a uma 
elevação de 3% na produção. "A China continua sendo o maior mercado 
global", disse. 

Mesmo nos Estados Unidos, as taxas de crescimento levaram o setor a 
superar as vendas que existiam antes da quebra do banco Lehman Brothers, 
em 2008. A América do Norte registrou um crescimento nas vendas de 6,2% 
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em 2015. "Estamos bem acima da taxa registrada antes da crise", explicou o 
secretário-geral. No total, a região já vende 1,6 milhão de carros a mais que em 
2005. Já a produção aumentou em 3%. 

Apesar do bom momento, a América do Norte perdeu espaço para a 
China, onde está hoje 27% da produção mundial de carros. Em 2005, a taxa 
era de apenas 9%. EUA, México e Canadá representam 20% da produção 
mundial. Hoje, Japão e Coreia representam 15%, e a Europa responde por 
20%. 

Segundo as montadoras, existem hoje 1,2 bilhão de carros nas ruas do 
mundo, um aumento de 4% em comparação a 2014. Para 2016, as previsão é 
de um crescimento de 2%. 

Hoje, existem em média 180 carros para cada mil pessoas no mundo. 
No Brasil, a taxa é de 207, contra 808 nos EUA. Na China, apesar de liderar a 
produção mundial, a taxa é ainda de 108 carros a cada mil pessoas. Na Índia, é 
de apenas 22 carros por mil habitantes. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160303/brasil-regride-
para-lugar-ranking-carros/348709 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160303/brasil-regride-para-lugar-ranking-carros/348709
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160303/brasil-regride-para-lugar-ranking-carros/348709
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Redes buscam novas regiões e marca própria 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Preços mais competitivos e municípios com bom potencial de consumo têm 
chamado a atenção das empresas, que buscam alternativas para driblar o 
clima de incertezas ao longo deste ano 
 

Buscar novas regiões com potencial de consumo para receber novas 
operações e lançar linhas exclusivas de produtos a preços mais competitivos 
têm sido estratégias adotadas por algumas redes para manter o ritmo de 
vendas este ano. 

O Atacadão, empresa do Grupo Carrefour, resolveu ampliar sua forte 
atuação no Nordeste com a abertura de uma unidade inaugurada no último dia 
18 de fevereiro, no município de Santo Antônio de Jesus (BA). 

Com a expansão, a rede atinge a marca de 124 unidades de 
autosserviço no Brasil, 11 delas somente no Estado da Bahia, que já conta com 
10 lojas em: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, 
Cajazeiras, Camaçari, Eunápolis, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, além de 
dois atacados de entrega em Feira de Santana e Vitória da Conquista. 

"A Bahia é um dos principais mercados de atuação para a rede, com 12 
operações entre lojas de autosserviço e atacados de entrega", destaca o 
diretor-presidente do Atacadão, Roberto Müssnich. O executivo lembra que 
Santo Antônio de Jesus é considerada a capital do Recôncavo baiano, 
reunindo mais de 101 mil habitantes. Na região, a loja inaugurada conta com 
mais de 5.600 metros de área de vendas, além de 24 check-outs e 
estacionamento para 254 vagas de carros. 
Marca própria 

Afora buscar mercados que não estejam canabalizados, outra iniciativa 
tem sido negociar com fornecedores para reduzir custos e investir em produtos 
com preços mais competitivos. Na rede de franquias Mercadão dos Óculos, 
hoje são doze linhas de marca própria que são até 60% mais baratas do que a 
média do mercado, garante a empresa. 

Com atualmente 74 unidades, a rede oferta óculos de grau e solares, 
divididos em opções de grifes nacionais e estrangeiras, além de produtos 
licenciados. Na opinião do sócio-diretor de marketing da rede, Fábio Nadruz, os 
produtos marca própria têm boa aceitação e a empresa sempre analisa 
novidades para os clientes - o que deve se manter este ano. 

