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1. Comércio - Supermercados 

Concorrência entre redes no formato de lojas de vizinhança segue 
acirrada 

 
22 de Março de 2016 

Fonte: Abras 
 

O conceito express tem aparecido com destaque nos planos das redes 
supermercadistas e a disputa pelo segmento conhecido como o de "lojas de 
vizinhança" está cada vez mais acirrada. Depois do avanço do Minimercado 
Extra e do Minuto Pão de Açúcar - braços do Grupo Pão de Açúcar (GPA) -, 
agora é a vez do contra-ataque do Carrefour. 

A companhia francesa tem intensificado a expansão da bandeira 
Carrefour Express e acaba de abrir a sua loja de número 30, na Rua Domingos 
de Moraes, no bairro da Vila Mariana, na capital paulista. Para viabilizar a 
operação e dar suporte aos mercados de pequeno porte da rede, o Carrefour 
teve de disponibilizar um centro de distribuição em Osasco (SP), 
exclusivamente para atender a bandeira Express. 

Presente nos projetos da companhia no Brasil desde a inauguração da 
primeira loja, em agosto de 2014, o Carrefour Express mantém seu forte ritmo 
de expansão. Tanto que só em cerca de dois anos, a marca já conta com 30 
lojas desse perfil. Sem revelar o total dos investimentos na nova bandeira, a 
companhia anunciou que na primeira unidade, aberta em 2014, no bairro 
paulistano do Tatuapé, foram investidos R$ 750 mil. 

Após a inauguração, a experiência do negócio parece ter sido favorável, 
a ponto de já no segundo semestre de 2014 terem sido inauguradas outras três 
unidades do formato. Em 2015, o fôlego da bandeira foi maior: a rede abriu 17 
lojas, em diferentes bairros de São Paulo e Região Metropolitana. E neste ano, 
tudo indica que a tendência do Grupo Carrefour é intensificar o projeto de 
ampliar o espaço para o formato 'atacarejo', com a bandeira Atacadão, além 
das lojas de proximidade. 

Até o momento, entre janeiro e março deste ano, o Carrefour Express 
inaugurou outras nove lojas. Atualmente, a bandeira opera na capital e Região 
Metropolitana. Mas além de Santo André (no ABC Paulista) e de Osasco (SP), 
a marca está presente em São Paulo nos bairros Jardim Paulista, Saúde, 
Moema, Santo Amaro, Vila Mariana, República, Itaim, Mooca e Pinheiros. 

Ao DCI, o diretor do Carrefour Express no Brasil, Luis Curti, afirmou que 
a companhia passou mais de um ano estudando o novo formato e planeja 
novas aberturas em 2016 e nos próximos anos. Segundo ele, foram 
necessários investimentos em logística para suportar a operação, que requer 
abastecimento frequente nas lojas, as quais possuem estoque reduzido 
justamente para "oferecer uma solução eficiente e conveniente para os 
consumidores em busca de compras de itens de reposição e consumo 
básicos". 
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Conforme o executivo, as lojas contam com um sortimento que visa 
atender as necessidades dos clientes e, ao mesmo tempo, a disposição da 
área proporciona a experiência de compra ágil, em um local agradável e com 
preço competitivo para o segmento. "Os produtos são organizados de forma a 
agilizar o processo de compra. O formato de proximidade atende consumidores 
que, cada vez mais, procuram fazer compras menores, mais frequentes e em 
locais próximos da casa ou do trabalho", aponta Luis Curti. 

Operação é complementar aos demais formatos de negócio do Grupo 
Carrefour no País, e o segmento do Carrefour Express é um dos alvos da 
companhia em que a experiência da França pode ser replicada por aqui, ao 
transformar a bandeira em uma rede de franquias - mas por enquanto não há 
nada confirmado nesse sentido pela empresa. 
Fôlego de liderança 

De olho em um segmento que cresce mais de 8% ao ano e deve atingir 
a marca de R$ 230 bilhões de faturamento em 2019, o Hirota Food Express é a 
nova rede do grupo de supermercados Hirota, que contabiliza atualmente 15 
lojas em São Paulo. Agora, a ênfase da nova operação é a oferta de comida 
pronta, com um viés forte na culinária japonesa. 

Apesar de disponibilizar sushis, sashimis, temakis e obentôs - as 
marmitas com refeição balanceada -, a bandeira segue em linha com as lojas 
de proximidade, pelo mix diversificado de produtos nas gôndolas. A primeira 
unidade foi inaugurada recentemente na Avenida Paulista, 726. O endereço 
antes era ocupado pela antiga locadora de vídeos 2001. Agora com o Hirota 
Food Express, a ideia da bandeira é oferecer um novo conceito na região, com 
opções de pratos e produtos para café da manhã, almoço, lanche e jantar, além 
de pratos funcionais e saudáveis com baixa caloria. O preço da refeição 
completa vai de R$ 13,90 a R$ 29,90. 

