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1. Comércio 

Mercado de smartphones cai após cinco anos de alta 

 
15 de Março de 2016 

Fonte: Jornal do Comércio 
 

Foram cinco anos de altas consecutivas, mas o mercado de smartphones - até 
então um dos poucos que conseguia manter o crescimento em meio à crise 
econômica do País - não resistiu e encerrou 2015 em baixa na comparação com 2014. 
Essa retração, aliás, deve continuar em 2016. Projeções da empresa de consultoria 
IDC apontam um recuo de 13% do mercado de smartphones, com a venda 
aproximada de 41 milhões de aparelhos em 2016. 

No ano passado, foram vendidos pouco mais de 47 milhões de celulares 
inteligentes entre janeiro e dezembro, queda de 13,4% na comparação com 2014, 
quando o País chegou à marca de 54,5 milhões de aparelhos vendidos. "Foi um ano 
muito difícil para a economia e até o mercado de smartphones acabou impactado, 
principalmente por conta da alta do dólar", observa o analista de pesquisa da IDC 
Brasil, Leonardo Munin. 

Ainda de acordo com o estudo IDC Brazil Mobile Phone Tracker Q4, realizado 
pela IDC Brasil, os feature phones (aparelhos mais simples) encerraram o ano em 
queda de 74%, com 4,2 milhões de unidades comercializadas. 

A boa notícia é que, embora as vendas tenham sido menores, a receita 
apresentou um crescimento de 1,2%, na comparação com 2014, ajudada pela alta de 
17% no ticket médio, que passou de R$ 750,00, em 2014, para R$ 880,00 em 2015. 
Munin explica que os anos de 2013 e 2014 foram marcados pela popularização do 
smartphones. Em 2015, houve uma mudança no comportamento dos consumidores, 
que passaram a investir em celulares mais caros. "O aumento na receita foi 
influenciado por este novo comportamento dos usuários que buscam ter uma segunda 
experiência com o smartphone, optando por um aparelho mais robusto", diz. 

Diante da necessidade de fazer economia, as pessoas estão ficando mais 
tempo com o mesmo aparelho - o ciclo de vida que era de um ano e meio passou para 
cerca de dois anos. Isso também se reflete na venda de novos smartphones. 

O 4º trimestre de 2015 foi o mais fraco desde 2013, com queda de 32% na 
comparação com 2014. Nesse período, foram vendidos 1,6 milhões de celulares 
inteligentes no País. Nem as festas de fim de ano e a Black Friday foram capazes de 
incentivar o consumo na mesma proporção dos últimos anos. 

As vendas de smartphones no Brasil representaram 42% da fatia total na 
América Latina em 2014. Já no ano passado, esse percentual caiu para 34% das 
vendas totais de aparelhos na região. Mundialmente, a comercialização dos celulares 
no Brasil representava 4,4% do total no ano de 2014 e, em 2015, passou para 3,4%. 
Mesmo assim, o Brasil ainda é o quarto maior consumidor em unidades, perdendo 
apenas para China, Estados Unidos e Índia. 

 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/03/economia/487275-mercado-de-
smartphones-cai-apos-cinco-anos-de-alta.html 
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Vendas de bens duráveis caem 16% em 2015, diz GfK 

 
14 de Março de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 

As vendas de bens de consumo duráveis caíram 16,3% em 2015 na 
comparação com o ano anterior, de acordo com levantamento da GfK. O 
faturamento total no ano ficou em R$ 97 bilhões, incluindo equipamentos de 
linha branca, linha marrom, informática, telecomunicações, entre outros. 

Considerando apenas o quarto trimestre de 2015, o recuo foi de 18,9% 
ante os mesmos meses de 2014, com o mercado atingindo vendas de R$ 
25,87 bilhões. 

A queda nas vendas na comparação anual ocorreu em quase todos os 
segmentos de produtos do setor ao longo de 2015, com exceção de 
telecomunicações. Na linha marrom, que inclui equipamentos de TV e áudio, a 
retração foi de 34,3% no acumulado de 2015 ante o ano anterior. A linha branca 
se retraiu 13,3% e os equipamentos de informática, 33,9%. Em 
telecomunicações, houve alta de 0,7%. 

Apesar do melhor desempenho no acumulado do ano, a categoria de 
telecomunicações recuou 15% no quarto trimestre na comparação anual. Essa 
queda foi influenciada por uma baixa nas vendas de smartphones, principal 
produto da categoria, o qual apresentou resultado negativo nos últimos três 
meses de 2015, com retração de 13% em relação ao ano passado. 

