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1. MDIC 

Brasil e EUA realizam a III Reunião do Acordo de Cooperação Econômica 
e Comercial 

30 de Março de 2016 
Fonte: MDIC 

 
A III Reunião do Tratado de Cooperação Econômica e Comercial (ATEC) 

foi realizada nos dias 29 e 30 de março para tratar dos principais temas da 
agenda atual e dos desafios futuros nas relações econômicas e comerciais 
Brasil-EUA. 

Atendendo ao compromisso alcançado pelo presidente Barack Obama e 
pela presidenta Dilma Rousseff no sentido de "incrementar esforços para 
expandir o comércio e os investimentos, bem como aumentar a competitividade 
e a diversidade de nossas duas economias", esta foi a primeira reunião da 
ATEC realizada em nível ministerial, reunindo as mais altas autoridades 
encarregadas de comércio nos EUA, o representante de Comércio Michael 
Froman, e no Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o 
ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, Armando Monteiro.  

Durante a sessão ministerial, realizada no dia 30, os ministros 
mantiveram discussões aprofundadas sobre as respectivas abordagens do 
Brasil e dos EUA em matéria de negociações de comércio e investimentos, o 
que propiciou uma valiosa oportunidade para trocar informações e identificar 
pontos de convergência. 

À luz da bem sucedida conclusão da Conferência Ministerial da OMC em 
Nairóbi, no último mês de dezembro, os três ministros também se engajaram 
em uma produtiva discussão sobre a implementação da Declaração de Nairóbi 
e compartilharam ideias sobre a próxima reunião ministerial da OMC. 

Durante a sessão técnica, realizada no dia 29, autoridades dos dois 
lados discutiram amplo conjunto de temas de comércio e investimento, 
incluindo cooperação em foros multilaterais; estratégias para expandir 
investimentos em manufaturas; biotecnologia agrícola; cooperação regulatória; 
bem como preocupações específicas de acesso a mercados em ambos os 
lados. 

Ao fim da reunião, o ministro Armando Monteiro realçou o 
reconhecimento, pelos dois países, dos grandes avanços feitos no último ano 
para ampliar as relações comerciais: “Nossa agenda, estabelecida a partir do 
início de 2015, foi focada em remover barreiras não-tarifárias, e evoluiu 
significativamente com acordos na área de convergência regulatória, facilitação 
de comércio e propriedade intelectual, temas essenciais para o comércio 
bilateral, majoritariamente composto por produtos industrializados. Foi uma 
renovação do comprometimento com a nossa parceria e a evolução constante 
das nossas relações de comércio e investimentos”. 

O ministro Mauro Vieira destacou a importância do mercado dos EUA 
para as exportações brasileiras, em particular para as exportações de bens 
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manufaturados, o que "demonstra claramente a competitividade da indústria 
brasileira e a integração das cadeias de valor entre nossos dois países".  

 
Bens industriais corresponderam a mais de 60% de nossas exportações 

para os EUA em 2015 – um claro avanço com relação aos 53% observados em 
2014. O ministro ressaltou ainda que "não obstante a importância de nossas 
exportações tradicionais de produtos agropecuários para os EUA – as quais 
certamente esperamos ver aumentadas significativamente, com mais 
exportação de carnes, açúcar e frutas, por exemplo – os três principais 
produtos de exportação do Brasil para os EUA são, respectivamente, 
máquinas, aeronaves e produtos de ferro e aço". 

Próxima reunião da Comissão será realizada em Brasília em 2017 - Os 
EUA são o segundo principal parceiro comercial do Brasil. O intercâmbio 
bilateral total, somando-se bens e serviços, chegou próximo a USD 100 bilhões 
em 2015. Os EUA são o principal investidor estrangeiro direto (IED) no Brasil, 
com um estoque acumulado de investimentos da ordem de USD 110 bilhões, 
segundo dados do Banco Central do Brasil. Ao mesmo tempo os investimentos 
brasileiros nos EUA tornam-se cada vez mais relevantes, fortalecendo as 
sinergias entre as duas maiores economias das Américas. O Brasil investiu 
USD 1,9 bilhão no EUA em 2015, elevando o estoque acumulado de IED 
brasileiro nos EUA a mais de USD 13 bilhões. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=5&noticia=14415 
 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  5 

“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.” 

