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1. Comércio 

Movimento do comércio cresce 0,3% em fevereiro 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: Abras 
 

O movimento do comércio varejista teve leve alta de 0,3% em fevereiro 
na comparação com janeiro na série com ajuste sazonal, mas ante o mesmo 
mês de 2015 registrou queda de 6,7%. Os dados são da Boa Vista SCPC. No 
acumulado de 12 meses, o recuo foi de 4%, novo recorde de baixa, 
considerando a série histórica iniciada em 2010. 

Conforme nota da Boa Vista SCPC, o mês passado seguiu a tendência 
de queda que perdura desde julho de 2015. “Para 2016, o cenário econômico 
continua desafiador, com as mesmas adversidades vivenciadas no ano 
passado, fator que deverá influenciar negativamente a confiança do 
consumidor e consequentemente as vendas do varejo para o ano, 
possivelmente registrando outro ano de perdas”, destacou. 

Na análise de fevereiro ante janeiro, o setor de Móveis e 
Eletrodomésticos recuou 1,1% (dados com ajuste) e em 12 meses diminuiu 
6,7%. Tecidos, Vestuários e Calçados subiu 0,5% no mês e em 12 meses 
houve recuo de 5,8%. Supermercados, Alimentos e Bebidas ficou estável no 
mês (0,0%) e em 12 meses registrou recuo de 3,3%. Já Combustíveis e 
Lubrificantes avançou 0,9% em fevereiro ante janeiro e, em 12 meses, teve 
queda de 3,7%. 

O indicador de movimento do comércio é elaborado a partir da 
quantidade de consultas à base de dados da Boa Vista SCPC, por empresas 
do setor varejista. As séries têm como ano-base a média de 2011 (base 100), e 
passam por ajuste sazonal para avaliação da variação mensal. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55577 
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Lojas de brinquedos apostam no público 'geek' 

 
24 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

Empresas querem atrair adolescentes e adultos fãs de quadrinhos, o que 
elevou a venda de artigos colecionáveis e com temáticas de filmes e games, 
além de itens com um custo menor 
 

Ir além do público infantil e conquistar também o consumidor 
adolescente e adulto. Esta é a nova estratégia das lojas especializadas em 
brinquedos para elevar as vendas. Artigos colecionáveis e com temáticas de 
filmes e jogos ficam no topo da lista de itens. 

O crescimento do público 'geek' e a procura do consumidor por produtos 
mais baratos, impulsionada pela queda da renda, vêm forçando as mudanças 
no setor. Há mais de 50 anos no mercado, a loja Semaan viu no público adulto 
uma alternativa para seguir crescendo, segundo o diretor Marcelo Mouawad. 
"As crianças largam cada vez mais cedo os brinquedos, por isso nossa 
estratégia é captar também o consumidor adulto", diz. Segundo ele, esse é um 
público fiel e mesmo em meio à crise mantém o interesse pelo consumo. 

Para atender a esses clientes, as lojas vêm investindo forte em eventos 
e promoções relacionadas a lançamentos de filmes. Em setembro do ano 
passado, a Ri Happy, maior varejista do setor, realizou o 'Force Friday', 
comemoração para lançar a nova linha de brinquedos do episódio 7 do filme 
Star Wars. O evento contou com a presença de mais de 500 fãs e o estoque de 
artigos foi esgotado no dia. Segundo a rede, a categoria de produtos do Star 
Wars foi uma das principais vendas do Natal do ano passado, com o sabre de 
luz como um dos produtos mais procurados. 

O resultado positivo das ações em 2015 fez com que a estratégia 
continue neste ano como uma das apostas da loja. "Vamos investir em 
promoções exclusivas com filmes, como a ação com o Batman x Superman, 
que premiou uma viagem para os Estados Unidos, e campanhas com 
descontos expressivos", afirma a diretora de marketing da Ri Happy, Flávia 
Drummond. 

A rede, que possui atualmente 155 lojas próprias e 11 franquias, planeja 
seguir expandindo este ano. "Nesse mês inauguramos uma franquia no 
município baiano de Juazeiro e em abril a meta é inaugurarmos uma na cidade 
de Varginha, no sul de Minas Gerais", conta a executiva. 