Para reforçar o conceito da marca com o público, a rede lança uma 
campanha promocional, entre os dias 5 e 20 de março, em parceria com a 
PlayArte Pictures, em que a cada R$ 100 em compras nas lojas participantes, o 
cliente ganhará um ingresso para ver o filme "Visões do Passado". "A ideia é 
sempre trazer novidades aos nossos consumidores". 
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Quem também segue atenta às vendas de artigos de marca própria é a 
Padaria Brasileira. Ao DCI, o diretor-geral da empresa, Antonio Henrique 
Afonso Junior afirmou que de olho nas vendas da Páscoa deste ano, a 
empresa optou por abrir mão do lucro maior para alcançar mais vendas, por 
isso não deverá aplicar reajuste de preços nos produtos sazonais. 

"Este ano criamos uma nova linha de ovos de Páscoa de marca própria 
com preços competitivos, para somar aos produtos de Páscoa gourmet. A linha 
concorre diretamente com os produtos mais tradicionais disponíveis nos 
supermercados. A expectativa é aumentar em 40% as vendas do período", 
ressaltou. 

Com 10 unidades instaladas, a Padaria Brasileira aposta nos ovos de 
colher, nos ovos de pote e nos bolos de páscoa e a expectativa é ter um 
volume 35% maior de produção se comparado ao ano passado. "As pessoas 
continuam em busca de produtos gourmet para presentear, mas também 
buscam por opções mais em conta." 
 
http://www.dci.com.br/comercio/redes-buscam-novas-regioes-e-marca-propria-
id531227.html 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Venda de material de construção fica estável em fevereiro, diz Anamaco 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: Diário do Grande ABC 
 

As vendas de material de construção no varejo ficaram estáveis no mês 
de fevereiro com relação a janeiro de 2016, de acordo com estudo mensal 
realizado pelo Instituto de Pesquisas da Associação Nacional dos 
Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), com o apoio da Abrafati, 
Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e Siamfesp. Na comparação com fevereiro do 
ano passado, o desempenho ficou 2% abaixo. Já no acumulado do ano, a 
retração foi de 4%. 

O levantamento ouviu 530 lojistas, das cinco regiões do país, entre os 
dias 23 a 29 de fevereiro. A margem de erro é de 4,3%. Para o presidente da 
Anamaco, Cláudio Conz, o feriado do Carnaval, que diminuiu o número de dias 
úteis em fevereiro, influenciou o resultado das vendas. 

Segundo a pesquisa, os resultados apresentados no mês foram 
diferentes nas cinco regiões do País. O Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, 
por exemplo, tiveram crescimento de 18%, 10% e 4%, respectivamente. Já o 
Sul e o Sudeste registraram retração de 2% e 5%. 

"Esse é um comportamento atípico do consumidor, mas que já mostra 
que, em algumas regiões do País, os clientes não estão mais conseguindo 
adiar as obras", afirmou o executivo por meio de nota, citado como exemplo 
forte volume de chuvas e possíveis danos como infiltração ou telhas 
quebradas. "É natural que o consumidor adie obras em períodos de crise, mas 
reforma não é algo que se pode adiar por muito tempo", disse. 

No levantamento por categorias, cimento foi o que apresentou resultado 
mais positivo, com crescimento de 4% no período, seguido de revestimentos 
cerâmicos e tintas (2%), louças e metais sanitários (1%). Fechaduras e 
ferragens apresentaram índices muito próximos de janeiro e fecharam o mês 
com desempenho estável. Já telhas de fibrocimento retraíram 6%. 

Os lojistas entrevistados disseram acreditar que vão recuperar parte das 
vendas já em março. "Centro-Oeste e Nordeste foram as regiões mais 
otimistas, com 65% e 51% dos entrevistados afirmando que vão vender mais 
do que em fevereiro. Com isso, essas regiões também estão mais propensas a 
contratar novos funcionários no período", explicou Conz. 