 

2.  Comércio 

Atacarejo, pré-pago e milhagem são alternativas para manter as compras 

 
30 de Março de 2016 

Fonte: O Estado de S. Paulo  
 

Em meados de 2015, o pior ano para o comércio desde do início do 
Real, a empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de 
Administração do Magazine Luiza, a terceira maior varejista dos 
eletroeletrônicos e móveis do País, disse que o consumo não tinha acabado, 
mas a confiança do consumidor tinha. Em meio ao baixo astral que afetou o 
varejo no ano passado e que deve continuar este ano por causa da recessão, o 
brasileiro começou a buscar alternativas para mudar a forma de ir às compras 
com objetivo de manter o padrão de consumo conquistado nos últimos anos. 

 “A macro tendência do varejo para 2016, sob a óptica do consumidor é 
mais por menos”, afirma Marcos Gouvêa de Souza, diretor geral da consultoria 
GS&MD – Gouvêa de Souza. Para o presidente da Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo (SBVC), Eduardo Terra, com a crise de confiança e o 
aumento do desemprego, a racionalidade do consumidor deve se acentuar. 
“Isso significa fazer mais conta, questionar a marca que está habituado a 
comprar, por exemplo.”  

 Nesse sentido, a preferência pelas lojas de atacarejo, que misturam 
atacado com varejo e vendem produtos mais em conta em relação aos 
supermercados, aparece no topo do ranking das principais tendências de 
consumo para este ano, segundo os consultores ouvidos pelo Estado. As 
vendas dessas lojas já crescem num ritmo muito mais acelerado do que as dos 
supermercados. Gouvêa de Souza lembra que em recessões recentes – da 
bolha da internet entre 1999 e 2001 e da crise do mercado financeiro entre 
2007 a 2010 – o consumidor dos Estados Unidos deu preferência a esse tipo 
de loja. 

 A marca própria, fabricada sob encomenda pelo varejista e que pode ter 
um preço até 30% menor do que a líder, é outra alternativa para quem está 
com orçamento apertado. Mas, na opinião de Terra, a migração de uma marca 
líder para outra do próprio varejista não é necessariamente uma tendência. 
“Isso só vai acontecer se as marcas mais caras não conseguirem deixar claro a 
sua relação custo/benefício.” O que deve acontecer neste ano, segundo ele, é 
uma pressão maior para que as marcas se provem melhores do que a 
concorrência. 

 ‘Infedelização’. Para Gouvêa de Souza, há neste ano uma forte 
tendência para que o consumidor seja menos fiel à marca, à loja ou ao tipo de 
serviço, tudo isso para cortar despesas. Nesse rol de alternativas, os serviços 
pré-pagos ganham força. 

 A Sky, operadora de TV por assinatura, decidiu desde o início de 
dezembro ampliar essa modalidade de venda do serviço, lançando novos 
pacotes pré-pagos. Nesse cenário de crise, Alfredo César de Souza, diretor de 
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pré-pago da empresa, diz que a intenção é crescer no mercado, oferecendo 
produtos cujo pagamento é mais flexível, nos quais não há obrigatoriedade de 
desembolso mensal. 

 “Hoje, de cada dez residências no País, só três têm serviço de TV 
paga”, diz ele, apontando o grande potencial de consumo, especialmente do 
pré-pago no cenário atual. “Todo instrumento que leve o consumidor a ter um 
comportamento mais racional ganha força hoje”, pondera Terra, da SBVC, 
lembrando que, além de telefonia e TV a cabo, essa modalidade chegou até a 
academias de ginástica. 

 Preço. O preço baixo que nos anos de bonança perdeu posições nas 
listas de atributos mais desejados pelo consumidor em relação a produtos e 
lojas volta agora a ganhar destaque nas pesquisas sobre hábitos de consumo. 

 Para Gouvêa de Souza, na prática preço baixo nunca deixou de ser o 
foco do consumidor. A diferença é que, em momentos de crise, esse atributo 
fica mais visível. Nesse aspecto, ele ressalta que o comércio eletrônico, pelo 
fato de funcionar num ambiente mais competitivo, no qual é possível comparar 
preço rapidamente, é outro instrumento que deve ser mais usado pelo 
consumidor neste no. 

 “O comércio eletrônico deve receber um empurrão”, diz Claudia 
Bittencourt, diretora geral do grupo de consultoria empresarial que leva o seu 
sobrenome. Hoje, o comércio eletrônico representa menos de 5% do total das 
vendas do varejo total. 