Já na linha branca, o quarto trimestre marcou uma retração em todos os 
segmentos, segundo a GfK. O faturamento da linha branca apresentou queda 
de 20% no quarto trimestre do ano quando comparado com o mesmo período 
do ano passado. As vendas de refrigeradores cederam 25% e as de fornos e 
fogões caíram 21%. 
 
http://noticias.r7.com/economia/vendas-de-bens-duraveis-caem-16-em-2015-
diz-gfk-14032016 

Voltar ao índice 
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2. Serviços 

Para reduzir gastos, agências dos Correios não vão mais abrir aos 
sábados 

15 de Março de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
A medida não vale para as agências franqueadas dos Correios, só para as 
agências próprias 
 

A partir do próximo sábado (19), a maioria das agências dos Correios 
não vai mais abrir aos sábados. A medida é uma forma de reduzir os gastos da 
empresa e tentar chegar ao fim do ano com o orçamento em dia. Apenas as 
agências com grande movimentação, como em aeroportos e rodoviárias, 
continuarão abertas aos sábados. 

“Queremos fazer um ajuste financeiro para, que ao final deste ano, os 
Correios não tenham deficit como no ano passado”, explicou o presidente dos 
Correios, Giovanni Queiroz. O balanço de 2015 da empresa ainda não foi 
concluído, mas no final do ano passado, Queiroz estimava que o deficit da 
estatal chegaria a R$ 2 bilhões. 

Segundo o presidente, muitas agências são deficitárias e com baixo 
fluxo de clientes aos sábados, como a de Teófilo Otoni (MG), onde a receita 
média aos sábados é R$ 416 e a despesa para abrir é R$ 6,6 mil. “Não há 
nada que justifique estar aberta ao sábado”, diz. A medida não vale para as 
agências franqueadas dos Correios, só para as agências próprias. Atualmente, 
os Correios têm 6.471 agências próprias e 1.011 franqueadas. 

Redução de despesas - Até o fim do ano, a empresa espera economizar 
R$ 1,6 bilhão com diversas ações de redução de despesas. Os Correios 
estudam a possibilidade de fundir agências que estejam próximas, realocando 
os funcionários e fechando as que dão prejuízo. Ainda neste mês, um projeto-
piloto deve começar a funcionar no Distrito Federal e depois pode ser levado 
para outras cidades do país. 

Queiroz deu o exemplo de sua cidade natal, Redenção (PA), onde 
atualmente há duas agências dos Correios, mas uma delas é pequena e 
deficitária. “Tem uma agência maior, em que faltam funcionários, e tem muito 
mais condições, fica a 800 metros da outra. Não faz sentido manter essa outra, 
porque tem um custo muito alto”, diz. Ele garante que nenhum município ficará 
sem pelo menos uma agência dos Correios. 

O presidente fez uma recomendação para que todas as agências 
reduzam o pagamento de horas extras e o trabalho noturno dos funcionários. 
No ano passado, a empresa pagou R$ 720 milhões com hora extra. “Em 
nenhuma circunstância vamos prejudicar o serviço, vamos fazer um ajuste de 
gestão”, garante. 

O corte pela metade dos gastos com publicidade e patrocínio, que no 
ano passado significou R$ 380 milhões, também é objetivo dos Correios para 
economizar. Outras medidas administrativas, como revisão de contratos de 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

aluguel, redução do uso de carros, telefone, viagens e diárias serão adotadas. 
Também será feita uma auditoria na folha de pagamento para detectar 
pagamentos irregulares de benefícios. 

Aumento de arrecadação - Para aumentar as receitas, os Correios vão 
começar a prestar os serviços de telefonia móvel virtual, chamada de MVNO 
(Mobile Virtual Network Operator). A concorrência para escolher a operadora 
de celular que irá fazer a parceria com os Correios para vender o chip com a 
marca da empresa será feita nesta semana. Com o serviço, a empresa 
pretende arrecadar R$ 282 milhões nos cinco anos de contrato. 

Outra medida para aumentar a arrecadação dos Correios será a 
ampliação do número de agências que oferecem a venda de consórcios, como 
de veículos e imóveis, de 190 para 3,2 mil até o fim do ano. A estatal também 
vai investir no setor de logística e já iniciou a negociação para ser o operador 
logístico oficial de todos os setores do governo federal, como já faz com a 
distribuição de livros didáticos e de medicamentos. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/economia-e-financas/para-reduzir-
gastos-agencias-dos-correios-nao-vao-mais-abrir-aos-sabados/109081/ 
 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

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

 

3. Serviços – Planos de Saúde 

Planos de saúde têm cláusulas abusivas e acumulam reclamações 

 
15 de Março de 2016 

Fonte: R7 
 

Contratos ilegais limitam tempo de internamento e estipulam um número de 
doenças atendidas 
 

O plano de saúde é considerado como um serviço essencial para boa 
parte da população. Adquiridos por relações contratuais, os contratos de 
aquisição dos convênios médicos podem esconder cláusulas ilegais dos 
clientes. 