O estudo também revelou que, desde janeiro de 2015, prevalece o 
pessimismo do setor com relação às ações do Governo. Ainda assim, 27% dos 
lojistas pretendem fazer novos investimentos nos próximos 12 meses, segundo 
a Anamaco. 

O varejo de material de construção fechou 2015 com retração de 5,8%, 
na primeira retração registrada pelo segmento nos últimos 12 anos. A 
Anamaco, no entanto, espera que 2016 seja um ano de recuperação. 
"Sabemos que o primeiro trimestre será difícil, mas que, a partir de abril e maio, 
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temos boas perspectivas de crescimento. A expectativa inicial é a de fecharmos 
2016 com faturamento 6% superior ao de 2015", finalizou Conz. 
 
https://www.dgabc.com.br/%28X%281%29S%281bzxb04aboijlra2hmldwhwc%2
9%29/Noticia/1810963/venda-de-material-de-construcao-fica-estavel-em-
fevereiro-diz-anamaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dgabc.com.br/%28X%281%29S%281bzxb04aboijlra2hmldwhwc%29%29/Noticia/1810963/venda-de-material-de-construcao-fica-estavel-em-fevereiro-diz-anamaco
https://www.dgabc.com.br/%28X%281%29S%281bzxb04aboijlra2hmldwhwc%29%29/Noticia/1810963/venda-de-material-de-construcao-fica-estavel-em-fevereiro-diz-anamaco
https://www.dgabc.com.br/%28X%281%29S%281bzxb04aboijlra2hmldwhwc%29%29/Noticia/1810963/venda-de-material-de-construcao-fica-estavel-em-fevereiro-diz-anamaco
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Crise no varejo aumenta mercado de empresas de armazenagem no País 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

Enquanto o varejo amarga a pior crise em 15 anos, outro setor, o de "self 
storage", lucra com a situação. Nos últimos meses, os galpões que alugam 
boxes para armazenar produtos encontraram um novo nicho de clientes: 
comerciantes com estoques encalhados, fruto de lojas fechadas ou atulhadas 
de mercadorias. 

Com 15 unidades, a Guarde Aqui ampliou em 38% sua área locada no 
último ano, com concentração de procura nos últimos meses. Já a 
GoodStorage viu a busca por espaço crescer 150%. Otimistas, esses negócios 
estão em busca de novos terrenos e, com a ajuda de parceiros internacionais, 
se preparam para investir até R$ 200 milhões por ano, cada uma. 

Criado nos Estados Unidos para atender sobretudo o cliente de pessoa 
física, no Brasil esse setor avança com a participação de empresas, 
principalmente varejistas, que usam a solução como uma espécie de centro de 
distribuição. 

Mas o cenário de recessão, que segundo a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) fez quase 100 mil lojistas 
encerrarem as atividades no País em 2015, tem trazido um novo perfil de 
cliente. 

"Infelizmente, essa pauta triste, de empresas que estão fechando lojas e 
resolvem guardar o estoque com a gente, é maioria", afirma o presidente da 
Guarde Aqui, Allan Paiotti. 

Com cuidado para não demonstrar animação demais em um momento 
crítico, Hans Scholl, da Metrofit, concorda. "De cada dez demandas 
corporativas que recebemos, seis são motivadas pela crise." 

Elizabeth Amaral, que fechou em 2015 um escritório de importação e 
acabou com 500 rolos de papel parede nas mãos, é um exemplo de 
empreendedora que precisou buscar uma solução para o estoque excedente. 
"Vendia bem quando o dólar estava a R$ 2,60. Acima disso, perdi 
competitividade", conta ela, que alugou um box e foi procurar emprego para 
sobreviver. "Hoje, eu vendo calçados." 