 Também a tendência, diz Terra, é que cresçam as formas de renda 
complementar. São os programas de milhagem que oferecem a possibilidade 
de o consumidor juntar pontos para não só comprar passagem aérea, mas 
fazer o supermercado, pagar conta e abastecer em postos de combustíveis. 
“As lojas e as marcas que oferecem isso vão ter a preferência do consumidor. 
Esse é um segmento que está vendendo lenço na crise.” 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/atacarejo-pre-pago-e-milhagem-
sao-alternativas-para-manter-as-compras 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Faturamento do setor de locação de veículos atingiu R$ 16 bi em 2015 

24 de Março de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

 
A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla) apresentou 

o balanço completo do setor no País no ano passado. Em 2015, o faturamento 
das locadoras de veículos atingiu R$ 16,2 bilhões, o número de empresas 
atuando no setor chegou a 7.455 e a frota total de veículos de locadoras atingiu 
853.217 unidades. 

O setor segue como o maior cliente das montadoras, tendo sido 
responsável pela compra de 338 mil veículos em 2015, do total de 2,4 milhões 
de automóveis e comerciais leves licenciados no ano passado. Desse total de 
veículos comprados pelas locadoras, a maior parte foi de modelos da Fiat 
(16,4%), seguida pela Renault (11,9%), Volkswagen (10,5%), Ford (7,9%), GM 
(6,9%) e Nissan (2,1%). 

Os modelos econômicos (motores de 1000cc) são a maioria da frota do 
setor (50%), seguidos pelos compactos (motores entre 1000cc e 1800cc), com 
23%. Os veículos utilitários e as vans somaram 9%, os de luxo (motores acima 
de 2000cc) chegaram a 4% e os modelos Premium ficaram com 5% de 
participação na frota do setor. A idade média dos veículos das locadoras é de 
19,5 meses. 

Dos 853.217 veículos de locadoras, no ano passado 21% foram 
destinados para as locações destinadas a pessoas físicas em eventos de 
trabalho (turismo de negócios) e 23% para clientes em viagens de lazer, 
principalmente usuários em férias e/ou nos finais de semana. A maior parte dos 
veículos (56%) foi usada para a terceirização de frotas, que é aluguel de 
automóveis feito diretamente para empresas públicas e privadas, além de 
órgãos públicos. 

O setor foi responsável pela geração e manutenção de 472.113 
empregos diretos e indiretos; e pelo recolhimento de R$ 5,3 bilhões em tributos 
federais, estaduais e municipais em todo o País. 

Os dados divulgados pela Abla marcam o início de uma nova série 
histórica sobre os números e estatísticas do setor de locação de veículos no 
Brasil. Pela primeira vez, o Censo teve o aval da Lafis Informação de Valor, 
empresa especializada em pesquisas e estatísticas. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/faturamento-do-setor-de-locacao-de-veiculos-
atingiu-r-16-bi-em-2015/   
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Confiança de serviços do Brasil tem ligeira alta em março, diz FGV 

 
31 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

Após estacionar próximo ao menor patamar da série histórica nos primeiros 
três meses do ano, o indicador sobe 0,1 ponto e vai a 68,9 pontos neste mês 
 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) registrou ligeira alta em março, 
depois de recuar em fevereiro, mostrou a Fundação Getulio Vargas (FGV) 
nesta quinta-feira. 

O ICS subiu 0,1 ponto e foi a 68,9 pontos neste mês. O destaque ficou 
para a alta de 1,1 ponto do Índice da Situação Atual (ISA-S), para 69,5 pontos. 
Já o Índice de Expectativas (IE-S) perdeu 0,9 ponto, indo a 68,9 pontos. 

"Nos primeiros três meses do ano a confiança do setor estacionou 
próximo ao menor patamar da série histórica. No entanto, o grau de incerteza 
que marca o cenário político e, em consequência, o campo econômico, coloca 
dúvidas sobre a sustentabilidade dessa trajetória nos próximos meses", disse o 
consultor da FGV/Ibre Silvio Sales. 

O setor de serviços brasileiro iniciou o ano com queda de 5,0 por cento 
em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados 
mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
http://www.dci.com.br/servicos/confianca-de-servicos-do-brasil-tem-ligeira-alta-
em-marco,-diz-fgv-id537671.html 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços – Planos de Saúde 

Mudanças no seguro viagem trazem segurança ao consumidor 

 
29 de Março de 2016 

Fonte: BrasilTuris 
 

A partir de 26 de março, o seguro viagem passou a ter novas regras. 
Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade da cobertura de despesas 
médicas, hospitalares e odontológicas em viagens internacionais. Nas viagens 
nacionais, essa cobertura será opcional. 

A resolução do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) 
também impõe o sistema de reembolso das despesas médicas, conforme a 
cobertura contratada, e a cobertura, obrigatória, em caso de morte, do 
transporte do corpo até o domicílio, o chamado regresso sanitário, além de 
remoções e transferências para clínicas ou hospitais mais próximos, em caso 
de necessidade. 

