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1. Comércio – Revendedora de Veículos 

Vendas de veículos novos cai 23,6% em março sobre um ano antes 

 
01 de Abril de 2016 
Fonte: R7 Notícias 

 
Os licenciamentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus 

novos no Brasil em março recuaram 23,6 por cento sobre o mesmo mês do ano 
passado, encerrando o primeiro trimestre com baixa anual de 28,6 por cento, 
segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela associação de concessionárias, 
Fenabrave. 

As vendas no mercado interno em março somaram 179.294 veículos, 
acumulando no trimestre 481.390 unidades. Sobre fevereiro, os licenciamentos de 
março subiram 22,1 por cento. 

O segmento de carros e comerciais leves teve queda de 23,3 por cento 
ante março passado, enquanto em caminhões houve baixa de 25,9 por cento, e 
ônibus mostrando recuo de 45,4 por cento, segundo a Fenabrave. 

A indústria, porém, teve forte aumento nas exportações no trimestre, 
subindo 54 por cento sobre um ano antes, para 126 mil unidades, segundo dados 
divulgados mais cedo pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. 

"Estamos exportando mais só por causa do fator cambial", afirmou o 
gerente de desenvolvimento de negócios da consultoria Jato Dynamics, 
especializada no mercado de automóveis, Milad Kalume Neto. 

Nesta semana, o presidente da Anfavea, Luiz Moan, afirmou que o 
desempenho das vendas de março foi afetado pela série de manifestações contra 
e a favor do governo federal, além das próprias crises econômica e política que 
pesam sobre a confiança dos consumidores. A queda nas vendas deve manter o 
setor fazendo ajustes de produção para se adequar à demanda. 

A entidade por ora trabalha com perspectiva de queda de 7,5 por cento nas 
vendas de veículos leves em 2016, a 2,376 milhões de unidades, número que, se 
confirmado, marcará o quarto ano seguido de retração nos licenciamentos de 
carros novos no país. 

"Imagino que as correções (nas previsões) vão ter que ser para baixo. Vai 
ter revisão, não tenho dúvida nenhuma", disse Kalume Neto. Ele acrescentou que 
a Jato Dynamics espera que as vendas de veículos leves no Brasil este ano 
somem apenas 1,95 milhão de unidades ante estimativa da Anfavea de 2,3 
milhões. 

O setor fechou fevereiro com estoque de 241,4 mil veículos novos à espera 
de compradores, queda de 8 por cento sobre janeiro e suficiente para 46 dias de 
vendas, segundo os dados mais recentes da Anfavea, que deverá fazer uma 
atualização nos dados para incluir os números de março na próxima quarta-feira. 
 
http://noticias.r7.com/economia/vendas-de-veiculos-novos-cai-236-em-marco-
sobre-um-ano-antes-01042016 

Voltar ao índice 

http://noticias.r7.com/economia/vendas-de-veiculos-novos-cai-236-em-marco-sobre-um-ano-antes-01042016
http://noticias.r7.com/economia/vendas-de-veiculos-novos-cai-236-em-marco-sobre-um-ano-antes-01042016
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2. Comércio – Shopping Center 

Novos shoppings abertos no País têm quase metade das lojas fechadas 

 
03 de Abril de 2016 
Fonte: R7 Noticias 

 
Uma nova categoria de shopping centers se espalhou pelo País nos 

últimos anos, com praças de alimentação vazias e tapumes no lugar de 
vitrines. São os shoppings "fantasmas". Hoje, quase metade das lojas dos 
empreendimentos novos, inaugurados a partir de 2012, está fechada. Se 
considerados todos os 498 shoppings centers em operação, o número de 
unidades vagas chega a 12,2 mil. Esses pontos comerciais ociosos somam 
uma área de 1,7 milhão de metros quadrados, o que equivale a 58 
empreendimentos do tamanho do Pátio Higienópolis, em São Paulo, ou do 
Shopping da Gávea, no Rio. 