Em Guarulhos (SP), o comerciante Humberto da Silva também precisou 
fechar uma loja de móveis que matinha há seis anos. Alugou um box de 20 
metros quadrados em um galpão perto de sua casa. "Vendia R$ 100 mil por 
mês, mas o faturamento passou para R$ 15 mil", conta ele, que paga R$ 1,2 
mil por mês para guardar 20 sofás. "Eliminei um custo fixo de R$ 14 mil ao 
encerrar a loja." 
Expansão 

O mercado de self storage no Brasil ainda é pequeno, com 150 
unidades. Nos Estados Unidos, são 50 mil operações, o suficiente para gerar 
lastro para produtos negociados em bolsa. 

Apesar de o mercado local ser pequeno, as empresas que investem no 
segmento por aqui têm intenção de, um dia, ter escala para abrir o capital na 
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Bolsa. A Guarde Aqui, controlada pela americana Equity International, de Sam 
Zell, quer investir pelo menos R$ 150 milhões por ano. "Vamos abrir de seis a 
oito unidades por ano até alcançar 40, em 2020. Hoje, monitoramos 120 
terrenos pelo Brasil para a expansão", conta Paiotti. 

Scholl, da Metrofit, também tem planos ambiciosos, que incluem até a 
possível criação de um fundo imobiliário. "Vamos investir cerca de R$ 200 
milhões por ano até 2020", afirma ele, que tem a gestora imobiliária TRX e a 
americana Metro Self Storage como sócias. 

Após um aporte de R$ 600 milhões do fundo brasileiro HSI e da 
Evergreen, dos EUA, a GoodStorage também quer manter o pé no acelerador. 
Já investiu R$ 100 milhões em expansão e pretende usar os R$ 500 milhões 
em três anos, segundo o presidente da companhia, Thiago Cordeiro. 
 
http://www.dci.com.br/economia/crise-no-varejo-aumenta-mercado-de-
empresas-de-armazenagem-no-pais-id531311.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/economia/crise-no-varejo-aumenta-mercado-de-empresas-de-armazenagem-no-pais-id531311.html
http://www.dci.com.br/economia/crise-no-varejo-aumenta-mercado-de-empresas-de-armazenagem-no-pais-id531311.html
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3. Serviços 

Setor de serviços do Brasil tem em fevereiro maior contração na série 
histórica do PMI 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: Reuters 
 

A atividade do setor de serviços no Brasil despencou com força em 
fevereiro e foi ao nível mais baixo na história da pesquisa Índice de Gerentes 
de Compras (PMI, na sigla em inglês), sufocada pelas crises econômica e 
política que vêm provocando fortes perdas de emprego. 

O PMI de serviços do país apurado pelo Markit caiu com força, a 36,9 no 
mês passado, contra 44,4 em janeiro, nível mais baixo desde que a pesquisa 
começou em março de 2007. 

Com isso, o índice completa 12 meses abaixo da marca de 50 que 
separa crescimento de contração, com quedas em fevereiro em todas as seis 
categorias monitoradas, sendo a mais acentuada em Aluguéis e Atividades de 
Negócios. 

O resultado do PMI de serviços, somado à piora da pesquisa de 
indústria, levou o PMI Composto do Brasil também ao menor nível da série 
histórica, de 39,0 em fevereiro contra 45,1 em janeiro. 

Os fornecedores de serviços citaram as contínuas dificuldades políticas, 
financeiras e econômicas como os principais fatores para a redução das novas 
encomendas, que chegaram também a uma baixa recorde diante da demanda 
doméstica especialmente fraca. 

Consequentemente, as empresas fizeram mais uma redução no número 
de funcionários, pelo 12º mês seguido e de forma generalizada, com o nível de 
trabalhadores no setor também caindo pela taxa mais forte em nove anos. 

"Com a economia global também mostrando sinais de desaceleração, o 
que irá impactar a demanda externa, parece que a contração vai seguir seu 
curso nos próximos meses", destacou o economista sênior do Markit Rob 
Dobson em nota. 

Diante desse cenário, o nível de confiança para os próximos 12 meses 
caiu para uma mínima de seis meses, como reflexo do difícil ambiente 
operacional enfrentado pelas empresas de serviços. 