De acordo com o CEO da QBE Brasil Seguros, Raphael Alexander 
Swierczynski, o segurado sai ganhando com as novas regras, uma vez que os 
planos eram comercializados sob a forma de assistência e não havia 
obrigatoriedade de coberturas mínimas. 

A partir de agora, os planos passam a ser comercializados como 
seguros, sob a fiscalização da Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
e com coberturas obrigatórias. Além disso, todas as companhias deverão 
oferecer atendimento em português, independente do local da viagem. 

“Este seguro é muito importante para a segurança dos consumidores. 
Somente na QBE, que detém 40% de market share no Brasil, há 25 mil 
sinistros por ano. O seguro viagem é ainda pouco difundido e, na minha 
opinião, todos ganham com essa obrigatoriedade. Antes dessa medida, a QBE 
já dava total assessoria ao segurado, ao indicar hospitais, médicos, e até 
mesmo especialistas para casos urgentes”, afirmou o executivo. 

Atenta as oportunidades e tendências de consumo, a seguradora aposta 
na inovação de produtos e no forte relacionamento com as principais empresas 
de cartões de assistência que fazem seguro para suas carteiras de serviços, o 
que permite maior solidez aos produtos que vendem e garantia a seus clientes. 

Além das parcerias, o seguro da QBE também é comercializado em 
agências online que oferecem o produto após a venda do pacote de viagem, e 
também através de corretores especializados no segmento. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/mudancas-no-seguro-viagem-trazem-seguranca-
ao-consumidor/ 

 
Voltar ao índice  
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5.  Serviços – Setor Hoteleiro 

Preços pagos em diária hoteleira no Brasil em 2015 apresentam queda de 
6% 

30 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
O mais recente Hotel Price Index (HPI) da Hoteis.com trouxe boas 

notícias para os viajantes, com a informação de que o preço médio pago por 
diária em hospedagem teve um aumento de apenas 1% globalmente em 2015, 
em comparação com o ano anterior. Com o enfraquecimento da moeda 
brasileira, destinos nos EUA, que continuam como os mais populares entre os 
viajantes, ficaram mais caros, enquanto cidades da América Latina ofereceram 
os melhores valores em acomodação. 

Dos 80 destinos internacionais listados como os mais populares entre os 
brasileiros, 27 eram dos EUA. Orlando, com um preço médio de R$ 325 por 
noite, Nova Iorque (R$ 792) e Miami (R$ 612), ocuparam o topo do ranking de 
popularidade. Já do lado financeiro da tabela, Montevidéu, no Uruguai 
apresentou o melhor preço por noite, com R$ 265, seguido de Bogotá, na 
Colômbia (R$ 272); Buenos Aires, na Argentina; e Bangkok, na Tailândia, 
ambas com valor médio de R$287. 

O euro mais fraco também ajudou os brasileiros em 2015. Mesmo com 
leve alta, destinos como Paris (R$ 557) e Roma (R$ 439) apresentaram preços 
interessantes. Porto (R$ 310), em Portugal, foi o destino europeu onde os 
viajantes brasileiros pagaram menos, com valor médio próximo ao que é pago 
na América Latina. Outros destinos na Europa Oriental que também ofereceram 
preços médios interessantes foram Praga (R$ 344) e Budapeste (R$ 327). 

O valor médio das diárias hoteleiras pagas por brasileiros e estrangeiros 
no Brasil caiu 6%. Dos 30 destinos domésticos mais populares, 18 tiveram 
queda, incluindo muitas das cidades-sede da Copa do Mundo, como Belo 
Horizonte (R$ 184), Recife (R$ 233), Fortaleza (R$ 267) e Salvador (R$ 233). 

Pela primeira vez na história do HPI, Ipojuca (R$ 473), conhecida pela 
famosa praia de Porto de Galinhas, desbancou o Rio de Janeiro (R$ 471), que 
teve uma queda de 6%, e ficou no topo da lista de cidades com maior preço 
médio por diária. 

Entre os poucos destinos onde os viajantes pagaram mais por 
hospedagem está Foz do Iguaçu (R$ 259). A principal atração local, as 
Cataratas do Iguaçu, registrou o maior número de visitantes na última década, 
passando de 980 mil visitantes em 2004 para 1,5 milhões em 2015. Outros 
pontos turísticos populares, onde os viajantes investiram mais em acomodação 
são: Balneário Camboriú (R$ 313), em Santa Catarina e Gramado (R$ 428), no 
Rio Grande do Sul. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/precos-pagos-em-diaria-hoteleira-no-brasil-
em-2015-apresentam-queda-de-6/ 

Voltar ao índice 
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6.  Comércio Eletrônico 

Lojas virtuais já podem se inscrever para a Detonaweb 2016 

 
30 de Março de 2016 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Os pequenos empreendedores do comércio eletrônico já podem 
inscrever-se para participar da Detonaweb, campanha promocional 
exclusivamente online organizada pela Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico que acontece este ano nos dias 12, 13 e 14 de abril. O endereço do 
site para registro é detonaweb.com.br/registro. 