A parcela de lojas vagas nos shoppings brasileiros, revelada por um 
estudo feito pelo Ibope Inteligência em parceria com a Associação dos Lojistas 
de Shoppings (Alshop), atingiu neste ano níveis recordes e já faz 
empreendedores reduzirem o aluguel e até deixarem de cobrar a locação para 
segurar o lojista. Nos shoppings consolidados e abertos até 2012, a vacância é 
de 9,1%, o dobro da média histórica. Nos shoppings novos, a ociosidade chega 
a 45%. 

A combinação de dois fatores gerou essa situação: o fim da década de 
ouro do varejo e a construção desenfreada de novos empreendimentos. 
"Mesmo se a economia não tivesse entrado em parafuso, nós teríamos 
shoppings com problema de vacância", afirma. 

Fábio Caldas, do Ibope, um dos responsáveis pelo estudo. Só entre 
2000 e 2015, segundo ele, foram inaugurados 259 shoppings. Muitos foram 
desenvolvidos por empreendedores que não eram do setor, atraídos pelo 
desempenho espetacular do varejo. Entre 2004 e 2013, o volume de vendas do 
comércio varejista, sem contar veículos e materiais de construção, cresceu 
7,5% ao ano, segundo o IBGE. Em 2014 e 2015, o avanço foi bem menor: 
2,2% e 3%, respectivamente. 

No contexto de euforia do consumo, o negócio de shoppings parecia 
muito bom. "Mas, quando as obras foram concluídas, a oferta se revelou maior 
do que a demanda e os lojistas começaram a escolher para onde ir. Optaram 
pelos melhores projetos e alguns ficaram vazios", explica Caldas. 

Para o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, esta é a pior crise dos 
shoppings. "A situação é preocupante, com o fechamento de lojas e 
demissões", diz. Neste fim de semana, ele esteve à frente do primeiro simpósio 
do setor, realizado em Punta Del Este, no Uruguai. O evento reuniu 
empresários para tratar dessas e de outras questões. 
Desconto 

Com a oferta maior que a demanda, Sahyoun conta que os 
empreendedores passaram a dar desconto no valor do aluguel. O abatimento 
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pode variar entre 25% a 30% no caso de marcas tradicionais. Nos shoppings 
novos, há casos em que o aluguel deixou de ser cobrado e o lojista paga 
apenas o condomínio. "Eles preferem abrir mão do aluguel para não ter de 
arcar com outras despesas." 

Segundo Adriana Colloca, superintendente da Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce), que reúne os donos de shoppings, os descontos 
estão ocorrendo pontualmente e variam caso a caso. Nas contas da entidade, 
a vacância dos shoppings fechou dezembro em 4% - um dos níveis mais altos 
desde o início da série da pesquisa. "Os novos sofrem mais do que os 
maduros", afirma. 

Na opinião de Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da GS&BW, consultoria 
especializada em shoppings, a tendência é que a vacância continue crescendo, 
o que deve refletir nos investimentos. 

Em 2016, estavam previstas 30 inaugurações, mas duas já foram 
canceladas segundo a Abrasce. Até 2019, 58 empreendimentos devem entrar 
em operação. "Mas, quando se olha para a frente, muita gente pode desistir", 
diz Caldas. 
 
http://noticias.r7.com/economia/novos-shoppings-abertos-no-pais-tem-quase-
metade-das-lojas-fechadas-03042016 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Supermercados 

Queda nas vendas de supermercados deve bater novo recorde em 2016, diz 
pesquisa 

01 de Abril de 2016 
Fonte: Abras 

 
Depois de obter em 2015 seu pior resultado desde 1992, as vendas do 

varejo em número de unidades devem quebrar novo recorde negativo este ano, de 
acordo com projeção da Nielsen. As vendas em volume em lojas como 
supermercados, hipermercados, bares e padarias caíram 1,2% em 2015 e a 
expectativa é de um novo recuo da ordem de 2,1% em 2016. 