E não há sinais de melhora. A confiança do setor de serviços apurada 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV) mostrou recuo em fevereiro e as 
expectativas são de contração de 3,45 por cento do Produto Interno Bruto do 
Brasil este ano, segundo a pesquisa Focus do Banco Central. 

"As mãos das autoridades estão limitadas em termos de fornecer 
estímulo monetário ou fiscal para tirar a economia da recessão", completou 
Dobson. 
 
http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0W51HW 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Setor logístico deve investir em nuvem, mobilidade e e-commerce em 2016 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: GSMD 
  

A Infor, desenvolvedora de aplicações de negócios para a nuvem, divulgou 
um relatório recentemente que mostra como o investimento em soluções de nuvem 
será prioridade nas empresas de Distribuição e Logística no próximo ano. O 
estudo foi produzido em parceria com a entidade de pesquisa TechValidate. 

Os resultados mostram que 40% dos entrevistados são favoráveis em 
considerar o investimento em soluções de nuvem nos próximos 12 meses, 
enquanto 32% disseram que suas companhias estão hospedadas em um ambiente 
de nuvem. 

Outros 14% têm planos de mudar de aplicativos on-premise para a nuvem. 
Conforme os distribuidores investem em melhorias para se diferenciar e reduzir 
custos em um cenário altamente competitivo, a nuvem permite que o ambiente se 
torne uma opção viável para ajudar a mitigar custos de TI. As aplicações de 
armazenamento na nuvem também podem oferecer flexibilidade e conectividade, 
além de aumentar a eficiência das operações diárias em diversos locais. 

"A nuvem é importante para empresas de distribuição porque a mudança de 
modelo de negócios tem atraído novas oportunidades de crescimento e ampliado a 
quantidade de desafios", afirmou Kelly Squizzero, diretora de estratégia para 
indústria e soluções da Infor Distribuição. "Migrar para a nuvem pode ajudar 
empresas de Distribuição a melhorar suas ofertas para os clientes, pois as 
informações críticas, como níveis de inventário, podem ser acessadas em tempo 
real de diversas localidades. Isso pode dar aos tomadores de decisões de 
negócios mais visibilidade, além de ajudá-los a tomar melhores decisões para suas 
organizações global ou localmente", completou. 

Além do aumento dos gastos com a nuvem, a pesquisa também mostrou 
que 57% dos distribuidores planejam investir em soluções de e-commerce nos 
próximos doze meses, e 44% citaram as vendas online como um importante driver 
para o crescimento dos negócios. A mobilidade também é um fator chave para 
43% dos respondentes, que já planejam investir em aplicações móveis. 

A mobilidade pode gerar alta produtividade ao permitir que os usuários 
acessem dados a qualquer momento através de dispositivos móveis. Isso pode ser 
particularmente positivo para os empregados que estão sempre em movimento, 
como executivos de contas ou gerentes de armazéns, que podem receber updates 
em tempo real quando estão longe de suas mesas. 

"Estamos considerando o investimento em tecnologia de nuvem nos 
próximos doze meses, pois nos ajudará no crescimento da receita eliminando o 
custo de hardware on-site e preparando nossa companhia para o crescimento e 
expansão", afirmou Jeff Bolton, IT manager da Sturgis Materials. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/setor-logistico-deve-investir-em-
nuvem-mobilidade-e-e-commerce-em-2016 

Voltar ao índice  
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5. Mercado Imobiliário 

Preço dos imóveis tem queda real de mais de 8% em 12 meses, diz 
FipeZap 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: G1 
 
O aumento nos valores foi menor que a inflação esperada pelo período. 
Preço médio do metro quadrado teve a menor variação anual já registrada. 
 