No caso da loja Semaan, para este ano, outra estratégia é apostar em 
produtos com custo mais baixo, já que a demanda por esses itens tem 
aumentado. "Com a crise, o consumidor deixa de comprar brinquedos caros 
para os filhos", diz Mouawad. "Estamos analisando melhor o portfólio de 
produtos, para oferecer itens que se encaixem no bolso dos nossos clientes", 
complementa. O tíquete médio da loja caiu nos últimos anos, e atualmente se 
encontra na faixa de R$ 80. Conforme o executivo, há quatro anos esse valor 
girava em torno de R$ 130. 
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Focada nessas duas estratégias, a Semaan diz ter crescido ano 
passado 5% em comparação com 2014. Para este ano, a expectativa é de que 
a loja cresça ainda mais, com uma expansão prevista em 10%. 
Oportunidade 

Foi justamente a maior procura dos consumidores por produtos mais 
baratos que impulsionou o empreendedor Decio Farias a fundar, em maio do 
ano passado, o e-commerce de brinquedos e produtos infantis UniqueShop. 

De lá para cá, a loja, que conta com um portfólio que vai desde 
brinquedos educativos até livros e acessórios para crianças, vem crescendo 
mês após mês, garante. "Nossa ideia é atender a um segmento de mercado 
ainda não muito explorado. Não queremos competir com as grandes varejistas 
do setor", explica Farias. 

Para ele, as pessoas não deixam de comprar brinquedos com a crise. O 
que acontece é, na verdade, uma mudança de hábito. "O consumidor passa a 
procurar por produtos que sejam mais baratos, mas que continuem sendo 
interessantes e de boa qualidade". 

Com essa percepção, a loja tem se focado em produtos de baixo custo, 
investindo também em itens produzidos nacionalmente. "Os importados são 
muito afetados pelo aumento do dólar, já que ele que impacta diretamente nos 
custos e no preço para o consumidor final", afirma Farias. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/lojas-de-brinquedos-apostam-no-publico-geek-
id536236.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/lojas-de-brinquedos-apostam-no-publico-geek-id536236.html
http://www.dci.com.br/comercio/lojas-de-brinquedos-apostam-no-publico-geek-id536236.html
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2. Comércio - Supermercados 

Falta de produtos em supermercados chega ao maior nível desde outubro 
de 2014 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Em períodos de instabilidade econômica, é comum ocorrerem algumas 
mudanças nos hábitos de consumo. A redução de refeições fora de casa, fato 
já sentido pelos restaurantes, é um dos novos hábitos adquiridos pelo 
consumidor – e pode ser um dos motivos do aumento na falta de produtos nos 
supermercados. Em janeiro, o índice de faltas (ruptura), aumentou mais de 
35% em relação ao mês anterior, e chegou a 13,08%, patamar mais elevado 
desde outubro de 2014, segundo estudo realizado pela NeoGrid. 

– As pessoas tendem a comer mais em casa e acabam buscando mais 
itens nos supermercados – o que pode ocasionar uma ruptura maior – explica o 
diretor de Relacionamento do Varejo da NeoGrid, Robson Munhoz. 

A mudança nos hábitos de consumo não é o único motivo para a falta de 
produtos nas prateleiras. Outra possível razão é o fato de a indústria estar mais 
pessimista que o varejo, como mostra a pesquisa realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), que indica que 38% da indústria ficaram parados 
em janeiro. 

– O varejo está vendendo dentro do ritmo esperado, mas já percebeu 
que a indústria começa a ter dificuldades de entrega em alguns itens, 
principalmente no que diz respeito aos não-alimentos, como higiene e beleza, 
limpeza, entre outros – afirma Munhoz. 

De acordo com os dados da NeoGrid, a ruptura do setor de não 
alimentos (higiene e beleza, limpeza e outros) chegou a 13,74%, enquanto a de 
alimentos (alimentos e bebidas) ficou em 12,20%. 

Além disso, em dezembro de 2015, os supermercadistas abasteceram 
as lojas, pois viram nas festas de fim de ano uma oportunidade para aumentar 
as vendas. O consumo desses itens reduziu a cobertura de estoque (número 
de dias que que o estoque cobre a demanda). O número caiu de 132,01 em 
dezembro para 73,58 em janeiro. 

– É um efeito do período pós-festas. Como o mix de produtos fica 
desequilibrado, a ruptura tende a aumentar. 