De acordo com um levantamento realizado pela plataforma Jurídico 
Correspondentes, de contratação de correspondentes jurídicos, os principais 
problemas encontrados nos contratos de planos de saúde estão relacionados à 
limitação do tempo de internamento, à limitação das doenças e procedimentos 
sob cobertura e aos períodos de carência. 

As determinações para os procedimentos das três principais cláusulas 
abusivas estão presentes na legislação brasileira. Segundo a Lei 9656/98, 
limitar o tempo de internamento de um paciente é proibida, seja em termos de 
tempo, valor ou quantidade. 

Vários planos de saúde também estabelecem cláusulas limitando quais 
doenças estão (ou não) inclusas na cobertura. No entanto, a Lei 8656/98 
estabelece que todas as doenças apresentadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças da OMS (Organização Mundial da Saúde) devem, 
obrigatoriamente, serem atendidas pelos planos de saúde. 

Quanto à limitação de cobertura para procedimentos, há apenas alguns 
casos que podem ser excluídos da cobertura, como tratamentos de 
inseminação artificial ou de rejuvenescimento e emagrecimento com finalidades 
estritamente estética. 

Carência - Muitos clientes têm dúvidas quanto à legalidade da cláusula 
de carência, em caso de doenças preexistentes. Porém, esse é um direito 
garantido aos planos de saúde pela Lei 9656/98. 

Os convênios médicos têm autorização para negar tratamento durante 
um período de 24 meses seguidos à assinatura do contrato, para qualquer 
doença ou condição que já existisse quando o contrato foi assinado. 

No entanto, é importante destacar que, para que esse direito seja válido, 
a própria operadora do Plano de Saúde deve organizar a realização dos 
exames de saúde necessários para determinar possíveis doenças e condições 
preexistentes nos clientes. 

O que fazer? Para evitar a assinatura de um contrato com cláusulas 
abusivas, é indicado que o cliente preste muita atenção ao ler todos os tópicos 
do contrato ao ser assinado. Ao identificar qualquer cláusula abusiva, a 
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primeira medida é sempre o diálogo direto com a operadora do plano de saúde. 
Se necessário, o cliente pode recorrer à intervenção do Procon. 

Caso o consumidor tenha assinado um contrato antes da publicação das 
leis que asseguram a proteção dos usuários, talvez não haja bases para alegar 
uma infração. 

Assumindo que o problema não seja resolvido de maneira direta, o 
consumidor por, abrir uma denúncia ao Ministério Público. Neste caso, a 
resolução do problema poderá ocorrer de maneira judicial ou extrajudicial, 
dependendo do caso. 
 
http://noticias.r7.com/economia/planos-de-saude-tem-clausulas-abusivas-e-
acumulam-reclamacoes-15032016 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Azul conquista prêmio de check-in mais rápido do Brasil 

 
14 de Março de 2016 

Fonte: BrasilTuris 
 

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras tem o check-in mais rápido do Brasil. A 
companhia foi reconhecida pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) na categoria 
Check-in + Rápido do prêmio Aeroportos + Brasil, resultado de uma pesquisa 
que ouviu mais de 50 mil viajantes de voos domésticos e internacionais no País 
ao longo do ano passado. As entrevistas foram realizadas nos 15 aeroportos 
responsáveis por 80% da movimentação de passageiros no Brasil. 

A pesquisa levou em conta diversos aspectos e opções de check-in, 
como a possibilidade de efetuá-lo diretamente no balcão da companhia aérea, 
por meio do site da empresa, aplicativo Azul Mobile para dispositivos móveis, 
ou totens de autoatendimento, assim como as facilidades oferecidas por cada 
uma destas opções. 

“Estamos orgulhosos com esta conquista, que mostra que todo 
investimento que traga ainda mais comodidade aos clientes é sempre bem-
vindo. O respeito e atenção especial a quem viaja conosco é um dos pilares da 
atuação da Azul, que busca sempre encantar as pessoas. Quero também 
agradecer e parabenizar a todos os colaboradores que trabalharam direta ou 
indiretamente neste projeto que envolve o check-in, na certeza de que vamos 
sempre aprimorar este aspecto sempre que possível”, celebrou o presidente da 
Azul, Antonoaldo Neves. 