De acordo com o gestor de novos negócios da rede, Marcio Shimada, a 
segunda loja da marca também já tem endereço certo: no Shopping Eldorado. 
A previsão de abertura é em meados do mês de abril. 

Segundo o executivo, o Hirota tem como missão oferecer uma solução 
em alimentação para seus clientes e a empresa investe pesado em pesquisas, 
viagens nacionais e internacionais, participação de feiras e congressos, sempre 
em busca de tendências, tecnologia e benchmarking. "Tudo isso além de ter 
formado uma equipe de gastronomia com chefs, nutricionistas, engenheiro de 
alimentos para operacionalizar todos os projetos neste segmento", afirma. 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=31&clipping=55556 
 

Voltar ao índice 

http://abras.com.br/clipping.php?area=31&clipping=55556
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2. Comércio - Varejo 

Óticas encaram queda nas vendas depois de anos de forte crescimento 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Segundo a associação que representa o setor, varejo retraiu 7% em 2015, em 
relação ao ano anterior. Saída para os lojistas foi diminuir tíquete médio e 
apelar para campanhas de saúde 
 

Depois de praticamente dobrar o faturamento entre 2007 e 2013, o 
varejo ótico parece sentir os efeitos da crise econômica ao observar uma 
desaceleração nas vendas, que persiste desde o primeiro semestre do ano 
passado. 

De acordo com a Associação da Associação Brasileira da Indústria 
Óptica (Abióptica), somente em janeiro deste ano as vendas de óculos nas 
lojas do setor recuaram 12%, em relação ao mesmo período de 2015. "Há dois 
anos, vínhamos de temporadas com crescimentos acima dos dois dígitos ao 
ano. Em 2014 ainda houve avanço, mas tímido, de 3%. Já em 2015, 
evidentemente caímos em demasia", lamenta o presidente da Abióptica, Bento 
Alcoforado. 

Entre janeiro e dezembro do ano passado, o setor ótico movimentou R$ 
20,3 bilhões. Apesar da queda nas vendas, o executivo acredita que o setor 
possa se recuperar ainda este ano. Ele se baseia principalmente nos índices 
iniciais das vendas das varejistas em fevereiro e março. 

"Nós temos informações de que em fevereiro as vendas tiveram leve 
aquecida e as óticas dizem que voltaram a fechar negócios em março. 
Parecem ter sentido uma melhora do cenário", relata. 

Sem fazer previsões, Alcoforado estima uma recuperação mais 
abundante no segundo semestre, mas alia esta possível melhora a uma 
resolução da crise política do País. "Falar em números seria pura futurologia. 
Eu creio que está acontecendo uma definição nessa instabilidade política. Seja 
para o lado que for pode ser o ponto em que o mercado esteja esperando para 
se movimentar", diz. "Mas a perspectiva é atingir um resultado positivo este 
ano", acrescenta. 
Tíquete médio menor 

Para não ficar com estoques lotados, algumas redes estão aplicando 
descontos nos produtos e realizando campanhas de saúde voltadas à visão. É 
o caso da Óticas Carol, que apesar de registrar um crescimento de 20% em 
seu faturamento no ano passado, viu o tíquete médio cair. Para a empresa, o 
consumidor tem buscado comprar itens mais baratos, além de postergar os 
gastos com os produtos sem necessidade básica, como os óculos de proteção 
solar. "Nosso tíquete médio caiu aproximadamente 20% se compararmos o 
início deste ano com o mesmo período de 2015. Sem falar que é notória a 
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percepção de que os clientes estão migrando para marcas mais baratas", 
revela o CEO da Óticas Carol, Ronaldo Pereira Jr. 

Segundo ele, a movimentação do consumidor se dá de forma ainda mais 
clara quando comparamos a participação das vendas dos óculos de sol em 
relação a outros itens. "Em janeiro do ano passado, a participação dos óculos 
solares nas vendas era de algo em torno de 38%. Hoje, está em cerca de 
35%", afirma. 

Na opinião do executivo, os clientes têm adiado a compra de óculos 
escuros, mas seguem adquirindo os óculos com lentes para problemas de 
visão, já que se trata de uma questão de saúde. 

Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) realizado no início deste mês, 19% da população brasileira - 
mais de 35 milhões de pessoas - sofrem com algum problema ou distúrbio de 
visão. 

Pensando nisso também, a Óticas Carol diz que tem buscado trabalhar a 
conscientização das pessoas sobre os malefícios dos problemas visuais. Para 
atender toda essa possível demanda, a rede pretende encerrar o ano com mais 
de mil lojas espalhadas pelo País. Atualmente, são 886 unidades. 

