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1. Comércio 

Intenção de consumo das famílias tem primeira queda em 2016 

 
16 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurada pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou queda de 1,6% 
em março, na comparação com fevereiro, ficando em 77,5 pontos, numa escala de 0 a 
200 – abaixo do nível de indiferença. Na comparação anual, o recuo foi de 29,9%. 
Todos os componentes do índice registraram queda em ambas as comparações, com 
destaque para o indicador Nível de Consumo Atual, que atingiu a mínima histórica de 
53,3 pontos. 

– A confiança do consumidor está diretamente ligada à estabilidade do quadro 
político e econômico. A contração nas vendas do varejo está em linha com o 
enfraquecimento da confiança observado na ICF – ressalta Juliana Serapio, assessora 
Econômica da CNC. 

Na base de comparação mensal, os dados regionais revelaram que a maior 
retração ocorreu na Região Sul (-4,2%). Já a Região Nordeste foi a que apresentou a 
avaliação menos desfavorável, com queda de 0,6%. 

O componente Nível de Consumo Atual registrou o menor valor da série, 
iniciada em 2010: 53,3 pontos. Em relação a fevereiro, a queda foi de 4,4%, enquanto 
que, na comparação anual, foi de 38,4%. A maior parte das famílias, 59,2%, declarou 
estar com o nível de consumo menor que o do ano passado. 

Outro item que também apresentou o menor nível da série foi o de compras a 
prazo, com 73,2 pontos – uma retração de 2,1% na comparação mensal, e de 35,5% 
em relação a março de 2015. 

– O elevado custo do crédito, o alto nível de endividamento e o aumento do 
desemprego são os principais motivadores da deterioração na intenção de compras a 
prazo – explica Juliana Serapio. 

Impactado pela alta taxa de juros, o item momento para duráveis apresentou 
queda de 2,2% na comparação mensal. Em relação ao mesmo período de 2015, o 
componente recuou 46,2%. A maior parte das famílias, 72,1%, considera o momento 
atual desfavorável para a aquisição de duráveis. 

A previsão da Divisão Econômica da CNC é que o volume de vendas do varejo 
apresente retração de 4,2% em 2016. 

Os únicos dois componentes do índice que ficaram acima da zona de 
indiferença, de 100 pontos, foram os relativos ao emprego. Ainda assim, o emprego 
atual, com 105,7 pontos, registrou queda de 0,6% em relação ao mês anterior. Na 
comparação anual, a retração foi de 16,3%. O percentual de famílias que se sente 
mais segura em relação ao emprego é de 30,7%, ante 31,1% em fevereiro de 2016. Já 
a perspectiva profissional, com 103 pontos, caiu 0,2% em relação ao mês passado, e 
15,7% na comparação com março de 2015. 

 

http://www.monitormercantil.com.br/intencao-de-consumo-das-familias-tem-
primeira-queda-em-2016/ 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Meios de Pagamento 

Na crise, Rede amplia serviços financeiros aos lojistas 

17 de Março de 2016 
Fonte: EXAME 

 
Há pouco tempo, nenhum outro setor rendia tanto e era tão promissor 

quanto o de cartões no Brasil. 
Desde 1996, o segmento crescia em torno de 20% ao ano, com 

estimativas de seguir adiante abocanhando a mesma fatia por anos a fio - até 
que a crise mudou o cenário. 

Em 2015, aumentou um dígito. Para 2016, a expectativa é de um salto 
tímido, entre 3,5% a 6%, com uma forte chance de ficar longe do teto. 

O medo de gastar dos brasileiros gerou a queda do volume 
transacionado nas lojas e, por consequência, diminuiu o lucro das duas líderes 
do setor, Cielo e Rede (antiga Redecard). 

Como manter a competitividade, então, quando as regras do jogo fogem 
de seu controle? 

No caso da Rede, a resposta está em trazer o desafio da queda de 
demanda a seu favor. 

“Estamos trabalhando para que os lojistas ajustem melhor o impacto 
disso em seus negócios e tragam um estímulo maior para a indústria”, explica 
Fernando Chacom, presidente da Rede. 

Na prática, a companhia tem dado crédito aos parceiros, para que eles 
possam alongar dívidas de curto prazo e ajustar seus fluxos de caixas para, 
assim, vender mais. 