A Azul realiza constantes investimentos em seus processos de check-in. 
Além de atualizações recorrentes no aplicativo Azul Mobile – disponível nos 
principais sistemas operacionais e o melhor aplicativo do segmento segundo 
avaliações na Apple Store –, a companhia tem investido, mais recentemente, 
nos totens com balança, hoje presentes nos aeroportos de São Paulo 
(Campinas e Guarulhos), Belo Horizonte (Confins), Porto Alegre, Porto Seguro 
e Curitiba – em breve, a novidade chega também ao Recife. Com este serviço, 
em que o próprio cliente pesa e etiqueta sua mala para despacho, a empresa 
reduz o tempo de espera em fila e atendimento para praticamente zero. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/azul-conquista-premio-de-check-in-mais-rapido-
do-brasil/ 

 
Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Volta às aulas impulsiona venda de livros didáticos pela internet 

 
14 de Março de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
A volta às aulas foi o fato gerador do aumento de 30% nas vendas em janeiro e 
fevereiro deste ano no site de comercialização de livros usados e novos 
Estante Virtual, que reúne uma rede de 1.350 sebos em todo o país 
 

Painel de vendas elaborado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel) e 
pela Consultora Nielsen revela aumento do faturamento geral do setor editorial em janeiro 
deste ano, “que foi muito influenciado pelo livro didático”, disse o presidente do Snel, 
Marcos da Veiga Pereira. 

Segundo ele, a participação do livro didático no total de vendas cresceu de 38%, 
em 2015, para 42% em janeiro deste ano. Para Pereira, essa expansão pode estar 
relacionada ao fato de o carnaval ter ocorrido mais cedo, favorecendo a antecipação das 
compras dos livros didáticos, com concentração maior em janeiro. 

A volta às aulas foi o fato gerador do aumento de 30% nas vendas em janeiro e 
fevereiro deste ano no site de comercialização de livros usados e novos Estante Virtual, 
que reúne uma rede de 1.350 sebos em todo o país. Segundo a gerente de Marketing do 
Estante Virtual, Érica Cardoso, 55% das vendas são referentes a livros infantojuvenis e 
universitários. "Isso engloba livros didáticos e paradidáticos, livros técnicos e 
universitários." 

Érica informou que o crescimento este ano foi bem maior que em anos anteriores, 
“apesar da crise econômica do país”. No ano passado, o maior crescimento de livros 
didáticos e universitários foi observado em março. “Este ano, já sentimos crescimento 
desde janeiro”. Em 2015, as vendas pela internet do Estante Virtual mostraram incremento 
de 15% em relação ao ano anterior. 

Sobre livros universitários, a gerente acrescentou que as edições encontradas em 
sebos, mas ainda em perfeitas condições, constituem atrativo para os compradores em 
razão do preço mais baixo. Comparando a lista de livros recomendados no primeiro 
período de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por exemplo, a 
economia chega a 30%. 

“Uma lista que custaria cerca de R$ 3,5 mil em outras livrarias, no Estante Virtual 
seria comprada por cerca de R$ 2,5 mil. Uma economia de R$ 1mil é representativa”. O 
levantamento de preços foi feito no dia 2 de fevereiro passado. 

Os estados campeões de venda no primeiro bimestre foram São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, que representaram juntos 56% das vendas. Os livros novos 
correspondem a 24% do acervo do Estante Virtual. Desde que foi criado, há dez anos, o 
portal atingiu 15 milhões de livros no acervo. 

Atacado e varejo - No mercado de venda de livros no atacado e varejo há 20 anos, 
o portal Top Livros, do Paraná, não sentiu nenhuma alteração nas vendas com o início das 
aulas, disse à Agência Brasil o diretor comercial do site, Rodrigo Castro. O principal 
consumidor do portal são livrarias, sebos e pequenos distribuidores de todo o país. Como 
não trabalha muito com livros didáticos, Castro assegurou que “a volta às aulas não 
impacta em nada” para o seu portal. 

O Top Livros trabalha com feiras em escolas e universidades, e está aguardando o 
início do ano letivo para agendar os eventos, nos quais apresenta livros de todos os 
gêneros, como romance, ficção, contos, poesia. O site mantém ao longo do tempo o 
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mesmo volume de venda de livros didáticos por mês, da ordem de 500 unidades, disse o 
diretor. 