Outra varejista que relata queda no tíquete médio é a Mercadão dos 
Óculos. Com plano de expansão de lojas agressivo, a rede relata uma queda 
de 5% no tíquete médio, mas diz que tem equilibrado a diferença com volume. 
"As vendas aumentaram, mas realmente o tíquete médio caiu. Podemos dizer 
que houve equilíbrio", conta o sócio e diretor de expansão do Mercadão dos 
Óculos, Gustavo Freitas. A rede possui hoje 64 lojas em operação, e espera ter 
ao menos 120 até o final do ano. "Agora em abril vamos inaugurar outras dez", 
garante. 
E-commerce 

Buscando atrair o consumidor brasileiro através da comodidade, o grupo 
Hatsu, através da marca Lenscope, decidiu investir em um sistema de e-
commerce no Brasil. 

De acordo com o fundador do Grupo Hatsu, Makoto Ikegame, o objetivo 
é montar o produto e entregá-lo para o cliente na própria casa. "É um conceito 
novo. As pessoas nos mandam a armação e nós montamos e enviamos de 
volta a elas", declarou. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/-oticas-encaram--queda-nas-vendas-depois-de-
anos-de-forte-crescimento--id535898.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/-oticas-encaram--queda-nas-vendas-depois-de-anos-de-forte-crescimento--id535898.html
http://www.dci.com.br/comercio/-oticas-encaram--queda-nas-vendas-depois-de-anos-de-forte-crescimento--id535898.html
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3. Serviços - Internet 

Brasil melhora cinco posições em ranking de velocidade média da banda 
larga 

 
22 de Março de 2016 
Fonte: Convergecom 

 
O Brasil atingiu 4,1 Mbps de velocidade média e ficou em 88º lugar no 

quarto trimestre do ano passado, melhorando cinco posições no ranking de 
banda larga fixa da provedora de infraestrutura Akamai, divulgado nesta terça-
feira, 22, em relação ao trimestre anterior. Em média picos de velocidade, no 
entanto, acabou perdendo posições mesmo tendo melhorado nos indicadores. 

Além disso, o 88º lugar não é o melhor posicionamento do País: no 
intervalo de três trimestres entre 3T13 e os 1T14, o País esteve 
respectivamente em 84º, 83º e 87º lugar (mas na época a velocidade era de 
2,7 Mbps). Mesmo no comparativo com o terceiro trimestre do ano passado, a 
banda larga brasileira subiu 13,9% – era de 3,6 Mbps -, e no ano subiu 38%. 
Entre agosto e outubro, o País ocupou sua pior posição já registrada no estudo 
da empresa: 93º. O ranking da Akamai conta com 148 países, mas a métrica é 
baseada no tráfego que passa pela rede da empresa em 243 países. 

Apesar da melhora relativa, o Brasil ainda está atrás de países vizinhos 
da América Latina, como Uruguai (64º), Chile (66º), México (70º), Argentina 
(80º), Peru (82º), Colômbia (83º) e Equador (86º). Comparando com a média 
global, de 5,6 Mbps (no trimestre anterior era de 5,1 Mbps), a banda larga 
brasileira ficou mais uma vez aquém, embora tenha pela primeira vez 
ultrapassado a barreira de 4 Mbps, considerada a mínima para ser considerada 
como banda larga. No comparativo com a média mundial, a banda larga 
brasileira diminuiu a diferença (que era 41,6% acima, e agora é 36,6%). 

 
Picos 

Em geral, a Internet brasileira perdeu posições em quase todos os 
indicadores de velocidade média de pico da Akamai. O Brasil fechou o ano 
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passado com 30,3 Mbps de velocidade média de pico, ficando em 85º lugar 
nesse índice, caindo seis posições em relação a outubro de 2015. Nas 
Américas, ficou atrás apenas de Estados Unidos (20º), Uruguai (26º), Canadá 
(30º), Chile (48º) e Peru (80º). A mudança em relação ao trimestre foi de 4,6%, 
e, no comparativo anual, foi de 38%. 

Segundo a Akamai, 39% das conexões brasileiras são acima de 4 Mbps, 
o que deixa o País na 85ª posição (uma acima do registrado no 3T15) em 
penetração dessa velocidade, atrás de vizinhos latino-americanos como 
Uruguai (57º), México (61º), Chile (63º), Colômbia (75º), Peru (77º), Argentina 
(78º) e Equador (81º). Mesmo assim, o Brasil melhorou 20% em relação ao seu 
desempenho no trimestre passado e 49% em relação ao final de 2014. 