Uma estratégia que, garante o executivo, tem dado certo com pequenos 
e médios varejistas, aqueles que trazem uma menor escala e margens 
maiores. 

“Nossa intenção é aumentar a penetração de produtos financeiros 
nesses clientes em 0,5% e crescer mais nessa fatia de mercado”, disse ele. 

Caminho orgânico  - Antes de fechar o capital na bolsa, passar por uma 
reestruturação e mudar seu nome, a Rede travou uma competição acirrada 
com a Cielo. 

Cada uma era dona de, praticamente, metade do setor até que a 
pressão da disputa por margem e prazo levou a companhia a mudar a maneira 
de atuar. 

A postura de preservar a margem do negócio foi priorizada pelos 
controladores, o Banco Itaú, diretriz que ainda permeia a empresa. 

“Se a competição antes era baseada em preço e prazo, hoje ela se dá 
por valor agregado e relacionamento”, afirma Chacon. “É nisso que apostamos, 
sempre pensando nos acionistas”. 

Crescer por meio de aquisições está fora do radar da empresa, 
responde ele ao ser questionado sobre a possível venda da Elavon pelo 
Citibank. 
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“Preferimos crescer de forma orgânica e conquistar sozinhos a mesma 
fatia que a Elavon detém hoje”, afirma ele. 

A Rede tem hoje 36% de participação de um mercado que transacionou 
R$ 1,1 trilhão em 2015, segundo a Abecs, Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões. 

“Não queremos a liderança, queremos melhorar a performance e 
sabemos que há muito espaço para conquistar ainda no Brasil”, conclui. 

Meios digitais - Como a concorrência, a Rede sabe que terá de criar 
maneiras mais seguras e baratas de garantir as transações, em um mundo de 
tecnologia cada vez mais perecível. 

Até o final de março, 3.000 da aposta mais sofisticada da Rede serão 
testadas em São Paulo – 50.000 no total serão compradas em breve. 

Trata-se de um terminal de auto-serviço semelhante a um ipad, que 
permite conexão wireless com outros equipamentos. 

Outro plano é ter uma loja só para venda de aplicativos. 
“Nossos investimentos serão direcionados a novos meios digitais”, 

explica Chacon. “Queremos ter todos os tipos de ofertas possíveis para os 
vários tipos de varejo”. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/na-crise-rede-amplia-servicos-
financeiros-aos-lojistas   

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Transporte Aéreo 

Anac publica regulamentação de serviços aéreos com novo limite a 
estrangeiros 

17 de Março de 2016 
Fonte: Reuters 

 
Nova regulamentação dispõe que brasileiros poderão ser minoritários nas 
aéreas em caso de acordos de reciprocidade 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou nesta quinta-feira 
resolução regulamentando a outorga de serviços aéreos para empresas 
brasileiras, que passa a levar em conta a elevação do limite ao capital 
estrangeiro em companhias aéreas no país. 

A resolução traz como requisito para a exploração dos serviços aéreos 
no Brasil que pelo menos 51 por cento do capital com direito a voto da 
companhia aérea pertença a brasileiros. A fatia que estrangeiros podem deter 
nas aéreas do país foi elevada de 20 para 49 por cento por medida provisória 
mais cedo neste mês. 

A nova regulamentação também dispõe que brasileiros poderão ser 
minoritários nas aéreas em caso de acordos de reciprocidade. 

De acordo com a regulamentação da Anac, a autorização para que as 
empresas operem terá validade de até cinco anos, podendo ser renovada. A 
concessão para operar terá validade de até dez anos, prazo que também pode 
ser renovado. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/anac-publica-regulamentacao-de-servicos-
aereos-com-novo-limite-a-estrangeiros-id534591.html 
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Viracopos registrou recorde histórico de 10 milhões de passageiros em 
2015 

15 de Março de 2016 
Fonte: Revista Portal Fator Brasil 

 
De acordo com o Boletim Movimento Aeroportuário do Ceper/Fundace, valor 
representa aumento de quase 5% em relação a 2014 
 

Dados são do Boletim Movimento Aeroportuário do Ceper/Fundace 
apontam que o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, exibiu 
aumentos consecutivos na movimentação de passageiros e, em 2015, registrou 
seu recorde histórico de 10 milhões de pessoas transportadas durante o ano. O 
valor representa aumento de 4,85% em relação a 2014. 

