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1. Crédito e Financiamento 

Demanda das empresas por crédito recua 12,2% em fevereiro, aponta 
Serasa Experian 

17 de Março de 2016 
Fonte: Agência IN 

 
Conforme apurou o Indicador Serasa Experian de Demanda das 

Empresas por Crédito, houve recuo de 12,2% na procura das empresas por 
crédito em fevereiro/16 na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já 
em relação ao mês imediatamente anterior (jan/16), devido à sazonalidade, a 
demanda das empresas por crédito avançou 4,7%. Por sua vez, no acumulado 
do primeiro bimestre de 2016, a demanda das empresas por crédito recuou 
11,7% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o aprofundamento 
da recessão econômica, o elevado grau de incerteza e as taxas de juros dos 
empréstimos cada vez mais elevadas, tem impactado negativamente a procura 
das empresas por crédito. 

Análise por porte - A maior retração da demanda por crédito em 
fevereiro/16 ocorreu nas médias empresas: tombo de 21,8% em ralação a 
fevereiro do ano passado. Nas grandes empresas o recuo interanual foi de 
18,0% ao passo que nas micro e pequenas empresas, a demanda por crédito 
caiu 11,6% em fevereiro de 2016. 

Na comparação mensal, isto é, contra janeiro/16, a demanda por crédito 
subiu nas micro e pequenas empresas (alta de 4,9%) e nas médias empresas 
(crescimento de 0,7%). Nas grandes empresas houve retração mensal 0,4% 
em fevereiro/16. 

Análise por setor - Todos os setores econômicos pesquisados 
apresentaram retrações em suas demandas por crédito em fevereiro de 2016 
na comparação com o mesmo mês do ano passado: Indústria (-13,9%); 
Comércio (-12,2%) e Serviços (-11,7%) 

Na análise mensal, a demanda das empresas industriais por crédito 
avançou 4,1% em fevereiro/16 contra janeiro/16. As empresas comerciais 6,3% 
e a de serviços 3,0%. 

Análise por região - Em todas as regiões geográficas do país houve 
retrações interanuais da demanda empresarial por crédito neste segundo mês 
de 2016: Centro-Oeste (-13,9%); Sudeste (-13,2%); Nordeste (-10,6%); Norte (-
10,4%) e Sul (-9,9%). 

Em relação a janeiro/16, as demandas das empresas por crédito 
aumentaram em fevereiro/16: 4,7% no Norte; 4,5% no Sudeste; 4,5% no Sul, 
6,1% no Centro-Oeste e 6,2% no Nordeste. 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/demanda-
das-empresas-por-credito-recua-12-2-em-fevereiro-aponta-serasa-experian 
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2. Comércio - Varejo 

Varejistas apostam em novas lojas para driblar vendas fracas 

 
18 de Março de 2016 

Fonte: Jornal de Floripa 
 

As principais varejistas brasileiras devem manter a aposta em planos de 
expansão orgânica agressivos para 2013, apesar de algumas não terem 
cumprido as metas traçadas no último ano, como forma de driblar a persistente 
desaceleração no ritmo de crescimento de vendas. 

Segundo analistas ouvidos pela Reuters, este ano ainda será propício 
para a expansão das companhias, que devem manter a estratégia vista nos 
últimos anos de garantir boa parte do aumento de receita proveniente de novas 
lojas, ao passo que as vendas comparáveis seguem fracas. 

"Em linhas gerais deve haver um crescimento orgânico forte ainda... 
Todas as empresas querem focar em rentabilidade, que naturalmente deverá 
vir em função da diluição das despesas e menor representatividade das lojas 
novas", disse a analista Júlia Monteiro, da Caixa Geral de Depósitos (CGD). 

A maturidade de novos pontos de venda costuma levar de três a cinco 
anos, dependendo da unidade, e representa uma melhoria de margens para as 
companhias, além de diluição de despesas como as de logística e melhor 
negociação com fornecedores. 

Somado a isso, se consideradas as maiores varejistas que têm capital 
aberto, o desempenho das vendas pelo conceito mesmas lojas --que leva em 
conta aquelas em operação há pelo menos 12 meses-- deixou a desejar no ano 
passado, com crescimento de um dígito apenas e bem inferior ao apurado em 
anos anteriores. 

O Grupo Pão de Açúcar apresentou vendas comparáveis (mesmas lojas) 
7 por cento maiores em 2012, nível inferior ao do ano anterior, quando houve 
alta de 8,8 por cento. 

