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1. Comércio - Varejo 

Varejo começa 2016 com quedas históricas 

 
10 de Março de 2016 

Fonte: CNC 
 
Retração inédita no volume de vendas do comércio fazem CNC projetar 
quedas de -4,2% no varejo restrito e -8,3% no ampliado 
 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) corrigiu a previsão de vendas do varejo restrito de -3,9% para -4,2%, e 
projeta queda de 8,3% no varejo ampliado ao final de 2016. As previsões foram 
revistas após retração de 10,3% no varejo restrito, em janeiro de 2016, em 
relação a janeiro de 2015, e de 13,3% no volume de vendas do varejo 
ampliado, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada nesta 
quinta-feira, 10 de março, pelo IBGE. 

Todos os dez segmentos avaliados pela PMC acusaram variações 
negativas – fato inédito para o mês de janeiro na série histórica da pesquisa. 
Segundo o economista da CNC, Fabio Bentes, os segmentos que sofreram as 
maiores quedas são os mais dependentes das condições de crédito. ―As 
vendas nesses segmentos têm sido afetadas pelo aumento das taxas de juros 
ao consumidor que, no intervalo avaliado, subiram de 52,0% para 66,1% ao 
ano‖, explica Bentes. 

O destaque negativo ficou com os ramos de móveis e eletrodomésticos 
(-24,3%) e de equipamentos e matérias de escritório, informática e 
comunicação (-24,0%). Mas a permanência da alta inflação também afetou o 
segmento de hiper e supermercados (-5,8%), que costuma ter menor oscilação 
nas vendas e enfrentou a maior retração em quase treze anos. 

Em termos regionais, pelo sexto mês consecutivo, todas as 27 unidades 
da Federação registram perdas, com destaque para os estados do Espírito 
Santo (-26,3%), Amapá (-23,8%) e Sergipe (-22,9%). 
 
http://www.cnc.org.br/noticias/economia/varejo-comeca-2016-com-quedas-
historicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnc.org.br/noticias/economia/varejo-comeca-2016-com-quedas-historicas
http://www.cnc.org.br/noticias/economia/varejo-comeca-2016-com-quedas-historicas
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Vaidade masculina rendeu US$ 5 bilhões 
 

10 de Março de 2016 
Fonte: ABRAS 

 
A vaidade e os cuidados pessoais do público masculino deixaram de ser 

considerados "frescura" e conquistam cada vez mais adeptos. Segundo estudo da 
Euromonitor International, itens como xampus, sabonetes, produtos de barbear e 
cremes, voltados para os homens, movimentaram cerca de US$ 5 bilhões em 
2015, registrando alta de 7,1% na comparação com 2014, quando as compras 
destes produtos somaram US$ 4,7 bilhões. 

A Euromonitor ainda prevê que o mercado de beleza masculino mantenha 
um ritmo de crescimento de 7,1% ao ano até 2019. Assim, em quatro anos, o 
Brasil pode se tornar o maior mercado de cuidados pessoais para homens, 
movimentando US$ 6,7 bilhões e superando os Estados Unidos, que terão um 
mercado de US$ 6,4 bilhões até lá. 

Outro levantamento, dessa vez da consultoria Nielsen, constatou que, em 
2015, o público masculino no Brasil já foi responsável por 35% dos gastos com 
higiene e beleza, entre condicionadores, xampus, tinturas, lâminas, sabonetes, 
cremes para o rosto e o corpo e perfumes. 

Atento a essa tendência e adepto da moda das barbas crescidas e bem 
cuidadas, o empresário Vinícius Vasconcelos percebeu que não era fácil encontrar 
produtos elaborados especialmente para os cuidados com a barba. A primeira 
ideia foi criar uma loja virtual que vendesse itens importados. Começava a surgir a 
Don Alcides, mas o negócio tomou outros rumos. 

―Importei alguns produtos para testar. Só queria vender aquilo que me 
agradasse. Nesse tempo de pesquisa, as coisas começaram a mudar. A 
desvalorização do real tornou tudo muito caro e a ideia de fabricar produtos 
nacionais, indicados para as necessidades e características do público brasileiro, 
ganhou força. Depois de visitar muitas indústrias encontrei em Nova Lima (Região 
Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH) uma fábrica que topou desenvolver os 
produtos - todos certificados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária)‖, relembra Vasconcelos. 