Esta é a primeira vez que uma campanha promocional dá oportunidade 
de participação para as micros, pequenas e médias empresas (PMEs) do 
comércio eletrônico. Patrocinada pela Braspag, a campanha da camara-e.net 
conta ainda com os associados do Comitê de Varejo Online da entidade, 
formado por empresas de grande porte. 

 “As pequenas lojas também poderão aproveitar esse período para 
alavancar suas vendas no primeiro semestre, oferecendo descontos em sua 
linha de produtos e serviços”, diz Leandro Soares, coordenador do Comitê de 
Varejo. “Não existe outra promoção online no Brasil que também inclua os 
pequenos negócios”. 

 O site da campanha vai listar as lojas participantes, o que vai facilitar 
para o consumidor encontrar a promoção desejada. 

 “Este tipo de iniciativa é importante para a economia do país e para 
alavancar o desenvolvimento do empreendedor virtual, que contará com um 
pacote de benefícios, tais como descontos e acesso a uma série de 
informações estratégicas. Além disso, os consumidores e os lojistas do setor 
de e-commerce poderão usufruir de um movimento coletivo de ofertas 
especiais, incrementando as vendas e criando momentos únicos de compras”, 
afirma Gastão Mattos, CEO da Braspag. 

 Para participar da campanha, a loja interessada precisa associar-se ao 
Movimento e-MPE, programa criado pela camara-e.net para difundir 
conhecimento estratégico sobre o setor e oferecer benefícios e descontos em 
serviços essenciais para o negócio do lojista. 

 Além dessas vantagens, a loja tem direito ao selo Clique e-Valide, que 
dá mais segurança para o consumidor. O Movimento e-MPE tem três tipos de 
assinatura: anual (R$ 358,80, já com 25% de desconto), semestral (R$ 205, 
com 12% de desconto) e mensal (R$ 39,90). Mas as lojas que se associarem 
ao programa para participar da Detonaweb só poderão assinar os planos anual 
e semestral. 

 Para ser membro do Movimento e-MPE, a loja precisa atender aos 
seguintes requisitos: 

 1. Assinar o Código de Ética do Movimento, comprometendo-se com as 
boas práticas do comércio eletrônico; 
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 2. Ser aprovada no processo de avaliação da camara-e.net, que 
verifica, entre outros pontos, se a empresa possui CNPJ e Razão Social válidos 
na Receita Federal; se a loja virtual disponibiliza CNPJ, Razão Social, 
endereço completo e formas de contato em local de fácil acesso no site; 

 3. Não constar na “lista de sites a serem evitados” publicada pelo 
Procon. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lojas-virtuais-ja-podem-se-
inscrever-para-detonaweb-2016/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  13 

“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.” 

 

Tíquete médio do consumidor brasileiro é de R$ 239, do americano é de 
U$ 148,47 

 
30 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Após analisar apenas o comportamento do consumidor brasileiro no 

comércio eletrônico, ao longo de dois anos, a Yourviews com base nos seus 
dados descobriu que 93% dos consumidores estão satisfeitos com suas 
compras online, informação antes nunca divulgada por nenhuma outra 
empresa. 

 Além de acompanhar o comportamento de clientes dentro das lojas 
virtuais nacionais, a empresa resolveu monitorar também o comportamento dos 
consumidores estrangeiros quando efetuavam ou avaliavam um comércio 
eletrônico do próprio país. A empresa obteve esses dados após conquistar seu 
primeiro cliente americano. 

 A taxa de avaliação dos brasileiros é 13% maior se comparada com a 
dos americanos, entretanto a taxa de satisfação com os comércios eletrônicos 
estrangeiros é maior se comparada com as lojas virtuais nacionais. 

 Outro detalhe interessante é que o consumidor americano escreve mais 
que os brasileiros no momento de avaliar um atendimento online, por exemplo, 
a média americana é 35% maior com 119 caracteres, enquanto os 
consumidores brasileiros usam, em média, 88 caracteres para opinar sobre 
determinado produto ou serviço fornecido pela web. 