A penetração de conexões brasileiras acima de 10 Mbps foi de 2,9% no 
período (aumento de 30% no trimestre e 54% no ano), ficando em 70º no 
ranking, três posições de queda. Já nas conexões acima de 15 Mbps, a 
penetração brasileira foi de 0,8%, resultado 24% maior do que no terceiro 
trimestre e 69% do que no final do ano anterior. Com isso, o País ficou em 58º 
lugar, três posições abaixo no ranking em relação ao trimestre anterior. 
Protocolos de Internet 

O Brasil é o terceiro maior país em quantidade de números com 
protocolo IPv4, totalizando 47,913 milhões de endereços únicos, aumento de 
1,6% em relação ao terceiro trimestre e 1,4% comparado a 2014. Está atrás de 
Estados Unidos, que tem 143,153 milhões de endereços, e China, com 
127,187 milhões de endereços. No mundo, a Akamai registra 810,235 milhões 
de endereços IPv4. 

Apesar de continuar de fora do ranking de países que mais adotam o 
protocolo IPv6 (a líder é a Bélgica, com 37%), o Brasil continua mostrando 
provedores de acesso entre os líderes nesse recorte: Net Serviços, com 13% 
do seu tráfego nesse novo protocolo (e atrás somente das norte-americanas 
Comcast e AT&T); e GVT, com 12% (em quinto, logo atrás da Time Warner 
Cable). A novidade é a entrada da Telefônica Data, braço corporativo da 
companhia no País, com 1,8% de tráfego em IPv6. 
 
http://convergecom.com.br/teletime/22/03/2016/brasil-melhora-cinco-posicoes-
em-ranking-de-velocidade-media-da-banda-larga/?noticiario=TI 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Fluxo de viagens aéreas domésticas recua 3,1% em fevereiro 

 
22 de Março de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

O tráfego de passageiros em voos domésticos teve redução de 3,1% em 
fevereiro, em relação ao mesmo mês de 2015. Foi a sétima queda mensal 
consecutiva de demanda. A oferta de assentos nos aviões recuou 1% na 
mesma base de comparação, sendo a 12ª retração sucessiva nesse indicador. 
A taxa média de ocupação dos aviões ficou em 78,43%, decréscimo de 1,66 
ponto percentual. 

– Como a oferta cai menos que a demanda, tivemos uma queda no 
aproveitamento dos voos. Mesmo assim, foi um resultado bom, o que indica 
que as companhias aéreas continuam com capacidade para ajustar a oferta ao 
novo cenário de demanda – afirmou o consultor-técnico da Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Maurício Emboaba. 

O volume total de passageiros transportados no país recuou 0,7% em 
fevereiro, ante igual período de 2015, ao se situar em 7,2 milhões de pessoas. 
A demanda por voos internacionais, por sua vez, teve crescimento de 5,5% em 
fevereiro, ante igual período do ano passado. A oferta mostrou aumento de 
4,2% na comparação anual. Com isso, a taxa média de aproveitamento das 
aeronaves teve elevação de 1 ponto percentual, ao se situar em 80,79%. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/fluxo-de-viagens-aereas-domesticas-recua-
31-em-fevereiro/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monitormercantil.com.br/fluxo-de-viagens-aereas-domesticas-recua-31-em-fevereiro/
http://www.monitormercantil.com.br/fluxo-de-viagens-aereas-domesticas-recua-31-em-fevereiro/
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Gol suspende voos Porto Velho-Manaus e Rio Branco a partir de maio 

 
22 de Março de 2016 

Fonte: G1 
  
Azul Linhas Aéreas também vai suspender trecho Porto Velho a Rio Branco. 
Medida foi necessária devido ao cenário econômico, dizem companhias. 
 

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes vai cancelar mais dois voos que saem 
do estado de Rondônia. De acordo com a companhia aérea, a partir do dia 1° 
de maio os voos de Porto Velho com destino a Manaus e Rio Branco serão 
descontinuados. A medida está dentro da redução de até 6% nas decolagens 
domésticas do país. A Azul Linhas Aéreas também informou que vai encerrar 
as operacões em Rio Branco no mês de abril. 

A Gol já havia descontinuado as rotas São Paulo-Porto Velho e Cuiabá-
Porto Velho no início do ano. Na época, a empresa afirmou em nota que a 
realidade econômica do país seria o motivo para diminuir o número de 
decolagens domésticas entre 4% e 6% em todo o país. 

Sobre a suspensão das rotas de Porto Velho às capitais do Amazonas e 
Acre, a empresa disse em nota que a racionalidade de capacidade e 
otimização da malha pretendem ajustar a rede à atual demanda. 

Com isso, a empresa vai disponibilizar voos diretos de Porto Velho para 
Brasília. Lá, os passageiros farão conexão com os demais destinos nacionais e 
internacionais operados pela empresa e suas parceiras. 