Já a movimentação de aeronaves, por sua vez, registrou queda em 2015 
em relação a 2014. Foram 127 mil unidades que aterrissaram e decolaram em 
2015 frente as 131 mil registradas em 2014. 

O volume de carga transportada exibiu queda significativa ao longo dos 
últimos cinco anos e, em 2015, essa movimentação foi reduzida em 18,50% em 
relação ao registrado no ano anterior. 

De acordo com os pesquisadores do Ceper, o movimento aeroportuário 
é um indicador que representa, indiretamente, o nível geral da atividade 
econômica. 

Além de Viracopos, o Boletim Movimento Aeroportuário traz ainda 
análise dos dados dos sistemas Daesp e Infraero e de outros três aeroportos: 
Aeroporto Leite Lopes/Ribeirão Preto, Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro e o Aeroporto de 
Brasília. Confira os principais dados: 

Daesp—Desde 2012, o sistema tem exibido baixas no total de 
passageiros transportados. Apesar da queda de 3,84% em 2015 na 
comparação com 2014, o total de passageiros foi superior ao registrado em 
2011. Já o volume de embarques e desembarques de aeronaves aumentou 
apenas em 2012, quando chegou a receber mais de 310 mil unidades e, a 
partir de então, apresentou quedas consecutivas. O volume de cargas 
transportadas aumentou 8,31% em 2015 em relação ao ano anterior, mas o 
resultado ainda permanece abaixo do exibido em 2011. 

Infraero— O sistema registrou queda de 1,09% no volume de 
passageiros transportados em 2015 na comparação com 2014. Apesar da 
queda, o resultado de 2015 ainda é superior ao registrado nos anos de 2011 a 
2013. O montante de aeronaves embarcadas e desembarcadas registrou 
quedas sucessivas em todos os anos analisados, assim como o volume de 
carga transportada. 

Aeroporto Leite Lopes — O Aeroporto de Ribeirão Preto registrou em 
2015 o maior volume de cargas dos últimos cinco anos. Os dados do Boletim 
Ceper/Fundace mostram que no ano passado a carga transportada ultrapassou 
um milhão de quilos, aumento de 18% em relação a 2011. 

Além disso, o Aeroporto Leite Lopes exibiu em 2015 o maior montante 
de passageiros transportados dos últimos quatro anos. Foram mais de 1,1 
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milhão de embarques e desembarques, o que representa alta de 2,81% na 
comparação com 2014. 

A movimentação das aeronaves, por outro lado, apresentou quedas 
consecutivas entre os anos analisados, caindo de 48.260 unidades em 2011 
para 38.424 unidades em 2015. 

Aeroporto de Brasília— Em 2015, houve aumento de 7,48% no 
transporte de passageiros em comparação com 2014. Foram 19,5 milhões de 
embarques e desembarques em 2015, contra 18,1 milhões do ano anterior. O 
Aeroporto de Brasília foi o único avaliado no Boletim a registrar aumento na 
movimentação de aeronaves em 2015 na comparação com 2014. O volume de 
cargas transportadas, no entanto, caiu de 60 milhões de quilos em 2011, para 
39 milhões em 2015. 

Aeroporto de Guarulhos —Em 2015, a movimentação de passageiros foi 
1,4% menor do que o ano anterior. A movimentação de aeronaves, que vinha 
crescendo desde 2011, reverteu esse cenário em 2015, quando foi registrada 
queda de 3,13% no montante de aeronaves embarcadas e desembarcadas em 
relação a 2014. A movimentação de cargas, por sua vez, sofreu significativa 
queda de 22,46% no ano de 2015, quando comparado ao ano anterior. 

Ceper — O Centro de Pesquisa em Economia Regional foi criado em 
2012 e tem como objetivo desenvolver análises regionais sobre o desempenho 
econômico e administrativo regional do País. Sua criação reúne a experiência 
de diversos pesquisadores da FEA-RP da Universidade de São Paulo em 
pesquisas relacionadas ao Desenvolvimento Econômico e Social em nível 
regional, a análise de Conjuntura Econômica, Financeira e Administrativa de 
municípios e Gestão de Organizações municipais, entre outros. A iniciativa de 
criação do Centro foi dos pesquisadores Rudinei Toneto Junior, Sérgio Sakurai, 
Luciano Nakabashi e André Lucirton Costa, todos da FEA-RP/USP. Os Boletins 
Ceper têm o apoio do Banco Ribeirão Preto, Imobiliária Fortes Guimarães, São 
Francisco Clínicas e Construtora e Incorporadora Stéfani Nogueira. 