Os dados analisados são calculados pela solução NeoGrid Supply Chain 
Benchmark Powered by Nielsen, que traz o conceito OSA (On Shelf 
Availability), indicador que reúne informações homologadas de mais de 10 mil 
lojas de varejos do Brasil e que mede, diariamente, a disponibilidade de 
produtos na gôndola, a venda estimada por produto, por loja e por dia, as 
causas das faltas desses itens e como corrigi-las. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/falta-de-produtos-em-supermercados-
chega-ao-maior-nivel-desde-outubro-de-2014/ 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Internet 

Satélite vai permitir universalização da banda larga em todo o país 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: Administradores 
 
O equipamento deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2017 
 

A presidenta Dilma Rousseff visitou nesta quarta-feira (23) as obras de 
construção do centro de controle do satélite que vai levar internet de alta 
velocidade a regiões longínquas do país, onde ainda não é possível chegar 
com cabos de fibra ótica. O Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas está sendo fabricado na França desde janeiro de 
2014 e o lançamento deve ocorrer entre dezembro de 2016 e fevereiro de 
2017. 

“Ele vai ser lançado em parceria com a França e é um patamar 
tecnológico que temos de alcançar. Lançar o satélite, mas, em um segundo 
momento, sermos capazes de produzir esse satélite no Brasil”, disse Dilma. A 
construção do equipamento está sendo acompanhada pela Visiona, uma 
empresa brasileira de cooperação entra a Telebras e a Embraer. 

Durante a visita às obras da antena de monitoramento do satélite, no 6º 
Comando Aéreo Regional em Brasília, o ministro das Comunicações, André 
Figueiredo, explicou que o equipamento é um grande instrumento para 
alcançar a universalização do acesso à internet, por meio da banda KA, dentro 
do novo Programa Nacional de Banda Larga. 

“Queremos chegar, até o fim de 2018, com fibra ótica a 70% dos 
municípios brasileiros que representam 95% da população, propiciando não 
apenas a integração da população brasileira mas o acesso ao conhecimento”, 
disse Figueiredo. “No restante onde não conseguirmos chegar com fibra ótica, 
vamos com satélite, que vai servir como redundância para que possamos 
chegar em locais mais longínquos, mesmo já cobertos com fibra ótica. Por 
exemplo, na Região Nordeste, vamos chegar em Fernando de Noronha”, 
explicou. 

O equipamento deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2017. 
Um segundo ponto de monitoramento será montado em outro centro de 
operações no Rio de Janeiro. 
Segurança Nacional 

Além de internet, o satélite tem o objetivo de trazer mais segurança às 
comunicações estratégicas e militares do governo brasileiro, utilizando a banda 
X, faixa destinada exclusivamente ao uso militar. Segundo o comandante do 
 Centro de Operações Espaciais, coronel Hélcio Vieira Júnior, o satélite 
vai cobrir todo o território brasileiro, o Atlântico Sul e grande parte da área de 
interesse do país, do Haiti até a Antártica. 

“Militarmente falando, ele vai possibilitar que façamos comando e 
controle de todos os tipos de ações em que as Forças Armadas estão 
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envolvidas, desde combate a ilícitos nas fronteiras e ajuda humanitária até, se 
for o caso, ações realmente militares”, disse. 

O projeto do satélite geoestacionário é uma parceria entre os ministérios 
das Comunicações e da Defesa e tem investimento de R$ 1,7 bilhão. Hoje, 
segundo as pastas, as comunicações militares brasileiras são feitas por meio 
de aluguel da banda X em dois satélites privados, ao custo anual de R$ 13 
milhões. Quando o satélite geoestacionário do Brasil entrar em operação, 
apenas um dos contratos será mantido, como garantia em caso de falha do 
novo satélite. 

O satélite geoestacionário, segundo o coronel Vieira, é o primeiro do 
Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, do Ministério da Defesa, que 
inclui vários grupos de satélites. 