Há sete meses no mercado, os produtos são distribuídos por 180 
barbearias espalhadas pelo Brasil e algumas lojas de moda masculina, além do e-
commerce. Além de utilizar os produtos (ceras, balms, óleos, xampus, 
condicionadores e acessórios como pentes e navalhas), elas revendem para os 
consumidores finais. Mas não são só eles que compram no conforto oferecido pela 
web ou resguardado nos verdadeiros ―clubes do bolinha‖ que são as barbearias. 
―Nos surpreendeu o volume de compras feito pelas mulheres. 

Interessadas em manter os homens que as cercam bem cuidados, já são 
responsáveis por 25% das vendas‖, destaca sócio-proprietário da Don Alcides. 

Para suportar o crescimento nas vendas, a marca já está investindo em 
uma fábrica própria, a ser instalada em Contagem, também na RMBH. Os 
primeiros equipamentos já foram comprados e a expectativa é de que a produção 
seja iniciada ainda neste semestre, gerando 15 empregos diretos. Desde as 
primeiras pesquisas até aqui já foram investidos R$ 500 mil na Don Alcides. 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=11&clipping=55433 
 

Voltar ao índice 

http://abras.com.br/clipping.php?area=11&clipping=55433
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2. Serviços 

Volume de serviços cai 5% em janeiro, diz pesquisa 

 
11 de Março de 2016 

Fonte: EBC 
 

O volume de serviços no país teve uma queda de 5% em janeiro deste 
ano, na comparação com janeiro de 2015. Segundo dados da Pesquisa Mensal 
de Serviços (PMS), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e divulgada hoje (11), essa é a 13ª queda consecutiva do indicador, que 
repetiu o desempenho de dezembro de 2015 (-5%). Os serviços acumulam 
perdas de 3,7% no volume nos últimos 12 meses. 

Os cinco grandes setores dos serviços tiveram queda em janeiro último. 
Os principais responsáveis pela queda de 5% foram os segmentos de serviços 
profissionais, administrativos e complementares (-9,1%) e transportes, serviços 
auxiliares de transportes e correio (-5,8%). 

Os outros serviços tiveram recuo de 7,9%, enquanto os serviços 
prestados às famílias caíram 4,1%. A queda mais moderada foi observada nos 
serviços de informação e comunicação (-2,1%). 

Em relação à receita nominal (que não reajusta os valores dos meses 
anteriores de acordo com a inflação), houve queda de 0,1% em janeiro. No 
acumulado de 12 meses, no entanto, a alta é de 1,1%. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/volume-de-servicos-
cai-5-em-janeiro-diz-pesquisa 
 

Voltar ao índice  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/volume-de-servicos-cai-5-em-janeiro-diz-pesquisa
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/volume-de-servicos-cai-5-em-janeiro-diz-pesquisa
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3. Serviços – Transporte Aéreo 

ANAC coloca novas propostas em Audiência Pública 

10 de Março de 2016 
Fonte: ANAC 

 
 Objetivo é aprimorar direitos dos passageiros e incentivar a concorrência 
 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) aprovou ontem 
(09/03) abertura de audiências públicas para discussão da proposta de revisão das 
Condições Gerais de Transporte (CGT) e das regras de aprovação de voos pela ANAC. 

A revisão das condições gerais de transporte traz inovações como o direito de 
desistência, a redução do prazo de reembolso quando houver cancelamento da passagem 
aérea, a compensação imediata por extravio de bagagem, dentre outras. A futura norma 
vai consolidar os regulamentos afetos ao tema, agregando em um único normativo todas 
as condições gerais de transporte e os direitos de assistência aos passageiros. 

A diretoria também aprovou abertura de audiência pública para discussão de 
proposta de regulamento para a simplificação do processo de aprovação de voos (Hotran), 
buscando a melhoria do fluxo de informações entre as empresas aéreas e os provedores 
de infraestrutura. Os voos só serão aprovados após prévia coordenação do operador 
aéreo com os aeroportos envolvidos e com o controle do espaço aéreo. 