A Cia Hering apresentou vendas mesmas lojas negativas no quarto 
trimestre na comparação anual, com variação negativa de 0,2 por cento, 
motivando forte queda de suas ações na Bovespa. 

"As companhias precisam crescer ou terão sua rentabilidade 
comprimida. No ano passado houve expansão e em 2011 também. Se for 
mantido um ritmo de crescimento similar, esse efeito acaba não sendo 
negativo", afirmou um analista que preferiu não se identificar. 

Nesse sentido, tanto Pão de Açúcar quanto Cia Hering --as mais 
recentes varejistas a divulgarem dados preliminares para 2012-- mantiveram as 
apostas em planos de expansão ambiciosos para os próximos anos. 

O Pão de Açúcar prevê 500 novas lojas até 2015, sendo que a média 
anual dessa estimativa é de perto de 170 unidades, quase o dobro das 95 lojas 
inauguradas em 2012 e que ficaram abaixo da meta do grupo, de abrir de 120 
a 140 unidades. 

"A meta é ambiciosa e agressiva, mas factível se mantivermos o ritmo de 
51 lojas do quarto trimestre", disse à Reuters o diretor de Relações 
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Corporativas e de Relações com Investidores do grupo, Vitor Fagá. 
"Aceleramos o ritmo de abertura a partir do terceiro trimestre, o que impactou o 
número fechado do ano." Já a Cia Hering quer inaugurar 107 pontos de venda 
em 2013, praticamente o mesmo número do ano passado, quando foram 
abertas 105 unidades. 

A Lojas Renner, por sua vez, também não alcançou a meta traçada para 
2012, de abrir de 25 a 30 lojas, em função do atraso na inauguração de alguns 
shoppings, segundo a empresa, que fechou o ano com 24 novos pontos. Ainda 
assim, a varejista de vestuário espera abrir cerca de 50 lojas em 2013. 

Como e para onde crescer  - Para os analistas consultados, ainda que a 
expansão seja vista como positiva, a preocupação é para onde as varejistas 
vão se expandir, visto que grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo 
são caros e sofrem de escassez de terrenos. 

"A tendência é continuar indo para as regiões Norte e Nordeste, além de 
cidades do interior. Todas elas já fizeram diferentes modelos de lojas e 
produtos", disse Júlia, da CGD. 

Outra dúvida gira em torno de como as empresas vão sustentar o 
crescimento orgânico em meio a um ambiente econômico ainda bastante 
incerto. 

"Os empresários estão moderadamente otimistas com 2013, mantendo, 
até o momento, o plano de abertura de lojas para o ano... Há que se ponderar 
que o ano está apenas começando", assinalou a analista Maria Cristina Costa, 
da Lopes Filho Consultoria. 

A atividade varejista no Brasil encerrou 2012 com crescimento de 6,4 por 
cento, o menor ritmo de expansão dos últimos três anos, segundo a Serasa 
Experian. 

Para este ano, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), que 
representa as 40 maiores varejistas do país, prevê que as vendas reais subam 
em torno de 11,5 por cento, com alta de apenas 5 por cento nas vendas 
comparáveis. 

Em contrapartida, o IDV estima que 720 novas lojas devem ser abertas 
pelos associados este ano, alta de 14 por cento em área de vendas sobre 
2012. 

"Estamos vivendo um cenário desafiador que tende a se perpetuar pelo 
menos por boa parte de 2013", disse Maria Cristina. "No primeiro ou segundo 
trimestre as varejistas terão um termômetro melhor para o ano que começa", 
completou a analista. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/varejistas-apostam-em-
novas-lojas-para-driblar-vendas-fracas     
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3. Serviços - Telecomunicações 

Cobrança por franquia de dados em internet fixa é ilegal, afirma 
PROTESTE 

 
17 de Março de 2016 

Fonte: Olhar Digital 
 

As principais operadoras de telefonia e internet do Brasi, a Vivo, NET e 
Oi, anunciaram recentemente que todos os seus planos de internet fixa serão 
oferecidos com um limite de dados. Desse modo, mesmo conexões por ADSL - 
aquelas em que a rede aproveita a linha de telefone do usuário - funcionarão 
por franquia, como nos planos de internet móvel. 