O preço dos imóveis registrou queda real de 8,85% nos últimos 12 
meses, de acordo com o índice FipeZap de fevereiro, divulgado nesta quinta-
feira (2). Isso significa que o aumento nos valores foi menor que a inflação 
esperada pelo período. Os preços cresceram 0,64% no mês, a menor variação 
já registrada desde que a pesquisa foi iniciada, em 2008. 

Na comparação com janeiro, os preços ficaram praticamente estáveis, 
com queda de 0,05% nos valores do metro quadrado. 
Locais pesquisados 

Nos últimos 12 meses, nenhum dos 20 locais pesquisados apresentou 
alta real nos preços. Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, Niterói e 
Distrito Federal tiveram queda nominal nos valores. Todas as outras tiveram 
variação menor que a inflação para o período. 

Já de janeiro para fevereiro, 11 cidades tiveram queda nominal nos 
preços, contra 9 que registraram variação positiva. Porém, em praticamente 
todas elas o aumento foi menor que a inflação esperada para o período. 

A maior queda de preço em 12 meses foi em Niterói (RJ), com recuo de 
3,28%. A segunda maior diminuição foi no Rio de Janeiro, com queda de 
2,37%, mas a cidade continua tendo o metro quadrado mais caro entre todos 
os locais pesquisados (R$ 10.390, contra R$ 7.609 da média geral). 

Na outra ponta, Florianópolis se destacou entre as altas nos preços, com 
elevação de 11,02% nos últimos 12 meses terminados em fevereiro. O 
segundo maior aumento foi em Santo André (SP), de 5,35%. 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2016/03/preco-dos-imoveis-
tem-queda-real-de-mais-de-8-em-12-meses-diz-fipezap.html 
 

Voltar ao índice 
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6. Logística  

Sem alternativas de distribuição, embarcadores arcam com o custo da 
ineficiência logística 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: Fator Brasil 
  
Segundo especialistas, investimentos em infraestrutura precisam ocorrer ainda 
este ano para garantir desempenho. 
 

O Brasil gasta em torno de 30 a 40% a mais na distribuição de produtos 
comparado a países que contam com infraestrutura logística adequada para 
escoar cargas. A avaliação é da Associação Brasileira de Logística 
(ABRALOG). Para o especialista em logística e vice-presidente de educação da 
entidade, Edson Carillo, a falta de estrutura compromete a competitividade do 
País, que poderia oferecer condições melhores aos embarcadores com 
investimentos em intermodalidade para reduzir os custos das operações. 

Uma dificuldade levantada pelo especialista é o atual momento de 
retração econômica experimentado pelo País. Com a arrecadação em queda, a 
administração federal dispõe de menos recursos para custear projetos de 
infraestrutura, necessitando do apoio da iniciativa privada. A situação agrava-
se ainda mais quando considerado o excesso de intervenção do Governo na 
definição de regras, o que cria entraves e gera insegurança para o investidor 
que planeja a longo prazo. 

Quem compartilha a mesma opinião é o presidente da Associação 
Brasileira de Indústria Ferroviária (ABIFER), Vicente Abate. Ele pontua que o 
declínio no ritmo de crescimento do Brasil implicou, consequentemente, em um 
PIB negativo com previsão de queda em mais de 3%. Para Abate investir em 
infraestrutura logística seria a solução para ajudar a melhorar o PIB, além de 
contribuir com a eficiência logística no País. Outro ponto destacado pelo 
presidente da ABIFER é destravar a segunda parte do Programa de 
Investimentos em Logística (PIL2). 

Segundo dados do Ministério do Planejamento, a segunda etapa do PIL2 
previa investimentos em torno de R$ 198,4 bilhões para a concessão de 
aproximadamente 7 mil quilômetros de rodovias (R$ 66,1 bilhões); a 
construção, modernização e manutenção de 7,5 mil quilômetros de linhas 
férreas (R$ 86,4 bilhões); investimentos em arrendamentos no setor portuário 
(R$ 37,4 bilhões) e por fim a ampliação dos aeroportos (R$ 7,2 bilhões). 
Porém, dos 20 leilões planejados para este ano, apenas seis devem ser 
realizados, sendo cinco trechos rodoviários e uma ferrovia. 