Já a Azul Linhas Aéreas vai encerrar as operações em Rio Branco a 
partir de abril, portanto, os voos da cidade para Porto Velho serão suspensos. 
Não há outras alterações programadas para a capital de Rondônia. Em nota, a 
empresa disse que a mudança tem como principal motivo o "cenário econômico 
desafiador observado atualmente no Brasil". 

A empresa também assegurou que vai ressarcir os clientes que 
adquiriram passagens para voos após esta data de forma integral. Os 
funcionários que atuam no estado acreano terão como opção a realocação 
para outras cidades onde a empresa opera. A companhia ofertava um voo 
diário de Rio Branco com destino a Porto Velho. 

Ao G1, a Tam Linhas Aéreas disse que não houve alterações na malha 
de voos para Rondônia. 
 
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/03/gol-suspende-voos-de-porto-
velho-manaus-e-rio-branco-partir-de-maio.html 
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5. Comércio Eletrônico 

E-commerce: Pesquisa aponta mudança de comportamento após golpes 

 
22 de Março de 2016 

Fonte: Varejista 
 

O comércio eletrônico brasileiro teve um faturamento de R$ 41,3 bilhões 
em 2015, o que representou um crescimento de 15,3% na comparação com 
2014, quando o setor movimentou R$ 35,8 bilhões (os dados são da E-bit, 
empresa especializada em informações de e-commerce). 

Mas esse desempenho pode não se repetir no futuro. Uma pesquisa 
realizada pela Oberthur Technologies mostra que as fraudes podem frear 
drasticamente a expansão do comércio eletrônico, ao espalhar o medo - e a 
insegurança - entre os consumidores. De acordo com o levantamento, 28% dos 
consumidores que fazem compras pela internet no Brasil já foram vítimas de 
fraudes on-line. E 70% dessas vítimas mudam seus comportamentos de 
consumo virtual, por conta do medo, reduzindo o número de compras ou 
comprando em menos sites, por exemplo. 

A Oberthur Technologies alerta ainda que, com a consolidação da 
migração para cartões com chip, a tendência é os fraudadores se 
concentrarem no comércio eletrônico - já que os esquemas de clonagem de 
cartões com tarja tendem a diminuir. 

Antecipando essa tendência, a empresa investiu no desenvolvimento de 
um cartão de crédito que pode reduzir drasticamente as fraudes em compras 
on-line. No novo cartão, o código de segurança (sequência de números 
normalmente impressa na parte de trás) é substituído por um minivisor digital, 
que mostra um código diferente a cada 15, 30 ou 60 minutos - o tempo de 
mudança é decisão dos bancos ou emissores do cartão. E a grande vantagem 
desse cartão é que ele está pronto para ser adotado e usado em massa, sem 
necessidade de nenhuma mudança de infraestrutura para as empresas de e-
commerce - ou no modo como o usuário faz suas compras pela web. 

Para se ter uma ideia da diferença que a solução pode fazer, 89% dos 
200 entrevistados na pesquisa da Oberthur Technologies disseram que se 
sentiriam mais seguros utilizando um cartão de pagamentos desse tipo em 
suas compras on-line. Mais do que isso, a grande maioria dos consumidores 
entrevistados no Brasil considerou o produto inovador (95%), fácil de usar 
(90%) e uma resposta eficiente ao desafio das fraudes on-line (90%). 
A pesquisa aponta, ainda, que: 
 
• 69% dos entrevistados compraram produtos ou serviços on-line mais de cinco 
vezes por mês e 64% já compraram em sites estrangeiros; 
• Apenas 12% dos entrevistados são considerados consumidores intensos (que 
realizam mais de 15 operações por mês), e a maior parte deles tem entre 18 e 
24 anos de idade; 
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• 70% das vítimas de fraudes on-line tiveram mais de R$ 150,00 debitados de 
seus cartões. Esse valor ultrapassou R$ 500,00 com 34% das vítimas; 
• 79% da parcela de consumidores que sofreram fraudes mudaram seu 
comportamento de consumo on-line após o incidente. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11753/e-commerce-pesquisa-aponta-mudanca-
de-comportamento-apos-golpes 
 

Voltar ao índice  
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6. Franquias 

Franquias adaptam seus produtos para aproveitar demanda 'olímpica' 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Com a aproximação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, marcas 
desenvolvem itens e serviços para atrair turistas, que poderão aproveitar a 
desvalorização do real para gastar mais. 

De olho na demanda de turistas que virão ao Brasil para a Olimpíada 
neste ano, redes de franquias preparam produtos e serviços especiais para o 
megaevento. O movimento deve elevar os ganhos de redes como Yes, Maria 
Brasileira e Havaianas e já indica a importância crescente dos negócios 
relacionados ao esporte, indo além das lojas temáticas de clubes de futebol. 