Em outras palavras, as operadoras poderão cortar ou reduzir a 
velocidade da internet quando o usuário atingir o limite. Atualmente, os planos 
de internet fixa são regulados por velocidade, e não há volume máximo de 
dados. Um consumidor pode baixar filmes, músicas e assistir vídeos o quanto 
quiser, pagando apenas pela velocidade com que esses dados trafegam. Com 
um limite de consumo, a experiência do usuário é seriamente prejudicada. 

Publicidade 
O site Olhar Digital levantou alguns dados alarmantes sobre esse estilo 

de cobrança. Utilizando o Netflix como exemplo, o site chegou a conclusão 
que, se você assistir a dois episódios da sua série favorita por dia, com cerca 
de 50 minutos cada um, e em alta resolução, ao fim do mês você terá gasto 
180GB da sua franquia de dados fixa, sendo que o plano mais alto e caro da 
Vivo oferece apenas 130GB. 

Em entrevista ao site Olhar Digital, Marie Inês, coordenadora 
institucional da PROTESTE, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, 
afirmou que este tipo de cobrança é ilegal. "Nós entendemos que a Anatel não 
pode se omitir e aceitar essa mudança, porque o consumidor é quem vai sair 
perdendo. Uma mudança como essa precisa passar por uma ampla discussão 
antes de ser aprovada. Isso é um retrocesso", revelou. 

Vale lembrar que a PROTESTE tem uma ação civil pública ainda em 
andamento na Justiça contra a Oi, Vivo, Claro, NET e a Tim (que não cobra 
franquia de dados na rede fixa). O objetivo da associação é impedir que as 
empresas limitem o acesso do consumidor à internet por meio de uma franquia, 
tanto no celular quanto em conexões fixas. 

Este tipo de cobrança é ilegal - De acordo com a coordenadora Maria 
Inês, o Marco Civil da Internet deixa claro que uma companhia de 
telecomunicações só pode impedir o acesso de um cliente à internet se este 
deixar de pagar a conta. Para ela, as operadoras estão aproveitando uma 
brecha na legislação - que proíbe explicitamente o modo de cobrança por 
franquia - para "obrigar" o consumidor a pagar mais caro por um plano com um 
limite maior, mesmo que a qualidade da conexão ainda deixe a desejar em 
termos de estabilidade e velocidade. 



 

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.” 

 

A nova estratégia das operadoras pode acabar resultando em um tiro no 
pé, uma vez que o consumidor ganha mais motivos para migrar para uma 
internet de fibra ótica. Para entender melhor como vai funcionar esse tipo de 
cobrança, basta acessar este link, principalmente se você é cliente Vivo. 
 
http://www.tecmundo.com.br/consumidor/102510-cobranca-franquia-dados-
internet-fixa-ilegal-afirma-proteste.htm 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Anac abre audiência para mudar regras de despacho de bagagens 

 
18 de Março de 2016 

Fonte: G1 
 
Empresas não serão mais obrigadas a oferecer franquia de bagagem. 
Atualmente, no caso de voos nacionais a franquia é de 23 quilos. 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) abriu uma audiência pública 
sobre as novas regras para o despacho de bagagens em voos domésticos. 
Caso sejam implementadas, as regras vão autorizar as companhias aéreas a 
cobrar por qualquer volume de bagagem despachado pelos passageiros. Pela 
proposta, as empresas não serão mais obrigadas a oferecer uma franquia de 
bagagem para os voos domésticos. 

Atualmente, no caso de voos nacionais a franquia é de 23 quilos. A partir 
do segundo ano de publicação da norma (2018), as companhias poderão 
estabelecer livremente a política sobre bagagem, ou seja, poderão cobrar pelos 
volumes despachados de acordo com o mercado. 

Nos voos internacionais, a franquia é de dois volumes de 32 quilos, 
passará a ser de dois volumes de 23 quilos, a partir da vigência da resolução. 
Um ano após a publicação do regulamento, previsto para o fim de 2017, a 
franquia será de um volume de 23 quilos. 

A proposta prevê também a possibilidade de o viajante desistir da 
passagem e ter reembolso integral até 24 horas depois da compra, desde que 
o bilhete tenha sido adquirido com antecedência mínima de sete dias da data 
do voo. 

O prazo para restituição de bagagem, no caso de extravio em voo 
doméstico, foi reduzido de 30 para sete dias. Veja mais informações no site da 
Anac. 
 