As duas propostas fazem parte do conjunto de ações voltadas à melhoria do 
ambiente de negócios no país, à diversificação de serviços, à redução dos custos das 
empresas aéreas e ao incentivo à concorrência, buscando, ao final, reduzir os preços das 
passagens a fim de estimular o crescimento do mercado e a entrada de empresas de 
serviços de baixo custo (low cost) e a universalização do transporte aéreo. Alinhada aos 
objetivos das propostas apresentadas, foi divulgada na última quinta-feira (03/03) medida 
provisória que permite o aumento do capital estrangeiro nas companhias aéreas de 20% 
para 49%. 

Os avisos das duas audiências públicas, com os prazos de contribuição, serão 
divulgados pela ANAC no Diário Oficial da União. Após análise das contribuições 
recebidas durante a audiência pública, as matérias serão submetidas à apreciação da 
Diretoria Colegiada. 

Principais medidas na minuta de norma das CGT 
Antes do voo 

Informações sobre a oferta 
A companhia deverá informar: 

- o valor total (passagem mais taxas) a ser pago em moeda nacional 
- regras de cancelamento e alteração do contrato com eventuais penalidades 
- tempo de escala e conexão e eventual troca de aeroportos 
- franquia de bagagem e o valor do excesso 

Novo: Possibilidade de transferência do bilhete 
O bilhete é pessoal e intransferível, exceto se o contrato dispuser de forma diversa 

Novo: Validade do bilhete 
A validade do bilhete se encerra na data prevista de sua utilização, exceto quando 

não houver data definida para viagem 
Novo: Correção de nome no bilhete 

O erro no nome ou sobrenome deverá ser corrigido pela empresa, sem custo, 
antes da emissão do cartão de embarque 
Novo: Quebra contratual e multa por cancelamento 

Proibição de multa superior ao valor do bilhete 
Proibição da cobrança cumulativa de multa de cancelamento com multa de 

reembolso 
Novo: Multa de até 5% 
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A empresa deverá oferecer opção de bilhete com multa máxima de 5% do valor 
pago, em caso de cancelamento ou alteração 
Novo: Direito de desistência 

O passageiro poderá desistir da compra da passagem (100% de reembolso) até 
24h depois de concretizada desde que o bilhete tenha sido adquirido com antecedência 
mínima de 7 dias da data do voo 
Novo: Alteração programada pela companhia 

Para alterações superiores a 15 minutos, caso o passageiro não concorde, a 
companhia deverá oferecer remarcação para data e hora de conveniência em voo próprio 
ou de terceiros sem ônus ou reembolso integral 

Se a companhia não avisar a tempo de evitar que o passageiro compareça ao 
aeroporto, deverá prestar assistência material e reacomodar o passageiro na primeira 
oportunidade em voo próprio ou de terceiro 
Novo: Franquia de bagagem 

Franquia mínima de bagagem de mão aumenta de 5kg para 10kg (observados 
limites da aeronave e de volumes) 

Alinhamento das regras de franquia de bagagem despachada com o resto do 
mundo (desregulamentação). As regras de franquia deverão ser uniformes durante todo o 
trajeto. 

Nos voos internacionais, passará a ser de dois volumes de 23 kg, a partir da 
vigência da Resolução. Um ano após a publicação do regulamento, vai para um volume de 
23 kg (final de 2017). A partir do segundo ano de publicação da norma, se dará a 
desregulamentação total (as empresas estabelecem livremente). 