Para o portal Varejão do Estudante, única livraria online do Brasil especializada em 
livros escolares, as vendas dos livros didáticos representam 90% do acervo. “Para nós, já 
é natural ter um aumento de vendas entre dezembro e fevereiro”, informou a diretora da 
empresa, Carolina Tavares. Apesar disso, relatou que este ano, houve queda na venda de 
livros didáticos de 10%, em comparação ao ano passado, devido à migração de alunos de 
escolas particulares para escolas públicas. 

No período de dezembro a fevereiro, a média de acessos ao site supera 15 mil por 
mês. Na época da volta às aulas, Carolina Tavares disse que são vendidos mais de 150 
mil livros. Os estudantes, pais e responsáveis têm acesso no portal à lista escolar. Nesse 
serviço, estão pré-cadastradas as listas escolares com todos os livros. O estado com 
maior representatividade nas vendas do portal é Pernambuco, que responde por mais de 
80% do total. 

Painel de vendas - O presidente do Snel, Marcos da Veiga Pereira, admitiu que há, 
de fato, uma tendência de a venda do livro didático estar muito presente no mundo online. 
“Você tinha empresas muito tradicionais que vendiam o livro didático e, hoje em dia, todos 
os sites trabalham fortemente com isso”. Nas grandes lojas virtuais que ele acompanha, 
como Saraiva, Cultura e Submarino, Marcos Pereira disse que a venda do livro didático no 
retorno às aulas é um período “importantíssimo para todos eles”. 

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Editores de Livros 
Escolares (Abrelivros), Antonio Luiz Rios da Silva, o canal em que o livro é vendido para 
os pais “quanto mais diversificado [for], melhor”. 

Ele vê ampliação da venda de livros didáticos pela internet como uma tendência de 
todo o varejo. “As transações de varejo pela internet vêm crescendo a uma taxa superior 
ao crescimento das vendas de maneira geral, por uma série de razões”, disse. 
Quantidade, facilidade para comprar, mobilidade urbana são algumas das razões que 
levam as pessoas a optar por adquirir um produto online, afirmou Silva. 

O livro escolar, que atende a crianças e jovens até o ensino médio, faixa em que a 
Abrelivros atua, para escolas particulares, representa 35% do total de venda de livros no 
país. Para as escolas públicas, a entidade entrega os livros para o governo, que se 
incumbe de distribuir diretamente às escolas. 

Para a Abrelivros, é indiferente o aumento da venda de livros didáticos por sites. O 
presidente da entidade assegurou que o importante é haver disponibilidade do livro para 
que o pai tenha facilidade de comprar. “Se vai ser em uma livraria, se vai ser na escola, se 
vai ser na internet, para a gente é indiferente”. 

Ele esclareceu que a empresa que vende pela internet se relaciona por meio de 
uma entidade legalmente constituída com as editoras associadas à Abrelivros nas regiões 
onde atua, negocia os livros e, em geral, deve ter o mesmo tratamento que uma grande 
rede, como uma Saraiva, por exemplo, que vende livros didáticos tanto em suas lojas 
físicas, como pela internet. “O que importa, enfatizou, é dar comodidade e facilidade para 
que o pai possa comprar”. 

Economia do livro - O coordenador do Laboratório de Economia do Livro, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Fábio Sá Earp, disse que o crescimento 
de 30% nas vendas de livros didáticos pelo portal Estante Virtual é “muito expressivo”, 
sobretudo, segundo ele, porque o site não parecia estar investindo na corrida do início do 
ano, como fazem outras empresas. 

Ele acredita que a recessão econômica contribui para os pais migrarem para fazer 
as compras dos livros escolares pela internet, inclusive em conjunto com outros pais, a 
chamada compra coletiva, porque isso resulta em abatimento de preços. “Com recessão, 
você está tendo um movimento de pais que estão levando seus filhos para a escola 
pública e de pais que fazem qualquer tentativa para reduzir custo. Uma delas é correr para 
a internet”, disse à Agência Brasil. 
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Sá Earp lembrou que na última crise, há cerca de dez anos, o que aconteceu foi 
que as famílias migraram para livros baratos. “Começou a ter feirões nas escolas, com 
troca-troca de livros no início do ano, e apelou-se para livro usado”. Destacou que um 
pouco desse movimento em relação ao livro usado está ocorrendo agora. Como o livro 
didático tem um peso grande no faturamento total do setor editorial brasileiro, o 
economista da UFRJ acrescentou que o aumento registrado nas vendas dessas obras 
pode indicar também que as vendas dos demais gêneros s de livros caíram. 