Fundace —A Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da 
Administração, Contabilidade e Economia (Fundace) é uma instituição privada 
sem fins lucrativos criada em 1995 para facilitar o processo de integração entre 
a FEA-RP e a comunidade. Oferece cursos de pós-graduação (MBA) e 
extensão em diversas áreas. Também realiza projetos de pesquisa in company 
além do levantamento de indicadores econômicos e sociais nacionais 
regionais. 
 

http://www.dci.com.br/servicos/anac-publica-regulamentacao-de-servicos-
aereos-com-novo-limite-a-estrangeiros-id534591.html 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços – Turismo 

Acaba limite de quilometragem para viagens em vans e micro-ônibus 

 
16 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Uma nova resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) deve beneficiar pequenos transportadores turísticos que utilizam vans e 
micro-ônibus para viagens interestaduais. A principal mudança é o fim da 
limitação de 540 km para o percurso, incluindo ida e volta – medida 
considerada uma conquista por representantes do setor. 

– A medida deve impulsionar o fretamento de vans e micro-ônibus para 
viagens turísticas em benefício tanto dos pequenos empresários quando dos 
viajantes. Todos saem ganhando – afirma a diretora do Departamento de 
Formalização e Qualificação no Turismo do Ministério do Turismo, Aparecida 
Bezerra. 

Segundo a Sondagem do Consumidor, levantamento mensal feito pela 
pasta, a intenção de viajar de ônibus cresceu pelo quinto ano consecutivo e 
atingiu 14,1%, um recorde para o mês de fevereiro desde 2011. Em 
comparação com o valor registrado em 2011, houve um crescimento de 56,6%. 

Ainda de acordo com o levantamento, para 7,9% dos entrevistados as 
próximas viagens deverão ser feitas em meios de transportes alternativos como 
vans, micro-ônibus e moto. O número mais do que dobrou em relação ao 
mesmo período do ano anterior quando foi registrado 2,6%. 

Para Luiz Martinez, presidente da Associação dos 
Microempreendedores Individuais do Transporte Turístico (Amettur), a nova 
resolução levará ao aumento das viagens em vans e micro-ônibus, uma vez 
que muitos transportadores vinham recusando serviços devido ao limite de 540 
km para cada viagem. Os veículos devem ser cadastrados no Cadastur, do 
Ministério do Turismo. 

Outra mudança é a permissão para que transportadoras com capital 
social inferior a R$ 120 mil possam prestar o serviço de transporte turístico 
interestadual, ficando obrigadas a contratar o seguro garantia. Este era um 
pleito dos pequenos transportadores que não conseguiam comprovar o capital 
social, exigido anteriormente, aceito após negociações entre a categoria e a 
ANTT. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/acaba-limite-de-quilometragem-para-
viagens-em-vans-e-micro-onibus/ 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Varejo virtual movimentará R$ 62,4 bilhões em 2016 

16 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Levantamento da E-Consulting aponta pela primeira vez em 12 anos queda no 

volume de transação do varejo online. Retração pode agravar com a vigência das 
novas regras para recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) no comércio eletrônico brasileiro 

Mesmo com o contínuo crescimento do volume de internautas no Brasil, que 
somam 119 milhões de pessoas, a consultoria nacional E-Consulting prevê pela 
primeira vez em 12 anos a queda na transação no comércio eletrônico brasileiro, o 
qual deve registrar em 2016 um volume de R$ 62,4 bilhões, observando uma queda 
de 2,35% em relação ao ano passado, que gerou o montante de R$ 63,9 bilhões. 

Os números representam a soma trimestral das vendas online de três setores: 
automóveis, bens de consumo e turismo. O cálculo do índice inclui em sua soma a 
potencialização do e-commerce B2C (Business to Consumer) nas modalidades 
tradicional, mobile commerce, social commerce e compras coletivas, além do C2C 
(Consumer to Consumer). 