O primeiro visa a levar muitas informações a pontos distantes. Além do 
satélite geoestacionário, o grupo terá satélites de sensoriamento remoto que 
vão possibilitar o monitoramento de toda a fronteira seca e molhada e o 
controle do tráfego marítimo. “Além disso, estão previstos satélites de 
geoposicionamento, a exemplo do GPS americano, que vão permitir que o 
governo brasileiro tenha um referencial de tempo nacional. Vão melhorar muito 
nossos sistemas bancário, de transmissão de energia e de bolsa de valores, 
entre outros”, afirmou. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/satelite-vai-permitir-
universalizacao-da-banda-larga-em-todo-o-pais/109352/ 
 

Voltar ao índice 

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/satelite-vai-permitir-universalizacao-da-banda-larga-em-todo-o-pais/109352/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/satelite-vai-permitir-universalizacao-da-banda-larga-em-todo-o-pais/109352/
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Viracopos vai transferir voos domésticos para novo terminal em abril 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: Jornal do Comércio – UOL 
 

O Aeroporto Internacional de Viracopos passará a operar todos os voos 
de passageiros no novo terminal (T1) a partir do dia 23 de abril - as instalações 
já operavam voos comerciais regulares internacionais desde 29 de novembro 
de 2014. Com a liberação da nova área, o aeroporto terá capacidade para 
atender 14 milhões de passageiros por ano. 

Em comunicado, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informa 
que outras áreas do novo terminal serão liberadas gradativamente, de acordo 
com o aumento da demanda de passageiros, podendo chegar a uma 
capacidade de até 25 milhões de passageiros por ano - 10,3 milhões de 
viajantes passaram pelo aeroporto de Campinas em 2015. 

"A transferência operacional dos voos nacionais foi planejada e realizada 
em conjunto com as companhias aéreas. O objetivo é que as mudanças das 
operações sejam realizadas da maneira mais segura e cômoda para os 
passageiros, sem prejudicar os fluxos do aeroporto", diz o comunicado. 

Com a transferência dos voos, o antigo terminal de passageiros (T0) 
passará por reformulações e obras para que seja utilizado em outros modelos 
de negócios, que compreendem um terminal de cargas doméstico, áreas para 
escritórios e espaços para serviços. 

O processo de ativação do novo terminal teve início em junho de 2014, 
quando o Pier A (Internacional) foi inaugurado para ser usado por sete 
delegações estrangeiras que disputaram a Copa do Mundo no Brasil. Na 
ocasião, também foram entregues três pátios de aeronaves e o novo edifício-
garagem. Ainda em 2014 foi finalizada a duplicação da via de acesso, a 
readequação de vias internas e a reestruturação do T0. 

De acordo com o cronograma previsto no contrato de concessão, a 
concessionária deveria entregar em 11 de maio de 2014 - portanto, antes do 
início da Copa do Mundo - todas as obras de adequações na pista, bem como 
o novo terminal de passageiros, novas áreas de pátio de aeronaves e 
taxiamento e o edifício garagem. 

Por descumprir o contrato, a concessionária pode ser multada pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em R$ 170 milhões, mais R$ 1,7 
milhão por dia de atraso. 

Viracopos é administrado pelo consórcio Aeroportos Brasil, composto 
por UTC, Triunfo e Egis, possuindo 51% de participação no aeroporto - a 
Infraero é responsável pelos 49% restantes. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/03/economia/489602-viracopos-vai-
transferir-voos-domesticos-para-novo-terminal-em-abril.html 
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Gol contrata empresa para renegociar arrendamentos de aeronaves 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: G1 
 
Segundo a Gol, contratação da SkyWorks faz parte do plano de negócios. 
Companhia reduziu a oferta total de voos em 4,1% frente ao ano passado. 
 

A companhia aérea Gol informou que contratou a empresa de assessoria 
financeira especializada SkyWorks Capital para assisti-la em discussões com 
arrendadores de aeronaves, com a meta de renegociar certos termos 
comerciais dos arrendamentos. 

Segundo a Gol, a contratação da SkyWorks faz parte do seu plano de 
negócios e "é consistente" com medidas já anunciadas para otimizar sua malha 
aérea, alterar o cronograma de entrega de novas aeronaves e reduzir sua 
oferta de voos em um cenário de menor demanda. 

Os últimos dados operacionais divulgados pela Gol mostram que a 
companhia reduziu a oferta total de voos em 4,1% e as decolagens em 5,1% 
em fevereiro sobre um ano antes. 