Pesquisa da Nielsen sobre o cenário para este ano avalia que a 
deterioração no mercado de trabalho é a principal responsável pelo cenário 
negativo. Do total da queda de volume prevista para 2016, a pesquisa estima que 
ao menos 0,8 ponto porcentual corresponda ao efeito provocado pela queda no 
nível de emprego. 

Para a analista de mercado Tatiene Vale, as expectativas indicam um 
cenário de retomada apenas em 2018. Até lá, diz, as empresas vão ter que 
trabalhar com esse ambiente de curto prazo em que o consumidor está 
racionalizando os gastos. 

Os números indicam que as famílias estão indo menos vezes às compras e 
trazendo menos produtos para casa. A frequência com que os consumidores vão 
às lojas recuou 4,3% em 2015. Enquanto, no início da crise, a preocupação do 
varejo e da indústria era a redução no consumo de itens mais caros e migração 
para os mais baratos, hoje o volume cai como um todo: a quantidade de produtos 
que cada família levou para casa diminuiu 3,5% no ano passado. 

Dívidas. Além do desemprego, os dados da Nielsen apontam que outra 
razão para o carrinho de compras ter diminuído é o endividamento. Segundo o 
levantamento, 47% dos consumidores ao final de 2015 ou já estavam 
inadimplentes ou consideravam a possibilidade de atrasar pagamentos. O total de 
pessoas nessa situação aumentou 4,6% ante 2014 e são esses consumidores que 
estão reduzindo seus gastos. 

A pesquisa detectou ainda que, na tentativa de conter a queda nas vendas, 
a maior parte dos fabricantes fez promoções com mais intensidade, diminuindo os 
preços por um período temporário. Ao longo de 2015, essas reduções de preço 
foram mais fortes sobretudo em bebidas, com aumento de promoção em mais de 
70% dos casos, e de limpeza, em que as promoções aumentaram para 50% das 
categorias de produto. 

Esse tipo de ação coloca pressão sobre as margens de fabricantes e 
varejistas, conforme comenta Ricardo Alvarenga, da Nielsen. A pesquisa avaliou, 
porém, que em alguns casos essas promoções aumentaram pouco o volume 
vendido, o que, na avaliação dele, mostra a necessidade de as empresas serem 
mais precisas nas ofertas. 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55712 
 

Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Consumidor muda lista de compras e varejo deve adaptar melhor o 
estoque 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: DCI 
 

Com poder de compra afetado pela crise econômica, o consumidor 
brasileiro teve de mudar alguns itens da sua cesta de compras para que a lista 
coubesse no bolso. Sendo cada vez menos fiel às marcas, ele tem obrigado 
varejistas a adotar estoques mais corretos e a investir em mídia de maneira 
contínua e abrangente. 

Ano passado, o segmento varejista parece ter demorado para perceber a 
mudança dos hábitos dos consumidores, o que causou falta de produtos, ou 
ruptura, nos estoques dos supermercados, por exemplo. Segundo estudo da 
consultoria Nielsen, entre 2014 e 2015, período em que a instabilidade 
econômica se agravou, a indisponibilidade de itens nas gôndolas das lojas 
saltou de 3,5% para 4,6%. 

Para o analista de mercado da Nielsen, Lucas Bellacosa, o motivo foi o 
mau gerenciamento de estoques por parte do varejo, que não soube ver as 
novas tendências criadas entre os consumidores com a crise econômica. "O 
consumidor está optando pela troca de marca para não perder o padrão de 
vida. Por isso, a participação das marcas líderes nas vendas vem caindo pouco 
a pouco, enquanto as menos expressivas têm ganhado espaço. O varejista tem 
que estar atento a isso." 