 Os comentários dos consumidores quanto ao uso dos produtos são 
vistos como fatores decisivos no momento da aquisição de produtos, pois são 
os próprios clientes que descrevem suas experiências de uso e, 
consequentemente, contribuem na tomada de decisão e na assertividade da 
compra dos futuros clientes. 

 – Além de exibirem a quantidade de reviews obtidos por meio dos 
consumidores em ambos os sites, os estudos também evidenciam um alto nível 
de engajamento entre empresas e clientes. No entanto, o cenário nacional é 
um pouco diferente, pois existe certa complexidade da entrega em nosso país 
– Brasil – e os lojistas ficam reclusos aos correios/transportadoras e legislação 
brasileira, portanto o review possibilita que o empreendedor do varejo online 
conheça esses problemas na sua operação e procure alternativas para atender 
o seu cliente da melhor maneira possível – ressalta o executivo. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/tiquete-medio-do-consumidor-brasileiro-e-
de-r-239-do-americano-e-de-u-14847/ 

 
Voltar ao índice  
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7. Infraestrutura 

Bndes lança nova linha para apoiar elaboração de projetos de 
infraestrutura 

30 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) aprovou a 

criação de uma nova linha de apoio à estruturação de projetos no setor de 
infraestrutura. O Bndes Pró-Estruturação de Projetos pode financiar a elaboração tanto 
de projetos de parcerias público-privadas (PPPs) quanto de concessões no setor de 
infraestrutura, com o objetivo de viabilizar investimentos e aumentar a qualidade e 
eficiência dos serviços públicos. 

Com orçamento inicial de R$ 200 milhões, a linha será destinada a empresas 
de consultoria de engenharia especializadas em infraestrutura. A nova linha apoiará o 
desenvolvimento de estudos técnicos destinados à preparação de projetos de 
concessão ou de PPPs da União, Estados e Municípios, a serem licitados 
posteriormente. 

A linha funcionará da seguinte maneira: o governo (União, estado ou município) 
realiza uma chamada pública para selecionar uma consultoria para elaborar propostas 
de estudos técnicos para um determinado projeto de infraestrutura. O governo então 
seleciona e autoriza o vencedor (uma única empresa ou um consórcio de consultorias) 
para o desenvolvimento dos estudos técnicos. De posse dessa autorização, a 
empresa ou o consórcio autorizado poderá submeter ao Bndes pedido de apoio 
financeiro. 

A consultoria que obtiver os recursos do Bndes Pró-Estruturação de Projetos 
cederá ao Banco o direito de ressarcimento do apoio financeiro. O responsável por 
este pagamento ao Bndes será o vencedor da licitação da PPP/concessão. 

O Bndes Pró-Estruturação de Projetos reforça as iniciativas já existentes no 
Bndes de apoio técnico e financeiro à estruturação de projetos de concessões e PPPs. 
O Banco já atua no setor por meio de parceria institucional com o International Finance 
Corporation (IFC), do Banco Mundial, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID); e via participação acionária minoritária na empresa Estruturadora Brasileira de 
Projetos (EBP). Mas com o Bndes Pró-Estruturação de Projetos, o Banco passa a 
apoiar de forma mais direta a elaboração de projetos. 

O Brasil carece de investimentos em infraestrutura, capazes de aumentar a 
taxa de crescimento da economia, melhorar a competitividade do país e a qualidade 
de vida da população. A ausência de bons projetos representa um gargalo para o 
investimento em infraestrutura e, em muitos casos, esta escassez está relacionada a 
restrições técnicas e financeiras do setor público na preparação dos estudos 
necessários para licitar as PPPs e concessões. 

O valor máximo de apoio por projeto será de R$ 15 milhões e entre os itens a 
serem apoiados estão recursos humanos (pesquisadores, especialistas e consultores); 
aquisição de programas de informática, bancos de dados e contratação de serviços ou 
equipamentos especializados. 

 

http://www.monitormercantil.com.br/bndes-lanca-nova-linha-para-apoiar-
elaboracao-de-projetos-de-infraestrutura/ 
 

Voltar ao índice  
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8.  Logística – Portos e Navegação 

Porto de Santos amplia participação na balança comercial  

 
30 de Março de 2016 

Fonte: Portos e Navios 
 

O Porto de Santos registrou mais um recorde mensal. Desta vez, a marca foi 
obtida com a movimentação de cargas em fevereiro, que somou 9 milhões de 
toneladas. O volume superou em 5,6% as operações do mesmo mês de 2015, quando 
8,5 milhões de toneladas entraram ou saíram do País pelo cais santista. 