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/03/anac-abre-audiencia-para-
mudar-regras-de-despacho-de-bagagens.html 
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5. Comércio Eletrônico 

Compra de não duráveis é menor no e-commerce 

17 de Março de 2016 
Fonte: No Varejo 

 
Nos últimos 6 meses, os brasileiros adquiriram muito mais bens duráveis 

que não duráveis, ainda que a tendência em comprar o segundo grupo 
continue em ascensão, aponta uma pesquisa global realizada pela Nielsen com 
13 mil consumidores de 26 nacionalidades. 

Os dados mostram que, ao comprar itens não duráveis, a maior barreira 
para o brasileiro é o frescor dos produtos e sua data de validade (77%), bem 
como a preocupação com a qualidade deles (75%) e o fato de que os 
consumidores preferem muitas vezes examiná-los antes de efetuar a compra 
(72%). 

Contudo, uma das barreiras mais significativas que reafirma o estudo na 
América Latina é a baixa confiança nos métodos de pagamento on-line. 
Enquanto apenas 18% dos participantes brasileiros usaram dinheiro para 
entregas online, surpreendentemente 58% afirmaram não confiar em dar 
informações de seu cartão de crédito online. 

 “Os varejistas visionários estão aproveitando este momento para adotar 
uma abordagem integrada, online e offline, que alavanque suas vendas”, 
comentou em nota Bruna Fallani, líder de Shopper da Nielsen Brasil. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/component/k2/item/15819-compra-
de-nao-duraveis-e-menor-no-e-commerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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.” 

 

E-commerce de autopeças cresce ao atrair cliente que adiou troca de 
carro 

18 de Março de 2016 
Fonte: DCI 

 
Crise que fez desabar em 26,5% a venda de veículos novos em 2015 pode 
favorecer varejistas de peças automotivas, já que movimento gerou alta 
procura por manutenção do automóvel usado 
 

A queda nas vendas de veículos zero quilômetro pode ter gerado um 
fluxo maior de clientes para as lojas de autopeças. Com isso, alguns varejistas 
do e-commerce projetam alta de até 25% nas vendas durante o primeiro 
trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2015. 

É o caso da Arsenal Car, que tem enxergado o momento de 
instabilidade do setor automotivo como oportunidade para ampliar as vendas e 
fazer investimentos. "É exatamente isso. A queda nas compras de veículos 
novos tem levado o consumidor a cuidar mais do seu carro antigo, o que tem 
nos beneficiadoS. Entre janeiro e a metade de março registramos uma alta de 
25% nas vendas, em comparação com o primeiro trimestre de 2015", diz o 
diretor executivo da Arsenal Car, André Belo. 

Segundo ele, desde o ano passado percebe-se esse movimento no 
varejo de autopeças, ampliado no e-commerce pela confiança maior do 
consumidor em efetuar compras através da internet. "No ano passado nós 
crescemos 18%, em relação a 2014. Foi um ano bem significativo. Percebemos 
ali que a crise econômica seria a oportunidade para crescermos", conta. 

Para Belo, o mercado eletrônico de autopeças ainda tem muito espaço 
para crescer. Por isso, ele prevê a loja atinja um faturamento até 35% maior 
este ano, em relação ao montante alcançado no ano passado. O diretor, no 
entanto, não quis indicar os números. 

"No Brasil ainda tem esse desafio de superar a confiança do consumidor 
em comprar pela internet. Principalmente no nosso setor", afirma. "Mesmo 
assim, acho que vai acontecer com este mercado o que ocorreu com a linha 
branca e eletroeletrônicos, hoje amplamente vendidos pelo canal eletrônico", 
acrescenta. 

Além disso, por mais que a crise tenha favorecido seus os negócios, 
Belo diz que ela impacta de forma negativa por conta da falta de crédito. "Hoje, 
quase 8% dos consumidores que tentam efetuar uma compra no nosso site 
tem sua transação barrada pelo sistema antifraude, que avalia a situação 
financeira. Há um ano, o índice era de apenas 2%", relata o diretor. De acordo 
com dados da empresa, os produtos com mais saída são kits para faróis de 
milha, tapetes e carpetes para automóveis e capas. O tíquete médio é de R$ 
120. 

Parceria - Até o final deste ano, a Arsenal Car pretende atrair mais 
consumidores com a implementação do serviço de troca dos itens adquiridos 
pelos clientes no endereço eletrônico. 

A estratégia nesse sentido foi oferecer uma parceria com uma tradicional 
rede de manutenção automotiva, que não teve o nome revelado. "É uma 
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grande rede aqui de São Paulo. A gente espera que até o segundo semestre 
isso já esteja em pleno funcionamento", admite Belo. 