Em novembro, a companhia havia anunciado ajustes na malha e 
redução de frota para lidar com fatores como a volatilidade cambial e a 
recessão econômica no Brasil, com menor demanda corporativa por voos. 

Na época, a empresa disse que, dos 15 Boeing 737-800 NG 
programados para entre 2016 e 2017, serão incorporados à frota quatro 
aeronaves no período. Além disso, será feito o subleasing de 12 aeronaves em 
2016 às aéreas estrangeiras durante a baixa temporada no Brasil, ante 7 em 
2015. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/gol-contrata-empresa-
para-renegociar-arrendamentos-de-aeronaves.html 
 

Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Crise faz disparar número de lojas virtuais 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: Abras 
 

Com o aumento da crise e com a necessidade de vários negócios 
diminuírem as suas despesas, muitos empreendedores estão começando a 
atuar no mundo on-line. E uma das saídas tem sido a criação da sua própria e-
commerce. 

O novo relatório do E-bit WebShoppers identificou o surgimento de 
centenas de novas empresas no setor. Fato que aumentou significativamente a 
competição e, por consequência, a exigência do diferencial de bons serviços e 
preços. 

Além do crescimento do número de e-commerces, o setor também 
registrou um aumento do faturamento. As lojas on-line faturaram 15% a mais 
do que em 2014, movimentando R$ 41,3 bilhões em 2015. 

Porém, com a maior concorrência é importante que cada loja eletrônica 
encontre novas formas de aumentar as suas vendas. E uma das ferramentas 
mais úteis para alavancar as vendas tem sido a utilização de um chat. 

Segundo Timur Valishev, CEO do Jivochat, um dos chats mais utilizados 
em todo o mundo, “os chats tornam-se ainda mais importantes” em um 
momento de crise pois “aumentam as taxas de conversão” dos websites. “O 
telefone, por exemplo, é uma excelente ferramenta de comunicação para 
resolver problemas que precisam ser sanados rapidamente. E quando os 
usuários visitam um site, eles também precisam desse tipo de ajuda. Com o 
chat torna-se ainda mais fácil do que pegar em um telefone e ligar para o 
cliente”. 

Para Timur, muitos e-commerces podem estar perdendo clientes apenas 
porque “não ajudam os clientes” no momento de tomar a decisão. Segundo o 
CEO do Jivochat, demorar muito tempo a responder a um cliente é um dos 
erros mais comuns. “Você não tem mais do que 15 segundo para o seu cliente 
perceber que você está on-line. A velocidade da resposta é a métrica 
fundamental da qualidade de suporte”, finalizou. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55572 
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Mercado Livre cresce mais de 400% na Semana do Consumidor 

 
24 de Março de 2016 

Fonte: IN 
 

A Semana do Consumidor 2016 do Mercado Livre, maior marketplace da 
América Latina, registrou um crescimento de 406% em quantidade de produtos 
vendidos na página especial da campanha quando comparado ao resultado de 
2015. Esse crescimento ocorreu por conta de um leque maior de produtos 
oferecidos nesse ano, mais de 8 mil e aumento de vendedores participantes. 

Além disso, os consumidores estão mais maduros online e ao comparar 
produtos e preços no Mercado Livre, não é necessário migrar para a página do 
vendedor para efetuar a compra, tudo ocorre do mesmo ambiente online de 
forma simples, rápida e com segurança utilizando Mercado Pago e Mercado 
Envios, serviços de pagamento e logística que garantem a comodidade do 
consumidor. 

As categorias com mais itens comercializados durante a semana de 14 a 
20 de março, em ordem do maior para o menor, foram: Casa e Decoração; 
Acessórios para Veículos; Moda - Saúde e beleza e Acessórios e Roupas; 
Eletrônicos; Informática; e Smartphones e Celulares. 