Em abril, os principais players do transporte de carga e da logística 
estarão reunidos na Intermodal South America 2016 para apresentar ao 
mercado as soluções multimodais desenvolvidas para superar os entraves 
impostos pela infraestrutura e dar vasão à produção industrial e agrícola. 
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A operadora logística Panalpina, tradicional expositora do evento, é uma 
das empresas que oferecerá suas soluções multimodais aos embarcadores de 
carga que visitam a feira . Para o Head of Airfreight Brazil, da empresa, René 
Genofre, é na crise que aparecem as oportunidades, por exemplo. Diante deste 
cenário, a empresa projeta expandir o volume de carga operado. “Apesar do 
ceticismo que é perceptível, percebemos um movimento importante entre os 
embarcadores que buscam novas soluções e parceiros. Estamos sendo 
procurados por empresas de vários setores em busca da nossa expertise para 
desenvolver, implementar e gerenciar operações logísticas com serviços e 
soluções diferenciadas”, conclui o Head. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=314868 
 

Voltar ao índice  
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7. Logística – Portos e Navegação 

Falta de portos no Norte gera perdas de US$ 4 bilhões para o agronegócio 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

As limitações portuárias no Norte do Brasil geram perdas ao redor de US$ 4 
bilhões por ano para o agronegócio apenas com transporte. Um estudo da Câmara de 
Infraestrutura e Logística do Ministério da Agricultura estima que entre 60 milhões e 70 
milhões de toneladas de soja e milho terão de rodar mais de 1 mil km, saindo do 
Centro-Norte em direção aos portos do Sul e Sudeste, para serem exportados. Na 
prática, isso significa mais do que perdas com frete: traz impactos de 
congestionamento nas estradas e nos portos, sobrecarregando Santos e Paranaguá - 
as principais portas de saída do País. 

Com uma expansão da capacidade operacional da região conhecida como 
Arco Norte, uma área em formato de semicírculo que vai de Porto Velho (RO) à 
Salvador/Ilhéus (BA), haveria uma economia entre US$ 47 e US$ 60 por tonelada de 
grão, a depender da região produtora. Só em Mato Grosso, o impacto estimado é de 
US$ 1,2 bilhão por ano. Luiz Antônio Fayet, consultor em infraestrutura e logística da 
Confederação Nacional da Pecuária e Agricultura do Brasil (CNA), calcula que, para 
sanar esse déficit portuário no Arco Norte, seriam necessários entre 18 e 20 anos. 

"No momento em que tivermos condições logísticas adequadas para as novas 
fronteiras, o deslocamento da porteira até um porto de embarque será reduzido entre 
500 e 1 mil quilômetros de percursos terrestres", explicou o consultor. Segundo ele, se 
"o governo não atrapalhar", o Brasil será o maior exportador do mundo em 2020. Para 
isso, no entanto, é preciso melhorar não apenas os portos, mas a malha ferroviária, as 
hidrovias e as rodovias. 
Avanços 

Para o presidente da Câmara de Infraestrutura e Logística, Edeon Vaz Ferreira, 
muita coisa saiu do papel e avançou fortemente sobretudo nas estações de transbordo 
de cargas, locais onde os caminhões são recebidos. "Mas as coisas precisam andar 
mais rápido", afirmou. 

Ele lembrou que uma das travas é a burocracia, com demora na liberação de 
licenças e zoneamento de áreas. "Nossa preocupação é de que os portos que forem 
licitados agora só comecem a funcionar daqui a cinco anos. É muito tempo." Além dos 
portos, segundo Ferreira, é preciso uma malha de transporte que permita chegar a 
essas portas de saída para as exportações. 