"Quando os clientes comprarem um produto específico que possa ser 
trocado, ele ganhará uma espécie de voucher - um vale-troca - gratuito para 
efetuar o serviço em uma das lojas desta rede" 

Questionado sobre a situação atual do estoque da loja, Belo conta que a 
empresa conta com um centro logístico de 4 mil metros quadrados, mas contou 
que o local comporta até 10 mil metros quadrados ao ser verticalizado. O CD 
está localizado na cidade de Arujá, na região metropolitana da capital paulista. 

"A princípio, o nosso estoque está adequado. Agora estamos 
trabalhando para ampliar o leque de itens a serem oferecidos na página na 
internet", indica o executivo. Os produtos importados, segundo ele, terão uma 
atenção maior este ano, pois terão mais espaço no portfólio. "Sabemos que o 
dólar está alto, mas precisamos dessa ampliação. Não podemos esperar", 
reconhece. 

Lojas Físicas - Enquanto o e-commerce mostra crescimento, as 
varejistas físicas de autopeças indicam estar com dificuldades em atravessar o 
período de instabilidade econômica, principalmente no que tange aos itens 
produzidos no Brasil. 

Segundo os dados divulgados no relatório da pesquisa conjuntural, 
elaborados com base nas informações das empresas associadas ao Sindicato 
Nacional das Indústrias de Componentes para Veículos Automotores 
(Sindipeças), o faturamento líquido do setor sofreu queda de 14,5% janeiro 
deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. 

As vendas líquidas nominais para as montadoras, intrassetoriais e 
reposição registraram queda de 27,2%, 25,9%, e 3,6%, 

Respectivamente, no mesmo período, quando comparado a janeiro do 
ano passado. 

Ainda conforme um estudo da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), entre o primeiro 
e o último mês de 2015, a queda no varejo de autopeças no Estado de São 
Paulo foi de 3,5%, em comparação com o mesmo período de 2014. 

O faturamento total das lojas paulistas do segmento foi de R$ 901 
milhões em 2015. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/ecommerce-de-autopecas-cresce-ao-atrair-
cliente-que-adiou-troca-de-carro-id534874.html 
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6. Mercado Imobiliário 

Inflação do aluguel' desacelera na segunda prévia de março, diz FGV 

 
18 de Março de 2016 

Fonte: G1 
Índice ficou em 0,43%, depois de avançar 1,24% no mês anterior. 
Preços do atacado e varejo recuaram e puxaram índice para baixo. 
 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), também chamado de 
inflação do aluguel, porque é usado para reajustar a maioria dos contratos 
imobiliários, ficou em 0,43% na segunda prévia de março, depois de avançar 
1,24% no mês anterior, no mesmo período de coleta de preços, segundo 
informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (18). 

Usado para calcular o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA), que mede os preços no atacado, registrou variação de 0,39% contra 
1,39% no mês anterior. 

Outro subíndice, que calcula os preços no varejo, também perdeu força. 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apresentou taxa de variação de 
0,53%. No mesmo período do mês anterior, a taxa foi de 1,17%. O resultado foi 
puxado pela alta menor do grupo habitação (de 0,86% para 0,02%), com 
destaque para a tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de -0,18% 
para -2,63%. 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que calcula os 
preços na construção civil, foi de 0,4% para 0,5%. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/03/inflacao-do-aluguel-desacelera-
na-segunda-previa-de-marco-diz-fgv.html 
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7. Logística – Portos e Navegação 

Porto velho ganha nova estação de transbordo de carga no Rio Madeira 

 
17 de Março de 2016 

Fonte: Portal Brasil 
 
Primeiro cliente garante que já rodou 400 mil quilômetros sem problemas de 
manutenção 
 

O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Helder 
Barbalho, assinou, ontem, quarta-feira (16), contrato que autoriza o 
funcionamento de mais uma Estação de Transbordo de Carga (ETC), em Porto 
Velho, Rondônia, no rio Madeira. A unidade, de R$ 9,5 milhões, é operada pela 
empresa PDV Brasil Combustíveis e Lubrificantes Ltda e movimenta 45.918 
metros cúbicos por ano de derivados de petróleo e etanol. O empreendimento 
funciona em uma área de 28.399,79 metros quadrados. 