"Além dos produtos que tradicionalmente têm um alto número de vendas 
como notebooks e smartphones, esse ano tivemos destaque na compra de 
roupas, pneus, enxoval, utensílios de cozinha e cosméticos. O consumidor está 
comprando mais online e cada vez mais adquirindo produtos menos 
comparáveis ou que antes sentiam a necessidade de verificar pessoalmente 
antes de comprar", 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. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/mercado-livre-cresce-
mais-de-400-na-semana-do-consumidor 
 

Voltar ao índice  
 

http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/mercado-livre-cresce-mais-de-400-na-semana-do-consumidor
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6. Mercado Imobiliário 

Volta do teto para financiar alivia imobiliárias 

 
24 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Limite de 70% para financiamento de imóveis secundários, que havia sido 
baixado para 50% em maio de 2015, pode ajudar o mercado a ter impulso com 
conversão de vendas até 35% maiores 
 

Em um esforço para reaquecer as vendas de imóveis usados, a Caixa 
Econômica Federal retoma hoje (24) o limite de 70% para financiamento de 
imóveis secundários. A medida se dá em meio ao enfraquecimento do mercado 
imobiliário nacional e, para empresários, é solução para tentar movimentar este 
mercado. 

"O limite de 70% no financiamento ajuda muito, mas não pode ser o 
único fator. As imobiliárias precisam estimular clientes a oferecerem descontos 
que compensem a alta taxa de juros cobrado pelos bancos", diz o presidente 
da imobiliária Jorge & Alencar, Ricardo Alencar. 

A imobiliária, que possui duas unidades em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, estima que o volume de negócios possa avançar até 35% com as 
novas regras. "Temos uma fatia grande de potenciais compradores que foram 
obrigados a desistir da compra pelo limite do crédito." 

Há 30 anos em operação, a imobiliária trabalha com uma política 
agressiva de preços, que passa pela conscientização do vendedor sobre os 
preços. "Com o avanço no valor do metro quadrado nos últimos quatro anos, 
muitas pessoas perderam a noção de quanto cobrar pelo imóvel, e é nesse 
ponto que a imobiliária precisa intervir, ou não haverá venda", disse. 

Ano passado, a empresa conseguiu ver avanço no faturamento na casa 
dos 10%, número considerado baixo para o déficit habitacional da região. 
"Vínhamos crescendo cerca de 20% ao ano, mas houve uma desaceleração, 
principalmente em função da retração do financiamento da Caixa", disse. 

A nova regra para financiamento consiste em teto de financiamento de 
70% nos imóveis usados, ante aos 50% garantidos pelo banco até ontem. A 
cifra vale para os clientes privados, enquanto para clientes públicos o montante 
financiado chega a 80%. 
Outras mudanças 

Além do teto para financiar o primeiro imóvel, agora será possível 
financiar o segundo imóvel nas mesmas condições do primeiro. "Isso é muito 
importante para o caso de pessoas que querem vender o imóvel em que estão, 
e é financiado, e até ontem precisavam esperar concluir a venda para 
conseguir entrar em outro financiamento", disse Alencar. 

Para a gerente da Senzala Imóveis, Augusta Coutinho Loch, as novas 
regras para financiamento do segundo imóvel atendem a uma antiga 
reivindicação dos compradores. Nesse caso, ela destaca que a aquisição se dá 
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especialmente por duas situações: um upgrade, ou seja, a compra de um 
imóvel maior ou mais bem localizado ou para a compra do imóvel de lazer. 
Impulsão 

A executiva da Senzala cita ainda que 95% da carteira de imóveis da 
empresa são compostos por imóveis secundários. "Os valores dessas 
habitações estão voltando para o preço de mercado e isso somado a essa 
melhora nas condições de contratação do financiamento habitacional por um 
banco que concentra quase 70% desse tipo de empréstimo, deve movimentar o 
mercado." 

Além dos imóveis usados, Augusta revela que as novas regras para o 
financiamento habitacional devem, inclusive, alavancar as vendas dos imóveis 
novos. "Estes recursos vão ajudar o comprador a complementar a sua renda, 
permitindo que ele adquira o imóvel que deseja. Isso ajuda quem tem pouco 
dinheiro para dar de entrada", explica. 

Na opinião da gerente, esse é um bom momento para a compra. "O 
preço das habitações usadas está baixando, o que torna o ambiente favorável 
para o comprador, especialmente no caso do primeiro imóvel." A empresária 
revela ainda o perfil do imóvel usado mais procurado pelos compradores 
curitibanos que estão saindo do aluguel ou da casa dos pais para a casa 
própria. 