Durante o voo 
Novo: Procedimento para declaração especial de valor de bagagem 

Passageiro poderá declarar bens de valor para receber indenização de forma mais 
ágil (em valor superior a 1131 DES) em caso de perda/dano da bagagem. Neste caso, a 
empresa poderá cobrar valor suplementar ou seguro 
Novo: Vedação do cancelamento automático do trecho de retorno 

O não comparecimento do passageiro no primeiro trecho de um voo de ida e volta 
ou de múltiplos destinos não ensejará o cancelamento dos demais trechos desde que o 
passageiro comunique à companhia, por qualquer meio e com antecedência de duas 
horas do primeiro voo 
Novo: Indenização em caso de preterição 

A companhia aérea deverá indenizar o passageiro que vier a ser preterido 
Novo: Assistência material x Força maior 

O direito de assistência material (comunicação, alimentação e acomodação) 
poderá ser suspenso em casos de força maior imprevisível (como mau tempo que leve ao 
fechamento do aeroporto) ou caso fortuito 
Novo: Prazo para reembolso 

Por solicitação do passageiro e de acordo com as regras do contrato, o reembolso 
ou estorno deve ocorrer em até 7 dias da solicitação. O reembolso por atraso, 
cancelamento, interrupção ou preterição deverá ser imediato. 
Depois do voo 
Novo: Providências em casos de extravio de bagagem 

Em casos de extravio, o passageiro de voo doméstico ou com destino ao Brasil 
receberá uma ajuda de custo tarifada imediata de 100 DES. Nos casos de extravio em voo 
com destino internacional, a companhia deverá reembolsar as despesas no limite de 1.131 
DES, a ser pago em até 14 dias 

O prazo para restituição de bagagem no caso de extravio em voo doméstico foi 
reduzido de 30 para 7 dias (voos domésticos) 
 
http://www.anac.gov.br/Noticia.aspx?ttCD_CHAVE=2107 
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Anac quer acabar com a franquia de bagagem a partir de 2018 

 
10 de Março de 2016 

Fonte: Globo 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) quer acabar, gradualmente, 
com a franquia de bagagem despachada nos voos domésticos e internacionais. 
A proposta é que a partir de 2018, essa questão passe a ser definida pelas 
próprias empresas. No caso da bagagem de mão, a franquia, que é hoje de 
cinco quilos no máximo, passaria a ser de dez quilos, no mínimo, de forma 
imediata. 

Em compensação, se a mala foi extraviada (caso não chegue no mesmo 
voo), a empresa é obrigada a pagar uma ajuda de custo para o usuário no valor 
de R$ 500,00, de forma imediata. A medida consta da proposta que define as 
novas que define as novas condições do transporte aéreo no Brasil, com 
mudanças significativas para passageiros e companhias. 

A proposta entrará em consulta pública por 30 dias, a partir de amanhã 
com a publicação do Diário Oficial da União. Depois do prazo, as sugestões 
encaminhadas à Anac serão analisadas e o texto final terá ser aprovado pela 
diretoria do órgão regulador. A previsão é a nova regra entre em vigor só no 
segundo semestre. 

Segundo o presidente da Anac, Marcelo Guaranys, as regras gerais do 
transporte aéreo, que serão consolidadas em uma união norma, estão sendo 
revisadas com "viés" de reduzir o custo para as empresas aéreas, facilitar a 
entrada de novas companhais e, ao mesmo tempo, melhorar a relação entre 
passageiros e companhias, diminuindo os conflitos. 

De acordo com a proposta, a mudança da franquia de bagagem será 
gradual: no primeiro ano de vigência da nova regra, as duas malas de 32 quilos 
que o passageiro tem direito de levar nos voos internacionais cairiam para 23 
quilos cada uma; no caso no voo doméstico, continuaria em 23 quilos. A partir 
de 2018, a franquia seria totalmente desregulamentada. 

— A Anac quer permitir, com essa regra, maior concorrência e a entrada 
de empresas de baixo custo no país.O passageiro hoje tem a ilusão de que 
sempre tem a franquia da bagagem despachada. A gente quer que isso leve à 
uma redução nos preços (para quem viaja só com bagagem de mão) — disse 
Guaranys. 

A proposta da Anac desobriga ainda as empresas de prestar assistência 
aos passageiros (alimentação e hospedagem), no caso de atraso e 
cancelamento de voo causado por problemas climáticos e que levem à 
paralisação das operações do aeroporto por tempo superior a 24 horas. As 
companhias defendem o fim imediato da assistência, neste caso. 