Dentre as três categorias mensuradas pela E-Consulting, o segmento de bens 
de consumo ainda possui maior representatividade com 51,8% da fatia do varejo 
online. Se no ano passado o cenário deste setor era aquecido, cuja arrecadação foi de 
R$ 32,2 bilhões, em 2016 as compras de televisores, geladeira, smartphones, dentre 
outros itens, crescerá apenas 0,3%, tendo a previsão de arrecadar R$ 32,3 bilhões. 

Já o turismo online, que contempla 27,1% da fatia do VOL 2016, cairá 4,0% em 
relação ao ano passado, com a expectativa de gerar R$ 16,9 bilhões frente aos R$ 
17,6 bilhões de reais movimentados em 2015. Por fim, está o segmento de 
automóveis, que envolve transações de carros, motos e peças. Para a categoria, com 
participação de 21,2% no varejo online, estima-se uma queda de 6,4%. Falando em 
cifras, o volume cai de R$ 14,1 bilhões para R$ 13,2 bilhões. 

De acordo com Daniel Domeneghetti, CEO da E-Consulting, o reflexo da 
retração está intimamente ligado com o encolhimento da economia, que impactou na 
confiança dos consumidores, na restrição de crédito e na inflação. Além deste cenário 
soma-se a nova regra do ICMS no comércio eletrônico, que aumenta a alíquota do 
imposto. 

– A burocracia criada com o pagamento do tributo em mais de um Estado afeta 
no preço do produto final, que impacta no bolso do consumidor, em função do 
aumento do imposto, e que, por fim, atinge as vendas nas operações de e-commerce. 
É uma rota em constante colisão, cujo segmento deverá driblar com a execução de 
novas formas de encantamento aos seus compradores – explica o executivo. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/varejo-virtual-movimentara-r-624-bilhoes-
em-2016/ 
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Nielsen mapeia fatores de motivação para compra on-line 

 
17 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

Os brasileiros são os que mais compram on-line na região América 
Latina. O setor tem ganhado cada vez mais espaço nos negócios das 
empresas e de acordo com estudo da Nielsen, que acaba de divulgar um 
levantamento sobre o Comércio Global Conectado, no Brasil, 9 a cada 10 
pessoas já fizeram compras on-line alguma vez.  

A pesquisa ouviu consumidores de 26 países para determinar o que os 
motiva ou reprime de efetuarem uma compra on-line. No caso dos brasileiros, a 
população usa mais cartão de crédito, sistema de pagamento digital e cartão 
de débito para compras eletrônicas.  

Embora 70% no País tenha um smartphone e 47% um tablet, a maioria 
dos entrevistados (86%) ainda utiliza computador/notebook para fazer 
compras. 

Ainda conforme a apuração do instituto, algumas das atividades mais 
populares realizadas pelos entrevistados relacionadas à compras on-line são a 
busca de informações sobre um produto, a busca por ofertas, além de 
promoções e cupons e comparação de preços. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/nielsen-mapeia-fatores-de-motivacao-para-
compra-online-id533830.html 

 
Voltar ao índice 
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6.  Infraestrutura 

Olimpíadas 2016: aeroportos do Rio recebem R$ 2 bilhões em 
modernização 

15 de Março de 2016 
Fonte: Revista Fator Brasil 

 
Galeão terá novo píer de embarque em abril, enquanto o Santos Dumont 
concluiu reformas em fevereiro. 
 

A realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a partir de 5 de agosto, deve 
movimentar nos aeroportos brasileiros mais de 1 milhão de pessoas, incluindo atletas 
de 206 países, de acordo com a Secretaria de Aviação Civil (SAC). A maioria desses 
passageiros deve usar os aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim, o Galeão. Por 
isso, a estrutura deles vem sendo melhoradas nos últimos anos com investimentos 
superiores a R$ 2 bilhões, entre recursos públicos e privados. 

No Santos Dumont, a Infraero concluiu em fevereiro o aporte de R$ 81 milhões 
em reformas. Do total investido pela estatal do governo federal, a maior parte foi em 
segurança, com R$ 46,5 milhões aplicados na modernização dos 75,3 mil metros 
quadrados (m²) do pátio de aeronaves, com novo sistema de drenagem e pavimento 
mais resistente. 