No caso da Olimpíada, que começa em agosto no Rio de Janeiro, as 
empresas que já escolheram seus planos de negócios devem sair à frente. 
Exemplo disso, a rede de serviços de limpeza, cuidados e conservação de 
ambientes Maria Brasileira espera obter alta de 20% na procura por serviços 
durante o evento.  

Isso porque a marca conta com quatro unidades que atendem a zona 
oeste do Rio de Janeiro, local onde acontecerá a maior parte das competições. 
"O volume de solicitações de serviços como, por exemplo, babás para 
visitantes estrangeiros, diaristas para os apartamentos e motoristas para o 
traslado dos visitantes vai aumentar", diz o franqueado Geraldo Estolano, 
proprietário das unidades da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. 

O executivo lembra ainda que a rede fechou parceria com a Khaya 
Media, especializada em acomodar pessoas que vão a eventos esportivos a 
trabalho, para oferecer o serviço de limpeza para as cerca de 700 
acomodações que já estão reservadas para o evento. 

Outro exemplo é a escola de idiomas Yes. A marca, agora, passou a 
intensificar o chamado "Speedy". Trata-se de um curso desenvolvido para 
profissionais de apoio ao turista, com foco em temas bem específicos da área 
como taxistas, garçons, recepcionistas, camareiras, policiais, vendedores e 
outros profissionais. 

A aposta das redes não é sem motivo: a expectativa do governo federal 
é que o País receba mais de 350 mil visitantes no período de competições. 
Outro apoio deve ser o gasto dos turistas internacionais. "Nós temos hoje um 
câmbio favorável aos estrangeiros", explica a presidente da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), Cristina Franco. Para ela, a desvalorização do 
real frente ao dólar e ao euro, pode beneficiar os negócios locais. "É uma 
grande oportunidade para mostrar nossos produtos", completou. 

É de olho nesse gasto extra do estrangeiro que a Havaianas tem 
aproveitado bons resultados de vendas com produtos licenciados com a marca 
Olimpíada Rio 2016. De acordo com o diretor executivo de comunicação do 
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Mario Andrada, a marca de 
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chinelos é a que mais vende. Levantamento do COI revela que as vendas da 
marca já superaram em 15% a previsão inicial. Ao todo, explica ele, a previsão 
é que o comércio de licenciados some R$ 1 bilhão. 

A associação entre boas vendas e negócios esportivos vão muito além 
da Olimpíada e das lojas temáticas de clubes. A AR Fast Food, por exemplo, 
ganhou o direito de administrar as operações alimentícias dentro da Arena 
Corinthians, em São Paulo. Com redes como Patroni, Bob's, Domino's e 
Vivenda do Camarão, o presidente e dono da empresa, Juliano Spinelli, 
garante que adaptar o negócio para atender esse público não é fácil, mas é 
bem rentável. "Da Patronni, por exemplo, vendemos cerca de mil pedaços de 
pizza por jogo", disse ele.  

A empresa tem direito de uso da área alimentar do estádio corintiano até 
2025, em um modelo de negócio ainda pouco conhecido no Brasil, mas 
consagrado em países europeus e nos Estados Unidos. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/franquias-adaptam-seus-
produtos-para-aproveitar-demanda-olimpica 

 
Voltar ao índice 
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7. Mercado Imobiliário 

Indicadores mostram que números do mercado imobiliário seguem em queda 

 
22 de Março de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Os Indicadores Abrainc-Fipe, que trazem dados nacionais do mercado 
imobiliário, registraram o lançamento de 19.390 unidades no período de novembro 
de 2015 a janeiro de 2016, um recuo de 14,8% face ao mesmo período do ano 
anterior. Considerando o acumulado de 2016 (janeiro), os lançamentos totalizaram 
1.697 unidades, volume 4,3% superior ao observado no primeiro mês de 2015. 

As vendas somaram 24.293 unidades, uma queda de 16,6% na 
comparação com as vendas do mesmo trimestre no ano anterior. Esse patamar 
representa também diminuição de 21,8% frente ao que foi vendido no mesmo 
período de 2015. 

Entre novembro de 2015 e janeiro 2016 foram entregues 27.869 unidades, 
recuo de 39,2% frente ao número de unidades entregues no mesmo período do 
ano anterior. No que se refere ao acumulado do mês de janeiro, as entregas 
somaram 7.366 unidades e tiveram recuo de 25,2% ao observado na mesma base 
de 2015. 

Renato Ventura, vice-presidente-executivo da Abrainc, afirma que o 
acréscimo no número de unidades lançadas se concentra mais no segmento de 
moradias de baixa renda. 