Por outro lado, quando houver overbooking (venda de bilhete acima da 
capacidade da aeronave) e o passageiro for preterido, as empresas terão que 
pagar uma multa ao passageiro que varia entre R$ 750,00 (nos voos 
domésticos) e de R$ 2 mil ( destinos internacionais), de forma imediata. E no 
caso de mudanças nos voos, caso o passageiro não seja avisado com 
antecedência mínima de 15 minutos, as companhias são obrigadas a 
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reembolsar ou embarcar o usuário em voo próprio ou da concorrência. Isso não 
estava claro na legislação. 

A indenização para desvio de bagagem será de no máximo R$ 5,800,00. 
O valor poderá ser maior, caso o passageiro declare o valor do bem que está 
sendo transportado. 

A proposta fixa ainda multa máxima de 5% no preço da passagem, em 
qualquer hipótese (preço cheio ou promocional). Outra novidade é 
possibilidade de transferência da passagem para terceiros, caso o cliente 
pague uma taxa adicional para a empresa. Atualmente, o bilhete é 
intransferível. 
 
http://extra.globo.com/noticias/economia/anac-quer-acabar-com-franquia-de-
bagagem-partir-de-2018-18844633.html 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio Eletrônico 

Suporte online aumenta faturamento das lojas virtuais 

11 de Março de 2016 
Fonte: IN 

 
Cerca de 40% das pessoas que fazem perguntas antes de realizar uma 

compra online acabam levando o produto. O resultado faz parte de uma pesquisa 
recente realizada pela Yourviews - empresa que oferece review de produtos para 
lojas virtuais - para analisar o comportamento do consumidor no e-commerce. Na 
Loja Integrada, maior plataforma para criação de loja virtual do Brasil, com 260 mil 
lojas criadas, são respondidas pela equipe de atendimento ao cliente cerca 2.550 
perguntas por mês, uma média de 85 dúvidas por dia. 

O atendimento ao cliente se tornou um dos grandes diferenciais 
competitivos das lojas virtuais, já que tem influência direta na experiência de 
compra do consumidor e na fidelização do pós-venda. "Ter um suporte para 
dúvidas é um fator extremamente decisivo para que as pessoas comprem seus 
produtos e continuem confiando na empresa", afirma Carlos Júnior, responsável 
pelo Atendimento ao Cliente da Loja Integrada. 

Segundo levantamento feito pela empresa, os canais mais utilizados para 
que o cliente entre em contato com a empresa são os chats ou SACS Online, 
representando 52%, seguido pelas ferramentas da Web nas redes sociais, com 
48%. 

De acordo com Adriano Caetano, especialista em comércio eletrônico e 
Diretor da empresa, a falta de atendimento pode diminuir o faturamento da loja ou 
até prejudicar a reputação. "O consumidor está cada vez mais exigente e 
antenado. Disponibilizar vários meios de contato e ter uma central de atendimento 
com artigos e vídeos de treinamento é sinônimo de agilidade", finaliza. 

O especialista traz algumas dicas para os empreendedores digitais se 
destacarem no suporte ao cliente, que é homenageado nesta terça, dia 15, no Dia 
Mundial do Consumidor: 

Treinamento e Qualificação: é essencial para um atendimento perfeito. 
Palestras sobre a cultura da empresa, cursos, debates sobre cases de sucesso e 
reuniões que simulem as situações em que o atendente deverá agir são ótimas 
estratégias; 

Se possível, coloque no atendimento profissionais da área. Sua loja vende 
artigos para esteticista, por exemplo, tenha pelo menos uma profissional no 
atendimento ou dando consultoria aos outros atendentes; 

Suporte Interno: para quando os atendentes não souberem passar alguma 
informação para os clientes, assim poderão recorrer a essa ajuda e não correrão o 
risco de passar um dado errado; 

Motivação da equipe: O bem-estar da sua equipe influencia no 
relacionamento direto com o seu cliente. Desenvolva programas de metas, 
entregue prêmios e brindes para os melhores atendimentos. Sua equipe se sentirá 
motivada e valorizada. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/suporte-online-aumenta-
faturamento-das-lojas-virtuais 
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Clientes engajados a comentários compram 33% a mais no e-commerce 

 
11 de Março de 2016 

Fonte: IN 
 

 São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina estão entre as 
regiões que mais compraram em lojas virtuais no ano passado 
 

O levantamento realizado pela Yourviews, empresa especializada em 
avaliações para e-commerce, monitorou mais de 150 lojas virtuais brasileiras e 
chegou à conclusão de que 92% dos e-consumidores confiam nas 
recomendações feitas pelos seus amigos na hora de efetivar as compras 
online. 