Outro destaque é que, no mês passado, o complexo marítimo foi responsável 
por 30,7% da balança comercial brasileira. No entanto, as operações com contêineres 
registraram queda de 7%. Os números integram o balanço operacional do Porto, 
divulgado nesta semana 

A movimentação de cargas em fevereiro superou as expectativas da 
Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), a Autoridade Portuária. A 
estatal havia projetado que o volume operado seria o mesmo do segundo mês do ano 
passado, 8,5 milhões de toneladas. 

No acumulado do ano, a movimentação de cargas também marcou um 
recorde. No primeiro bimestre do ano, a movimentação acumulada foi de 16,8 milhões 
de toneladas, 5% acima do resultado para o mesmo período de 2015, quando 16 
milhões de toneladas foram movimentadas no complexo marítimo. 

O resultado do mês foi impulsionado, mais uma vez, pelas exportações. As 
principais cargas foram os granéis vegetais sólidos – açúcar, milho e o complexo soja 
(grãos e farelo) – que obtiveram os melhores resultados para o período. Com isso, os 
embarques de mercadorias pelo Porto registraram recorde mensal de 6,6 milhões de 
toneladas. O crescimento em relação a fevereiro do ano passado foi de 14,1%. 

Embarques de açúcar caíram 9,7%, chegando a 2 milhões de toneladas 
Entre os produtos embarcados, a alta mais expressiva foi a do milho, 92,5%. 

No mês passado, 497.796 toneladas da commodity foram escoadas pelo cais santista, 
enquanto no mesmo período do ano passado, foram 258.575 toneladas. 

Em relação ao complexo soja, o crescimento dos embarques foi de 16% e 
chegou a 2,3 milhões de toneladas. No mesmo mês do ano passado, o volume 
escoado foi de 2 milhões de toneladas. 

Entre os produtos mais exportados, está a celulose, que somou 267,2 mil 
toneladas embarcadas, um crescimento de 13,7%. Os embarques de sucos cítricos 
cresceram 30% e atingiram a marca de 187,2 mil toneladas escoadas, enquanto óleo 
combustível teve queda de 28,5% nos embarques e somou 175,1 mil toneladas. 

Os embarques de café em grãos cresceram discretamente, apenas 0,5%, e 
atingiram 124,3 mil toneladas. O mesmo aconteceu com a gasolina, cujos embarques 
somaram 87,8 mil toneladas, somente 0,1% a mais do que em fevereiro do ano 
passado. 

Importações - Nas importações, houve decréscimo de 13% em relação a 
fevereiro de 2015. Não foram registrados desembarques de carvão e minério de ferro 
a granel. 

Os produtos com maior participação foram o enxofre, com 174,5 mil toneladas 
movimentadas, um crescimento de 15,8% em relação a fevereiro do ano passado. O 
sal foi a segunda mercadoria em movimentação, 143,5 mil toneladas, mas registrou o 
maior aumento percentual, de 407,9%, em relação ao mesmo mês do ano passado. 
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Completam os cinco produtos com maior movimentação nas importações o 
adubo, que ampliou em 171,6% seus desembarques e alcançou a movimentação de 
116,9 mil toneladas, o trigo, com queda de 13,8%, e 86,8 mil toneladas importadas, e 
o gás liquefeito de petróleo (GLP), com 82,1 mil toneladas, um crescimento de 
128,7%. 

Balança comercial - Com 30,7% da balança comercial brasileira, o Porto de 
Santos ampliou em 4.3 pontos percentuais sua participação nas trocas comerciais, no 
primeiro bimestre. O equivalente a US$ 13,9 bilhões em cargas foi movimentado no 
cais santista. Para superar essa marca, seria necessário somar as participações dos 
outros sete portos brasileiros que mais operaram cargas. Todos estão abaixo de 
Santos no ranking nacional. 

A maior influência foi das exportações, que contribuíram com 31,9%, o 
equivalente a US$ 7,8 bilhões. Nas importações, a participação ficou em 29,2%, com o 
total de US$ 6 bilhões. 

Contêiner - A movimentação de contêineres no Porto de Santos registrou 
queda de 6,3% no primeiro bimestre, com 527.652 TEU (unidade equivalente a um 
contêiner de 20 pés) operados, contra 562.835 TEU no mesmo período de 2015. 
Apenas no mês passado, a redução foi de 7%, quando 258.450 TEU entraram ou 
saíram do País pelo cais santista, enquanto, em fevereiro de 2015, o volume foi de 
277.798 TEU. 