Comodidade - A médica Lumena Tereza Gandra, mãe de uma adolescente de 15 
anos, que cursa o primeiro ano do ensino médio, disse que o principal fator que a levou a 
procurar livros didáticos na internet foi a comodidade. “Comparo preços para saber se há 
diferença. Se valer a pena, compro na internet, comparando prazo de entrega e valor. 
Comodidade”, reiterou. Em algumas ocasiões, ela optou por comprar na internet os livros 
que estavam em falta na papelaria indicada pelo colégio. 

O profissional de tecnologia da informação Renato Carvalho ressaltou que a 
praticidade da operação foi o que o levou, inicialmente, a comprar pela internet, prática 
que adotou, “há mais de dez anos”, para as compras de mês da família. “Comprar pela 
internet tem uma praticidade enorme”, manifestou. Em relação ao material escolar, 
Carvalho descobriu que conseguia comprar livros já usados na internet, em excelentes 
condições, “por uma fração do preço” cobrado normalmente nas lojas físicas. 

“É uma economia bastante razoável quando você tem um filho no segundo grau, 
que pede uma quantidade enorme de livros muito caros”. No ano passado, Renato 
Carvalho fez a primeira experiência na área de livros didáticos usados “e deu muito certo”. 
Este ano, ele repetiu o procedimento e disse ter economizado mais de R$ 1 mil. 
 

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/volta-as-aulas-impulsiona-
venda-de-livros-didaticos-pela-internet/109064/ 
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6. Emprego 

Construção civil tem ligeira queda dos postos de trabalho em janeiro 

 
14 de Março de 2016 

Fonte: G1 
Início do ano que costuma ser de contratações. 
Retração foi de 0,1% no nível de emprego. 
 

A construção civil brasileira registrou queda de 0,1% no nível de 
emprego em janeiro em comparação com dezembro. Segundo pesquisa 
realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São 
Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), 
com base em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), 
houve o fechamento de 2.886 postos de trabalho, considerando os fatores 
sazonais. 

De acordo com o presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz 
Neto, a redução do nível de emprego em janeiro ocorre pelo segundo ano 
consecutivo, mês que normalmente é de contratações na indústria da 
construção, depois da queda sazonal que costuma ocorrer nos meses de 
novembro e dezembro. 

Por segmento, preparação de terrenos teve a maior retração (-1,08%) 
em janeiro em comparação a dezembro, seguido pelo de infraestrutura (-
0,90%). No acumulado do ano, contra o mesmo período do ano anterior, o 
segmento imobiliário apresentou a maior queda (-17,61%). 

A deterioração do mercado de trabalho afeta todas as regiões do Brasil, 
sendo que os piores resultados foram observados no Norte (-1,89%) e no 
Nordeste (-0,69%). 

Estado de SP - No estado de São Paulo, em janeiro, o emprego 
registrou aumento de 0,76% em relação a dezembro, considerando efeitos 
sazonais, com 5,7 mil novas vagas. 

No período, o segmento obras de instalação respondeu pelo melhor 
desempenho (1,53%). O estoque de trabalhadores subiu de 767,8 mil em 
dezembro para 773,6 mil em janeiro. 

Em 12 meses, entre as regionais, Presidente Prudente apresentou a 
maior queda, de 16,13%. Na capital, que responde por 45% do total de 
empregos no setor, a retração no mesmo comparativo foi de 11,49%. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/construcao-tem-ligeira-queda-
dos-postos-de-trabalho-em-janeiro.html 
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7. Franquias 

Redes brasileiras buscam no exterior mercado mais estável 

 
14 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

Novas unidades. Com o aprofundamento da crise no País, interesse por 
economias mais sólidas aumenta e países como Estados Unidos e Portugal, entre 
outros, têm chamado a atenção. 

 O movimento de internacionalização de franquias brasileiras tem se 
intensificado com a busca por mercados mais estáveis no exterior, onde é possível ter 
maior previsibilidade para os investimentos. 

 Com o aprofundamento da crise na economia brasileira e a desvalorização do 
real, expandir a operação para outros países é uma tendência que deve se manter nos 
próximos dois anos. No ano passado, 28 marcas brasileiras iniciaram atividades fora 
do País, totalizando 134 redes com operações no exterior. Para 2016, a expectativa da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF) é de 180 marcas com os pés em terras 
estrangeiras - crescimento de 34% em relação ao ano passado. Atualmente, o 
mercado mais procurado ainda é o dos Estados Unidos, hoje com 37 marcas. Depois 
aparecem Paraguai, com 25, e Portugal, com 21 redes, aponta levantamento da 
entidade. 