“Estamos tirando da prateleira projetos de investimento, seja de R$ 9,5 
milhões, como o de hoje, seja de mais de R$ 1 bilhão. O setor portuário 
continua forte”, afirmou o ministro. Helder Barbalho anunciou ainda que em 
breve a SEP lançará o edital para definição da nova poligonal do Porto 
Organizado de Porto Velho. 

O contrato tem vigência de 25 anos, contados da data da assinatura, e 
pode ser prorrogado. Para isso, a empresa deverá manifestar seu interesse em 
sua prorrogação com 18 meses de antecedência de sua expiração, 
apresentando proposta de novos investimentos para a expansão e 
modernização das instalações portuárias. 

Em Rondônia, já foram autorizados investimentos de quase R$ 128 
milhões desde a edição da Lei de Portos de 2013 (Lei nº 12.815), sem contar 
as seis instalações portuárias autorizadas antes dessa nova lei. Há ainda 
quatro pedidos de autorização de funcionamento de instalações portuárias em 
andamento na Secretaria, que significam investimentos de R$ 34 milhões. 

“Estamos garantindo que a infraestrutura portuária se consolide em todo 
o Brasil, particularmente na Região Norte, com o fortalecimento do Arco Norte, 
seja para o abastecimento das regiões mais longínquas, seja para a integração 
das regiões do Brasil e, claro, o escoamento da nossa produção”, finalizou o 
ministro. 
 
http://intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&Subsec
aoID=948063&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=788795&Titulo=
Porto%20velho%20ganha%20nova%20esta%E7%E3o%20de%20transbordo%
20de%20carga%20no%20Rio%20Madeira 
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8. Curtas 

ANTT publica alterações nas regras para empresas de pagamento 
eletrônico de frete 

17 de Março de 2016 
Fonte: ANTT 

 
A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou alterações da 

Resolução nº 3.658/2007, que trata do transporte rodoviário de cargas por conta de 
terceiros mediante remuneração. O regulamento dispõe sobre os meios de pagamento 
eletrônico de frete para os transportadores autônomos. 

As empresas já habilitadas junto à ANTT, sujeitas à Lei nº 12.865/2013, cujo 
serviço de pagamento estiver em funcionamento no momento da publicação dessa 
resolução, estarão condicionadas à verificação de comprovação de autorização ou de 
documento que comprove o pedido de autorização junto ao Banco Central. As 
instituições sujeitas à regulação do Banco Central terão até o dia 31 de março de 2016 
para apresentar a comprovação. 

A não apresentação da comprovação nos prazos previstos sujeitará as 
instituições ao cancelamento da habilitação. 

 

Mercado Livre registra 111% de crescimento em vendas 

 
17 de Março de 2016 

Fonte: Agência IN 
 

Em apenas três dias da Semana do Consumidor, iniciada na última segunda 
feira 14, o Mercado Livre, maior marketplace da América Latina, registrou um 
crescimento de 111% em quantidade de produtos vendidos quando comparado ao 
resultado final de vendas de todos os sete dias da campanha de 2015. Ou seja, mais 
que dobraram as vendas de toda uma semana do ano anterior em apenas três dias. 
Este avanço equivale a uma média de vendas cinco vezes maior do que em dias 
normais para os vendedores participantes da campanha. 

As categorias com mais itens comercializados até o momento, em ordem do 
maior para o menor são: Casa e Decoração, Moda - Saúde e beleza e Acessórios e 
Roupas, Acessórios para Veículos, Eletrônicos, Informática e Smartphones e 
Celulares. 

"Além dos produtos que tradicionalmente têm um alto número de vendas como 
notebooks e smartphones, esse ano temos destaque na compra de pneus, enxoval, 
utensílios de cozinha, cosméticos e televisores", lembra Leandro Soares, diretor de 
marketplace do Mercado Livre. 

Os pagamentos realizados - todos via instituição de pagamentos Mercado 
Pago - são feitos utilizando cartão de crédito, seguidos por boleto bancário e saldo em 
conta de Mercado Pago. 

A promoção continua até às 23h59 do dia 20 de março. São mais de 8 mil 
produtos disponíveis na página especial da Semana do Consumidor com até 70% de 
desconto - 
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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 
 
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 
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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: Shoppings 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 
 
05/04/2016 até 08/04/2016 - ABRIN 2016 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - FIEMA BRASIL 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves - Fundaparque 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - INFRAPORTOS SOUTH AMERICA 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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