– Ainda assim, todo o estudo mostra um cenário em que a instabilidade 
política tem atrapalhado muito o país, e como consequência, o mercado 
imobiliário, que necessita da confiança das pessoas na economia para tomar a 
decisão de compra – afirma ele. 

Os dados das 19 empresas participantes do estudo mostram também que o 
mercado disponibilizou 111.674 unidades para compra ao final de janeiro. No 
trimestre compreendido entre novembro/15 e janeiro/16 foi vendido o equivalente a 
19,3% da oferta do período, percentual que representa uma queda de 3,5 pontos 
percentuais face ao observado no trimestre encerrado em janeiro de 2015. Com 
isso, estima-se que a oferta atual se esgotaria em cerca de 15,5 meses. 

O indicador de distratos revela que, no acumulado de 2016 (janeiro), o total 
de unidades distratadas foi de 2.804, número 26% inferior aos distratos 
observados em janeiro/2015. Já, entre novembro/15 e janeiro/16, foram distratadas 
11.854 unidades, um aumento de 6,9% frente ao número absoluto de distratos no 
mesmo trimestre do ano anterior. 

Se considerados os distratos como proporção das vendas por safra de 
lançamento, a taxa de distratos das unidades vendidas no primeiro trimestre de 
2014 apresenta o índice mais elevado da série histórica: 15,7%. 

– Quando os números de distratos de imóveis são comparados por safra, 
podemos fazer um acompanhamento desse indicador de forma mais consistente, 
já que o setor imobiliário é cíclico – explica. 

Renato Ventura ressalta que o acréscimo de distratos, referente ao 
trimestre deste estudo comparado ao do período anterior, é explicado pela 
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conjuntura desafiadora de nossa economia, a qual difere da anterior quando da 
aquisição do imóvel na planta foi efetuada. 

– No entanto, analisamos também queda no montante por safra, no 
comparativo de um ano ao outro, o que afirma a tendência de queda no número 
absoluto. A nova geração de compras enfrenta outro cenário. 

Os Indicadores Abrainc-Fipe são elaborados pela Fipe com informações de 
empresas Abrainc que atuam em todo o país. O estudo, lançado em agosto, vem 
sendo construído pela Fipe desde janeiro de 2014, é o primeiro conjunto de 
indicadores do setor imobiliário obtidos nacionalmente. 

Para a composição dos Indicadores são consideradas informações sobre 
lançamentos, vendas, entregas, oferta final, distratos e inadimplência do mercado 
primário de imóveis residenciais e comerciais. Divulgados mensalmente, os 
números são referentes ao último trimestre consolidado (novembro e dezembro de 
2015 a janeiro de 2016). 

Os dados que compõem os Indicadores são fornecidos à Fipe mensalmente 
pelas empresas associadas à Abrainc. Após compilar os dados, é feita cuidadosa 
verificação para garantir a consistência das informações e, se for o caso, as 
empresas são contatadas para eventuais ajustes ou validação. Em seguida, com 
os dados validados, os Indicadores Abrainc-Fipe são calculados e, posteriormente, 
disponibilizados. 
Consumidor acredita que momento é favorável para renegociar aluguel 

Para entender o comportamento dos consumidores na hora de alugar, o 
VivaReal, plataforma online que conecta imobiliárias, incorporadoras e corretores 
com consumidores, realizou uma pesquisa com sua base de usuários que buscam 
imóveis para locação. 

A pesquisa apontou que 43% das pessoas com o vencimento do contrato 
nos próximos 6 meses acreditam que o momento seja favorável para renegociar o 
aluguel. Por outro lado, 30% dos consumidores pretendem renegociar por acreditar 
que não vão conseguir encontrar um preço melhor do que o que pagam 
atualmente e 23% gostariam apenas de evitar o reajuste dos preços. 

– Com a dificuldade para vender imóveis muitos proprietários preferiram 
colocá-los para locação a ficar com eles parados. Isso aumentou a oferta de 
imóveis e deu margem para o consumidor negociar – comenta Lucas Vargas, 
executivo-chefe de Operações do VivaReal. 

Entre aqueles que passaram pelo processo de renegociação recentemente, 
23% conseguiram descontos de até 10% no valor pago. Outros 8% conseguiram 
negociar de 11 a 20% do valor do aluguel. 