 O movimento de expansão externa tem realmente ganhado destaque no 
segmento, também devido ao efeito cambial. De fato isso favorece as vendas no 
exterior, mas não significa que a operação em si [lá fora] seja melhor. Agora a 
expansão internacional é realmente um importante mecanismo de dispersão de riscos. 

 No Brasil, o mercado de franquias faturou no ano passado cerca de R$ 139 
bilhões e o franchising passou a estar presente em 40% dos municípios. Para 2016, a 
Associação projeta crescimento de 6% a 8% em faturamento. Para o movimento de 
internacionalização, a previsão é que seja ainda maior este ano. Nesse sentido, as 
missões internacionais e o esforço de promoção das redes de forma conjunta entre a 
ABF e a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) estão ajudando 
a pavimentar este caminho, que ainda tem muito a ser percorrido.   

 Estabilidade - Outra análise a respeito do interesse no mercado externo vem 
da diretora-geral do Grupo Bittencourt, Claudia Bittencourt. A consultora, especializada 
em varejo e serviços, acredita que exista, sim, o aumento da tendência de marcas 
brasileiras se interessarem em expandir fora este ano em busca de menor risco. "As 
empresas diluem o risco ao atuarem em outros mercados. Logo, ficam menos 
suscetíveis a flutuações econômicas. As marcas brasileiras estão atentas a isso e têm 
buscado alternativas para superar a crise". 

 Para atuar em outras culturas, porém, é preciso planejar a entrada comercial 
com cautela, como alerta a especialista. Para ela, atuar no mercado internacional é 
uma estratégia que exige investimento alto - logo, em épocas de real desvalorizado, 
isso pode representar mais do que a marca poderia investir. "Outro ponto é que, se a 
empresa estiver contando com financiamento bancário, ela pode encontrar altas taxas 
e poucos recursos disponíveis", aponta. 

 O Grupo Bittencourt já tem clientes explorando mercados fora e o caso mais 
recente é o da Giolaser, rede de depilação a laser que tem como sócia a atriz 
Giovanna Antonelli. "A primeira unidade da bandeira será inaugurada em julho deste 
ano, em Portugal. Trata-se de um país que atrai muitos franqueadores brasileiros, 
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justamente por não impor a barreira da língua e também por haver uma estrutura de 
cooperação entre as nações", afirma Claudia. 

 Prospecção - Pioneira em grãos torrados e glaceados, a Nutty Bavarian acaba 
de inaugurar seu primeiro quiosque fora do território brasileiro, em Orlando (EUA). O 
local escolhido foi o Florida Mall, com público mensal de 1,7 milhão segundo Adriana 
Auriemo, diretora da rede. Para a expansão nos EUA, a empresa criou a marca "The 
Magic Bavarian Nuts", que irá atuar com franquias. "Temos planos audaciosos e 
pretendemos encerrar 2016 com três unidades por lá", compartilha, dizendo que já 
estão em prospecção dos locais. 

 Quem segue esse caminho é a Brasileirinho Delivery, que serve refeição na 
caixinha e atua com delivery e restaurante. A marca começa a se estruturar para atuar 
fora. 

 A rede, que tem cerca de 140 unidades (em operação e implantação), além de 
uma própria, garante ter visto o projeto de internacionalização surgir naturalmente. 
"Fomos procurados por diversas pessoas que gostaram da marca e cogitaram levá-la 
para fora", garante o diretor de expansão da bandeira, Everton Didone. 

 O executivo conta que a empresa já iniciou a seleção de potenciais 
investidores e a meta é iniciar a operação nos Estados Unidos. "Nosso planejamento é 
começar pela Flórida, por se tratar de uma região que concentra grande número de 
brasileiros e por acreditarmos que a operação pode ser bem parecida com a que 
temos no Brasil", explica. 

 A respeito do abastecimento lá fora, Didone afirma que para baratear o custo 
operacional terá de contar com um parceiro responsável por homologar fornecedores, 
tanto de alimentos, quanto dos maquinários. "Pretendemos chegar a 200 franquias até 
o final deste ano no Brasil, mas a ideia é contar com ao menos cinco operações 
internacionais", estima. 

 Em busca de interessados em investir no seu negócio está a Tip Top, de 
vestuário infantil. O plano é contar com a primeira franquia em um país da América do 
Sul no segundo semestre deste ano, mas o destino ainda está sob estudo. Peru, 
Argentina e Bolívia têm potencial, já que a marca exportou para tais regiões no 
passado, logo há a perspectiva de que haja boa aceitação com as lojas. 