O ministro da Secretaria Especial de Portos, Hélder Barbalho, avalia que nos 
leilões de seis áreas no Pará, que ocorrerão em 31 de março, os portos paraenses 
devem se consolidar como rota de escoamento de grãos. Das seis áreas que estão 
sendo licitadas pela Secretaria, cinco são para movimentação e armazenamento de 
grãos e uma para transportar fertilizantes. 

"Queremos garantir o investimento e ampliar a movimentação de carga para 
baratear a operação e gerar competitividade para o setor e para o produto brasileiro", 
argumentou o ministro. O Arco Norte que, há cinco anos, escoava 8% do total de soja 
e milho destinado ao mercado externo, hoje escoa 20%. 
 
http://www.dci.com.br/economia/falta-de-portos-no-norte-gera-perdas-de-us$-4-
bilhoes-para-o-agronegocio-id531309.html 
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8. Curtas 

Em 2015, PIB cai 3,8% e totaliza R$ 5,9 trilhões 

03 de Março de 2016 
Fonte: IBGE 

 
Em relação ao terceiro trimestre, o PIB do quarto trimestre de 2015 caiu 1,4%, 

levando-se em consideração a série com ajuste sazonal. É a quarta queda 
consecutiva nesta base de comparação. A Indústria (-1,4%) e os Serviços (-1,4%) 
tiveram retração, enquanto a Agropecuária registrou expansão (2,9%). Na comparação 
com o quarto trimestre de 2014, o PIB caiu 5,9%, a maior queda desde o início da 
série histórica iniciada em 1996, sendo que o valor adicionado a preços básicos caiu 
5,0%, e os impostos sobre produtos recuaram 11,0%. A Agropecuária cresceu 0,6%, 
enquanto a Indústria (-8,0%) e os Serviços (-4,4%) apresentaram queda. 

No ano de 2015, o PIB caiu 3,8% em relação a 2014, a maior queda da série 
histórica iniciada em 1996. A queda do PIB resultou do recuo de 3,3% do valor 
adicionado a preços básicos e da contração de 7,3% nos impostos sobre produtos. 
Nessa comparação, a Agropecuária (1,8%) apresentou expansão, e a Indústria (-
6,2%) e os Serviços (-2,7%) caíram. Em 2015, o PIB totalizou R$ 5,9 trilhões (valores 
correntes). O PIB per capita ficou em R$ 28.876 em 2015, com queda de 4,6%, em 
volume, em relação ao ano anterior. 
  
Leia a notícia na íntegra acessando ao site: www.ibge.gov.br 

ANS e SENACOM divulgam segunda edição de boletim 

02 de Março de 2016 
Fonte: Segs 

 
Os boletins Consumo e Planos de Saúde estão disponíveis nos portais da ANS e da 
Secretaria Nacional do Consumidor 
 

A manutenção de planos de saúde para aposentados e demitidos é o assunto 
da segunda edição do boletim informativo que a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) elabora em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor 
(SENACON/MJ). 

Lançada em janeiro de 2016, a publicação tem por objetivo ampliar a 
disseminação de informações entre os órgãos de defesa do consumidor e, dessa 
forma, contribuir para que toda a sociedade tenha maior acesso aos direitos e deveres 
do contratante de plano de saúde. 

Nesta edição, o consumidor terá acesso a informações relacionadas à Lei nº 
9.656/98 e a posteriores regulamentações da ANS que garantem ao beneficiário de 
plano coletivo empresarial o direito de manutenção do plano de saúde nos casos de 
demissão sem justa causa ou de aposentadoria. 

O boletim esclarece, por exemplo, que para ter esse direito, o ex-empregado 
deve ter contribuído com desconto mensal para o pagamento do plano de saúde e o 
contrato com a operadora deve ser posterior a 2 de janeiro de 1999. 

Os boletins Consumo e Planos de Saúde estão disponíveis nos portais da ANS 
e da Secretaria Nacional do Consumidor e são enviados para os órgãos que integram 
o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

Voltar ao índice  
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9. 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
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