De acordo com os dados, até 38% dos consumidores que fazem uma 
pergunta acabam fechando o negócio. Já aqueles clientes que se engajam com 
reviews compram 33% mais do que os outros usuários. Além disso, a pesquisa 
ainda apontou que houve um aumento de 4% no ticket médio, esse 
crescimento está relacionado com as avaliações de forma que produtos mais 
caros são melhores classificados pelos consumidores e instigam mais 
compras. 

Ainda segundo o estudo, no ano passado o ticket médio dessas lojas 
ficou em torno de R$312,18. O levantamento também levou em consideração 
as regiões que mais compraram nesse período, dentre elas estão São Paulo 
com 38%, seguido pelo Rio de Janeiro com 13%, Minas Gerais 10%, Santa 
Catarina 7%, Rio Grande do Sul 6%, Paraná 5%, Bahia 3%, etc. 

Já a taxa de recompra apresentou um aumento de até 50%. Da mesma 
forma que, 70% afirmaram que confiam nas opiniões publicadas online por 
outros consumidores e 75% que as opiniões e não apenas classificações, são 
"importantes" ou "muito importante" para sua decisão de compra. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/clientes-engajados-a-
comentarios-compram-33-a-mais-no-e-commerce 
 

Voltar ao índice  
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5. Franquias 

Faturamento das franquias de hotelaria e turismo cresce em 2015 

 
10 de Março de 2016 

Fonte: Ministério doTurismo 
 
Empresas do setor investiram para atender o aumento da demanda durante a 
Olimpíada 
 

O faturamento das franquias de hotelaria e turismo alcançou R$ 10,2 
bilhões em 2015, um crescimento de 9% em comparação a 2014 – acima do 
índice geral do setor, que foi de 8,3%. Os dados da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) mostram que, com isso, o setor registrou o terceiro maior 
aumento entre todos os pesquisados depois de acessórios pessoais e calçados 
(12%) e negócios, serviços e outros varejos (10,2%). 

Para o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, os dados reforçam 
a importância do turismo para a recuperação do crescimento econômico do 
país. ―O governo federal está empenhado em fazer do ano olímpico o ano do 
turismo. A partir de maio teremos o Tour da Tocha que dará visibilidade a mais 
de 300 destinos de todo o país. Além disso, a presidenta Dilma sancionou, em 
dezembro, a isenção de vistos a estrangeiros durante a Olimpíada‖, destacou. 

A medida adotada pelo Brasil para turistas americanos, australianos, 
canadenses e japoneses é válida entre 1º de junho e 18 de setembro de 2016. 
A decisão levou em conta uma série de fatores como elevado fluxo emissivo 
internacional dos países escolhidos, histórico positivo no envio de turistas ao 
Brasil, países que mais gastam no país, forte tradição olímpica e baixo risco 
migratório e de segurança. 

Segundo Claudio Tieghi, diretor de inteligência de mercado da ABF, o 
crescimento das franquias de hotelaria e turismo está ligado principalmente a 
três fatores: a retomada das viagens de negócios após a Copa do Mundo, a 
alta do dólar frente ao real e a chegada de novos consumidores ao mercado, 
especialmente da classe C. 

―Soma-se a esses três fatores a ação dos profissionais de turismo, que 
fazem o trabalho de intermediação da compra ao sugerir destinos, rotas e 
passeios mais adequados à demanda de cada cliente‖, acrescentou. 

Os dados da ABF incluem franquias de agências de viagens, agências 
de intercâmbio, hotéis e pousadas. O levantamento mostra, ainda, que o 
número de unidades franqueadas no segmento cresceu 12%. 