Houve também ampliação da área comercial do aeroporto. O Santos Dumont 
passou a contar, a partir de fevereiro, com shopping, hotel e uma nova área no 
terminal de embarque para lojas e restaurantes. Foram investidos R$ 11 milhões na 
reforma do 2º piso da área de embarque, que possibilitará a ampliação da praça de 
alimentação do aeroporto. 

Já no Aeroporto Internacional Tom Jobim, a concessionária RIOgaleão, que 
assumiu sua administração em agosto de 2014, após licitação que rendeu R$ 19 
bilhões em arrecadação ao governo federal, está investindo R$ 2 bilhões na 
construção do Píer Sul. 

Em abril esse píer será inaugurado com mais de 100 mil m², sendo 26 novas 
pontes de embarque, novos banheiros e fraldários, área de comercial duplicada para 8 
mil m2, além de 14 esteiras rolantes, quatro elevadores, seis escadas rolantes e cerca 
de 6 mil m² dedicados a salas Vips. 

Já no terminal 2, serão inaugurados 6 pórticos de raio-x, 14 elevadores e 16 
escadas rolantes. Ao final das obras, serão aproximadamente 30 mil m² destinados a 
novos estabelecimentos comerciais no píer e no terminal 2. 

As obras reforçam a preparação do Brasil para a Olímpiada. Um reforço que 
será necessário, de acordo com a SAC, para dar fluxo a mais de 4,7 milhões 
bagagens que serão processadas nos dois aeroportos da capital fluminense. 

“Estamos tranquilos que nossa operação estará preparada para receber os 
Jogos Olímpicos com a qualidade compatível com os aeroportos de todo o mundo”, 
afirma presidente do RIOgaleão, Luiz Rocha. | PB. 

 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=315522  
 

Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Gol deixa de oferecer voo direto entre Porto Alegre e Buenos Aires 

 
17 de Março de 2016 

Fonte: Zero Hora 
 
Descontinuidade da rota faz parte de programa de redução de destinos. 
 

Agora é oficial, e a coluna, infelizmente, não está confundindo 
Montevidéu e Buenos Aires. A Gol confirmou à coluna que vai descontinuar 
também a ligação direta entre Porto Alegre e Buenos Aires. A data oficial do fim 
do serviço é 1º de maio, mas a coluna tentou explorar datas em abril e também 
não aparecem voos diretos, apenas os com conexão em São Paulo. 

Segundo a Gol, a decisão faz parte da ''já anunciada redução de até 6% 
nas decolagens da empresa no primeiro semestre deste ano. Além de 
Montevidéu e Buenos Aires, também serão descontinuados os voos diretos de 
Porto Alegre para Salvador e para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. 
Ainda conforme a empresa, a ''racionalidade de capacidade e otimização da 
malha visam ajustar a rede à atual demanda''.  

De Porto Alegre, a Gol continuará com voos diretos para Curitiba, 
Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Brasília e São Paulo. 

Cade aprova compra de 49% do Banco Carrefour pelo Itaú 

 
16 de Março de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta 
quarta-feira, 16, sem restrições, a compra de 49% do Banco Carrefour pelo Itaú 
Unibanco. A operação, feita em 2011, totalizou R$ 725 milhões. 
          No ato de concentração, o Itaú Unibanco fez a aquisição de 49% de 
participação acionária detida pelo Carrefour na BSF Holding S/A. Ainda havia 
um debate se a companhia deveria ser multada, já que, apesar de o acordo ter 
sido celebrado em abril de 2011, a notificação da operação ao Cade ocorreu 
fora do prazo legal, apenas em dezembro de 2015. 
          Antes da decisão, o próprio Itaú pediu o cálculo e fez um recolhimento ao 
Fundo de Direito Difusos no valor de R$ 1,9 milhão, por conta da 
intempestividade na notificação. Sendo assim, a discussão perdeu o objeto e 
houve aprovação da operação por unanimidade pelo colegiado. 
         O principal produto do Banco Carrefour é o cartão de crédito, seguido por 
seguros. Análise do Conselho concluiu ainda que a operação não acarretaria 
problemas concorrenciais no mercado, nem representaria acréscimo 
significativo de participação do Itaú no mercado de emissão de cartões de 
crédito. (AE) 

Voltar ao índice  
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8. 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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