– Em paralelo, os consumidores perceberam que não conseguiam mais 
financiar como antigamente e decidiram alugar. Com o aumento da demanda para 
locação a tendência é que, a longo prazo, o mercado volte a equilibrar os preços – 
completa. 
O estudo também apontou que 50% dos respondentes considerou comprar um 
imóvel antes de partir para a locação. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/indicadores-mostram-que-numeros-do-
mercado-imobiliario-seguem-em-queda/ 
 

Voltar ao índice 
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8. Logística – Portos e Navegação 

Governo autoriza investimento privado de R$ 184 milhões em portos no 
RS e PR 

 
22 de Março de 2016 

Fonte: Jornal do Comércio – UOL 
 

Com o objetivo de ampliar a capacidade de movimentação de cargas da 
Região Sul do País, a Secretaria de Portos (SEP) vai autorizar nos próximos 
dias dois investimentos do setor privado que juntos chegam a R$ 184 milhões. 
O primeiro contrato - de 25 anos de duração - será assinado pelo ministro 
Helder Barbalho com a Nidera Sementes, que irá investir cerca de R$ 70 
milhões em um novo Terminal de Uso Privado (TUP) em Canoas (RS), voltado 
para a movimentação de soja, milho e trigo. 

Esse terminal terá uma área total de 140,8 mil m2 à margem do Rio dos 
Sinos, no qual já há uma hidrovia apta para a navegação de barcaças. Além 
disso, haverá acessos aos terminal pelas BRs 448 e 116. A estimativa é de que 
TUP tenha uma capacidade de armazenagem de 45 mil toneladas de grãos e 
movimente até de 850 mil toneladas por ano. 

Já o segundo contrato será firmado com a Terminais Portuários da 
Ponta do Félix (TPPF) em suas instalações no Porto de Antonina (PR). Nesse 
caso, Barbalho assinará a renovação antecipada do concessão da área, com 
um compromisso da empresa em investir mais de R$ 114 milhões em novas 
obras de ampliação da capacidade do terminal. 

O novo contrato valerá até o fim de 2037 e a expectativa da SEP é de 
que, com os novos investimentos, o terminal da TPPF passe a movimentar 
2,94 milhões de toneladas de carga por ano. 

Entre as obras previstas, a TPPF construirá um armazém com 
capacidade para até 120 mil toneladas de fertilizantes, além da implementação 
de correias de interligação entre o novo equipamento e o berço 2 já existente. 

A empresa também irá ampliar o cais 3 da área em 170 metros, além de 
reforçar a dragagem do terminal chegando a uma profundidade de 12,5 metros. 
Ainda serão construídos 2,68 km de trilhos dentro da área do arrendamento 
para integração ferroviária. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/03/economia/489137-governo-autoriza-
investimento-privado-de-r-184-milhoes-em-portos-no-rs-e-pr.html  
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

Fundador do Uber investe em aplicativo para mercado brasileiro de 
logística 

23 de Março de 2016 
Fonte: e-commerce brasil 

 
Há dois anos, Oscar Salazar, juntamente com dois sócios, fundou o 

conhecido aplicativo de transporte de pessoas Uber, que causou polêmica no 
mundo todo exatamente por seu modelo disruptivo. Agora, o executivo está 
investindo no que ficou conhecido como “Uber dos caminhões”: o aplicativo 
CargoX. 

A ideia da companhia, de acordo com Salazar, é aproveitar a ociosidade 
do mercado, que chega a 40% no Brasil. 

Desde o ano passado a empresa vem se firmando e já possui em sua 
base 100 mil motoristas cadastrados. De acordo com a empresa, clientes terão 
30% de economia garantida com o aplicativo, que trabalha com otimização de 
rotas e fretes menores. 

A CargoX espera um faturamento de mais de R$ 48 milhões já no 
primeiro ano de atuação, além de investimentos na casa dos R$ 100 milhões 
até o final de 2017. 

A empresa também conta com grandes nomes na equipe como Eddie 
Leshin, ex-diretor da Coyote Logistics, que assume como diretor estratégico da 
CargoX, e Hans Hickler, ex-CEO da DHL Express. 

Nestlé, Lacta e Garoto são notificadas por reduzir tamanho dos ovos de 
Páscoa 

22 de Março de 2016 
Fonte: IG 

 
Marcas fizeram diminuição de 10% a 15% em comparação ao ano passado. 
Empresas terão 10 dias de prazo para fazer defesa 
 

O Procon de Porto Alegre vai investigar a responsabilidade da Nestlé, 
Lacta e Garoto pela redução do peso de ovos de chocolate. O órgão considera 
que, mesmo com a redução, os produtos seguiam sendo vendidos pelos 
mesmos preços, sem informar ao consumidor. 

As marcas fizeram uma redução de 10% a 15% em comparação a 2015. 
As empresas terão 10 dias de prazo, após a autuação do Procon, para fazer 
sua defesa, estando sujeitas a multas, suspensão das vendas e adequação das 
embalagens. 

A necessidade de informar o consumidor, de forma clara na embalagem, 
em caso de redução da quantidade de produtos é prevista pela Portaria nº 81 
do Ministério da Justiça desde o ano de 2002. 

 
Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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 
 
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  
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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 - INTERMODAL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center  
Cidade: São Paulo – SP 
 
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 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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