Para o professor do curso de Comércio Exterior da Universidade Santa Cecília 
(Unisanta) Hélio Hallite, os dados são preocupantes e refletem uma queda no 
desempenho industrial e no valor agregado dos produtos que são movimentados no 
cais santista. Segundo ele, os números podem impactar negativamente na economia 
da região. 

“É um dado que preocupa. As projeções indicavam um crescimento e que, em 
2017, teríamos a movimentação de 5 milhões de TEU. Entretanto, vamos ficar abaixo 
dos 3 milhões de TEU. É um delicado cenário, tendo em vista os diversos cortes que 
já tivemos em terminais de Santos”.  

 
Já o presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários (Fenop), 

Sérgio Aquino, aponta dois fatores que causam a redução das operações com 
contêineres. O primeiro é motivado pela queda das importações, que reflete na 
redução das operações de cabotagem e nas exportações. 

 
Já o segundo fator é a perda de cargas do Porto de Santos para terminais 

privados localizados em Santa Cataria e Paranaguá. “Essa perda de cargas é 
motivada pela falta de dragagem e pelos custos decorrentes da concorrência entre 
terminais arrendados e privados. Em Navegantes, por exemplo, as instalações são 
livres”, destacou Aquino. 

 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33777-porto-de-
santos-amplia-participacao-na-balanca-comercial 
 

 
Voltar ao índice  
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9. Curtas 

SAC aprova projeto da concessionária do Galeão para emissão de 
debêntures 

31 de Março de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
Com os recursos, empresa pretende construir o Pier Sul do terminal, obra que está dentro 
da fase I-B do contrato de concessão 
 

A Secretaria de Aviação Civil (SAC) aprovou projeto de investimento apresentado 
pela Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro, referente ao Aeroporto Internacional 
Antônio Carlos Jobim (Galeão), para fins de emissão de debêntures. Com o recurso 
captado, a empresa pretende construir o Pier Sul do terminal, obra que está dentro da fase 
I-B do contrato de concessão. 

A decisão está formalizada em portaria no Diário Oficial da União (DOU). O 
documento não informa o valor autorizado para a emissão, mas determina que a 
concessionária deverá manter atualizada na SAC a relação das pessoas jurídicas que a 
integram; destacar, quando da emissão pública das debêntures, na primeira página do 
prospecto e do anúncio de início de distribuição ou, no caso de distribuição com esforços 
restritos, do aviso de encerramento e do material de divulgação, o número e a data de 
publicação da portaria de aprovação e o compromisso de alocar os recursos obtidos no 
projeto prioritário aprovado; e manter a documentação relativa à utilização dos recursos 
captados, até 5 anos após o vencimento das debêntures emitidas, para consulta e 
fiscalização pelos órgãos de controle. 

Abear pede mais medidas para a aviação nos Jogos Olímpicos 

 
30 de Março de 2015 

Fonte: CNT 
 

A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) afirma avaliar positivamente 
o conjunto de medidas anunciadas pela SAC (Secretaria de Aviação Civil) para o setor nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No entanto, defende que “ainda existem aspectos que 
podem ser aprimorados para garantir a prestação do serviço com eficiência e 
contemplando margens de gerenciamento para situações excepcionais”. 

Em nota, a entidade destacou que a ampliação do horário de funcionamento do 
Santos Dumont (RJ), que receberá voos de madrugada entre 3 e 23 de agosto, servirá 
para compensar as limitações impostas pelos fechamentos diários do aeroporto, devido às 
transmissões das provas de vela na baía de Guanabara. Além disso, será importante para 
atender a demanda no pico de movimentação. Porém, defende que o horário de 
funcionamento do aeroporto de Congonhas (SP) também deve ser ampliado, já que é o 
aeroporto com o maior número de ligações com o Santos Dumont.  

A Associação pede, ainda, que o aeroporto do Galeão (RJ) possa ser uma 
alternativa para pousos, caso as condições meteorológicas afetem as operações do 
Santos Dumont. “A Abear e suas associadas continuarão em contato com as autoridades 
do setor para expor estas considerações e trabalharão para repetir, nos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro, a excelente operação realizada durante a Copa do Mundo de 2014”, 
finaliza a nota da Abear.  

 
Voltar ao índice  
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10. 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 
 
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 
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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 
 
06/04/2016 até 10/04/2016 – FESTA BRASILEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: EXPOBRASILIA Pavilhão de feiras e exposições do Parque da Cidade 
Cidade: Brasília – DF 
 
07/04/2016 até 17/04/2016 - EXPOLONDRINA 2016 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque Governador Ney Braga 
Cidade: Londrina – PR  
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/


 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 
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“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.” 

 

 

 