Na avaliação de Bruno Hiluey, executivo de expansão de uma grande 
rede de franquias de agência de viagem, apesar de 2015 ter sido um ano de 
retração econômica, as pessoas continuaram viajando. A diferença é que agora 
escolhem lugares mais próximos e em hotéis mais baratos. A franquia de 
Bruno enxerga na valorização do dólar frente ao real uma oportunidade para 
expandir os negócios fora do país, ao vender destinos nacionais para clientes 
estrangeiros. 
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Jossiel Colares Pinheiro abriu uma unidade franqueada no setor de 
turismo na pequena cidade de São José do Norte (RS), em fevereiro do ano 
passado e não se arrependeu. O empresário conta que o faturamento segue 
dentro do esperado e que agora planeja aprimorar a qualidade do atendimento 
ao cliente para manter o bom desempenho. A rede da qual Jossiel faz parte 
aposta em um crescimento de 20% em 2016, impulsionada pelas 
oportunidades dos Jogos Olímpicos.  

Já Nelson Welber Bon Jovani se tornou franqueado de uma outra rede 
há cerca de sete meses, na cidade de São José do Rio Preto (SP), e já fala em 
abrir uma nova unidade. ―Entre as vantagens da franquia estão o suporte e o 
custo relativamente baixo‖, comemora. 
 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6013-faturamento-
das-franquias-de-hotelaria-e-turismo-cresce-em-2015.html  

 
Voltar ao índice 
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6. Curtas 

Confiança do consumidor cai em março, aponta Ipsos 

 
10 de Março de 2016 

Fonte: ABRAS 
  

A confiança do consumidor brasileiro recuou em março pelo segundo mês 
seguido, com piora acentuada tanto das condições atuais quanto do cenário de 
investimentos, de acordo com o indicador da Thomson Reuters/Ipsos. 

O Índice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, na sigla em inglês) 
recuou para 34,5 pontos neste mês, queda de 1,2 ponto sobre fevereiro. No mês 
passado, a queda do indicador havia sido mais intensa, de 2,4 pontos sobre 
janeiro. 

A maior queda no mês foi no subíndice que avalia o cenário de 
investimentos, de 1,9 ponto, para 32,5 pontos. Em seguida, com perda de 1,8 
ponto, ficou o grupo que verifica as condições atuais, para 21,7 pontos. 

Por sua vez, o subíndice de expectativas chegou a 60,5 pontos em março 
após recuar 0,7 ponto. 
Emprego 

A única alta no período foi mostrada no grupo que avalia o cenário de 
emprego, de 0,3 ponto, para 27,2 pontos. O ano de 2016 para o consumidor no 
Brasil permanece com o mesmo cenário de incerteza do anterior, com inflação e 
juros elevados, perdas de emprego e renda e crédito restrito em meio à forte 
recessão. 

A confiança do consumidor no Brasil medida pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) apontou em fevereiro melhora, com o índice atingindo o maior nível desde 
agosto ao chegar a 68,5 pontos. O resultado, no entanto, não foi suficiente para 
ser entendido como mudança na tendência de queda da confiança. 

Lojas Americanas tem queda de 31% no lucro do 4º tri com maior despesa 
financeira 

 
11 de Março de 2016 

Fonte: Reuters  
 

A varejista Lojas Americanas encerrou o quarto trimestre com lucro líquido 
de 204,2 milhões de reais, queda de 31,1 por cento frente o mesmo período do 
ano anterior, impactada pelo aumento de sua despesa financeira. 

O resultado financeiro líquido da companhia ficou negativo em 505,3 
milhões de reais, aumento de 54,8 por cento ante as perdas de 326,4 milhões de 
reais registradas no período de outubro a dezembro do ano anterior. 

A piora do resultado financeiro está relacionada principalmente ao aumento 
da taxa de Certificado de Depósito Interbancário (CDI), segundo a varejista. 
 
Leia a notícia na íntegra acessando: http://br.reuters.com/ 
 

Voltar ao índice  

http://br.reuters.com/
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7. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
29/03/2016 até 31/03/2016 - BRAZIL ROAD EXPO 2016 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
30/03/2016 até 30/03/2016 – BRAZIL PROMOTION DAY RIO DE JANEIRO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
30/03/2016 até 30/03/2016 - BRAZIL PROMOTION DAY RJ 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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