 "A Tip Top está no mercado há 64 anos. Acreditamos que seja o momento 
ideal para os negócios fora do País", ressalta o gerente de expansão, Ricardo 
Marcondes. Com mais de 100 unidades no mercado interno - das quais nove próprias 
-, a Tip Top aposta em dois modelos: a loja tradicional, com investimento inicial a partir 
de R$ 420 mil e a Mega Store, que custa de R$ 1,2 milhão a R$ 1,5 milhão. A maneira 
como a empresa pretende se expandir é através de franquias com masterfranqueados 
em alguns locais. 

 Colômbia e EUA - Com 150 unidades no Brasil, sendo seis próprias, a 
Emagrecentro - de tratamentos de emagrecimento e estética -, pretende ampliar a 
experiência no exterior. Atualmente, a rede possui uma unidade em Bogotá, na 
Colômbia, mas há o projeto para abrir mais cinco unidades naquele país, além de 
outras cinco nos Estados Unidos. No exterior, a marca pretende se expandir através 
de masterfranquias e unidades individuais em grandes cidades. "Neste momento em 
que a economia brasileira não está favorável, as franqueadoras brasileiras devem 
buscar outros espaços e exportar seus modelos de negócio. Assim será possível 
conquistar novos mercados e compensar a retração dos negócios no Brasil", 
argumenta o fundador da Emagrecentro, Edson Ramuth. 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/redes-brasileiras-buscam-no-
exterior-mercado-mais-estavel 
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8. Curtas 

Demanda de consumidores por crédito sobe 6,7% em fevereiro sobre um 
ano antes 

14 de Março de 2016 
Fonte: Reuters 

 
No acumulado do primeiro bimestre, a demanda por crédito subiu 1,7 por cento 
sobre os dois meses iniciais de 2015 
 

A demanda dos consumidores do país por financiamento registrou alta 
de 6,7 por cento em fevereiro sobre o mesmo mês do ano passado, mas 
apresentou queda de 2,2 por cento no comparativo com janeiro, informou nesta 
segunda-feira a empresa de análise de informações de crédito Serasa 
Experian. 

Segundo a empresa, a performance positiva no indicador na 
comparação anual foi influenciada pelo fato de o mês passado ter tido um dia a 
mais que em 2015, que não era um ano bissexto. 

"O aprofundamento da recessão econômica, o nível elevado das taxas 
de juros e o patamar deprimido dos níveis de confiança do consumidor 
continuam impedindo um desempenho mais favorável da procura dos 
consumidores por crédito no país", afirmaram economistas da Serasa Experian 
em comunicado à imprensa. 

No acumulado do primeiro bimestre, a demanda por crédito subiu 1,7 por 
cento sobre os dois meses iniciais de 2015. Segundo a empresa, todas as 
faixas de renda tiveram crescimento na procura por empréstimos nos dois 
primeiros meses do ano, com exceção da faixa com renda mensal de até 500 
reais, que recuou 2,8 por cento. 

Cade aprova operação para Bradesco assumir LeaderCard 

 
14 de Março de 2016 

Fonte: G1 
 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem 

restrições a operação pela qual o banco Bradesco assume a LeaderCard, 
subsidiária de cartões da varejista fluminense Lojas Leader, pertencente ao 
BTG Pactual. 

 O aval foi publicado em despacho do Cade no Diário Oficial da União da 
última quinta-feira (10). 

 Em 1º de março, foi divulgada a intenção do Bradesco de passar a deter 
a totalidade das ações da LeaderCard em uma operação de reestruturação 
societária, de acordo com documento do Cade. 
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9. Feiras 

 
14/03/2016 até 18/03/2016 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ISC BRASIL 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
21/03/2016 até 23/03/2016 - EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições  
Cidade: Rio Pardo – RS 
 
25/03/2016 até 06/04/2016 - EFAPI 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis 
Cidade: Santo Antonio da Platina – PR 
 
29/03/2016 até 01/04/2016 - SHOW SAFRA BR 163  
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
29/03/2016 até 31/03/2016 - WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo center norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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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 
 
31/03/2016 até 02/04/2016 - BRASÍLIA EXPO FRANQUIAS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília – DF 
 
01/04/2016 até 03/04/2016 - ARNOLD CLASSIC BRASIL 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
04/04/2016 até 06/04/2016 - EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte AsaModa, Dallas, Master e 
NABHAN 
Cidade: Cianorte – PR 
 
04/04/2016 até 05/04/2016 - 3D INSIDE PRINTING CONFERENCE AND 
EXPO 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - AUTOCOM 2016 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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