"Os itens prioritários para a escolha do imóvel variam conforme o estilo 
de vida, a necessidade e a capacidade financeira do comprador. Mas, de forma 
geral, tamanho, localização, composição da área de lazer e valor do 
condomínio influenciam muito, bem como a proximidade ao transporte público", 
revela Augusta. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/volta-do-teto-para-financiar-alivia-imobiliarias-
id536231.html 

 
Voltar ao índice 
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7. Empreendedorismo 

Puxada por microempreendedor, criação de empresas foi recorde em 
janeiro 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: EBC 
 

O número de empresas criadas no Brasil bateu recorde no mês de 
janeiro, registrando alta de 10,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, 
com o registro de mais de 166 mil novos cadastros de pessoa jurídica (CNPJ), 
maior patamar para o mês no acompanhamento iniciado há seis anos pela 
Serasa Experian. 

A maior quantidade de novas empresas foi criada na modalidade 
Microempreendedor Individual (137.301), esquema simplificado de 
formalização para quem estima um faturamento de no máximo R$ 60 mil por 
ano. Segundo a Serasa, isso reflete o período de retração da economia, no 
qual as pessoas que perdem o emprego veem a abertura de um negócio como 
alternativa. 

O nascimento de Empresas Individuais (12.033) teve retração de 11,8% 
em janeiro, na comparação com o mesmo mês de 2015. A abertura de 
Sociedades Individuais (11.752) também apresentou recuo de 8,9%. 
Empreendimentos de outra natureza (6.949) tiveram alta de 7,5%. 

O setor de serviços foi o mais procurado, correspondendo a 62,6% dos 
novos empreendimentos, seguido pelo comércio (28,7%). A indústria 
respondeu por apenas 8,4% dos nascimentos de empresas em janeiro de 
2016. 

O Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas é feito a partir 
do levantamento de novas empresas criadas nas juntas comerciais dos estados 
e da apuração de CNPJs consultados pela primeira vez nos cadastros da 
consultoria. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/puxada-por-
microempreendedor-criacao-de-empresas-bate-recorde-em-janeiro 
 

Voltar ao índice 
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8. Curtas 

Gastos de brasileiros no exterior caem 43,5% em fevereiro 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Com a alta do dólar e menor renda, os gastos de brasileiros em viagens 
internacionais caíram 43,5% em fevereiro, na comparação com fevereiro de 
2015. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. 

No mês passado, os gastos chegaram a US$ 841 milhões, contra US$ 
1,49 bilhão registrado no mesmo mês do ano passado. De acordo com o BC, é 
o menor resultado em sete anos. 

Se por um lado, as despesas de brasileiros no exterior caíram, as 
receitas de estrangeiros no Brasil aumentaram 14,97%, no mesmo período de 
comparação. As receitas de estrangeiros no país totalizaram US$ 599 milhões 
no mês passado, contra US$ 521 milhões fevereiro e 2015. 

Com esses resultados, o déficit na conta de viagens ficou em US$ 242 
milhões. 

Ferrovia Norte Sul recebe fazer um blog novos equipamentos de 
manutenção ferroviária 

 
22 de Março de 2016 

Fonte: Fator Brasil  
 

A VLI, empresa especializada em operações logísticas que integram 
ferrovias, portos e terminais, colocou em operação na Ferrovia Norte Sul (FNS) 
dois novos equipamentos: um caminhão ultrassom e um guindaste ferroviário, 
que prometem trazer ganhos em segurança e produtividade aos trabalhos de 
manutenção ferroviária. As aquisições fazem parte do Programa de 
Mecanização de Via Permanente, que busca ampliar o uso de máquinas em 
serviços realizados na malha ferroviária administrada pela companhia.  

O caminhão ultrassom, montado no Brasil com fazer um blog peças 
fabricadas na República Tcheca, permite identificar com maior precisão a vida 
útil dos trilhos, e tem o objetivo de evitar ocorrências ferroviárias. Desde que 
entrou em operação, o ultrassom já percorreu mais de 100 km da FNS.  

Já o guindaste ferroviário traz mais agilidade no atendimento a 
demandas que envolvam o içamento de vagões, locomotivas ou materiais 
pesados. O equipamento de fabricação alemã tem capacidade para 225 
toneladas e é o maior da categoria no Brasil. 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
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  
 
01/04/2016 até 03/04/2016 - ARNOLD CLASSIC BRASIL 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
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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 
 
05/04/2016 até 10/04/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina - Serra 
Cidade: Serra – ES 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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