De acordo com o estudo, 41% das marcas líderes em seus segmentos 
registraram queda nas vendas no ano passado. Em 2014, o mesmo índice já 
apontava uma baixa de 22%, frente ao ano anterior, na preferência destes itens 
pelos clientes. No ano passado, a participação das marcas líderes nas vendas 
dos supermercados foi de 28%, enquanto em 2013 o patamar era de 28,7%. 

Na contramão, os produtos de marcas menos expressivas saltaram, no 
mesmo período, de 57,8% para 58,8% em representatividade de escolha. "Não 
é suficiente construir planos de mídia se a operação em loja não acompanhar, 
o que fica mais crítico em um momento em que o consumidor está mais 
disposto a trocar de marca", comenta Bellacosa. 

Quase metade dos consumidores brasileiros (44%) admitiu trocar 
produtos por marcas mais baratas na hora de realizar as compras. Além disso, 
a cesta de itens do brasileiro esteve 3,5% em 2015, na comparação com o ano 
anterior. O que corrobora um racionamento, inédito há muitos anos, por parte 
do consumidor na hora de obter os itens nos supermercados. "Este é o 
momento em que a indústria e o varejo devem trabalhar juntos para realizar 
promoções, adaptar os estoques de forma objetiva e atrair os consumidores 
com os produtos que eles desejam neste momento." 

Dentre os segmentos que mais sofrem com a movimentação do 
consumidor em busca de manter seu padrão de vida estão: higiene e beleza, 
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cujo índice de troca de marcas já alcançou 70% dos itens, higiene e beleza 
(71%), alimentos (42%) e bebidas (17%). "Com um consumidor menos fiel, é 
imprescindível trabalhar três pilares para conquistá-lo: execução correta no 
ponto de venda; foco em inovação que apresente clara relação de custo 
benefício; e manter os investimentos em mídia, condicionando a lembrança 
constante e estabelecendo vínculos com o consumidor", diz. 

Procurados, os líderes do varejo brasileiro Carrefour e Grupo Pão de 
Açúcar (GPA) afirmaram que não comentam sobre estratégias de estocagem, 
pois, de acordo com eles, a informação poderia atrapalhar a negociação com 
fornecedores. No entanto, os dois varejistas revelam ter notado crescimento na 
venda dos itens de marcas próprias. 
Bar em casa 

Outra mudança relevante no hábito de compras do consumidor está 
relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Conforme a pesquisa da Nielsen, o consumo compartilhado desses itens 
em casa aumentou 37% no ano passado, em relação a 2014. Em 
contrapartida, os bares registraram queda de 4,8% nas vendas em 2015, 
também na comparação com o ano anterior. 

O índice é maior que a média do varejo nacional, que calculou baixa de 
1,2%, somando todos os segmentos que correspondem ao setor. "Esse canal 
tem perdido importância nos últimos anos, já que metade do faturamento dele é 
proveniente da venda das cervejas. A crise levou os consumidores a ter esse 
momento em casa", revela a analista da Nielsen, Tatiene Vale. 
Futuro 

Para os próximos anos, os analistas indicam investimentos no comércio 
eletrônico (e-commerce), principalmente voltado à venda de produtos básicos, 
como alimentos frescos e mercearia e bebidas, como potencial de crescimento. 

No Brasil, enquanto 57% das pessoas afirmam já ter comprado itens 
eletrônicos na internet, apenas 5% admitem ter adquirido artigos como frutas e 
outros alimentos frescos pelo mesmo canal. "Há aí um espaço enorme para 
crescimento. O índice global de vendas nesse segmento é de 11%", aponta 
Tatiene. Ainda segundo informações da Nielsen, o comércio eletrônico crescerá 
43% no País até 2019. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/consumidor-muda-lista-de-compras-e-varejo-
deve-adaptar-melhor-o-estoque-id537885.html 
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Vendas no varejo de material de construção crescem 8% em março 
 

04 de Abril de 2016 
Fonte: IN 

 
As vendas no varejo de material de construção cresceram 8% em 

março, na comparação com fevereiro deste ano. O desempenho, no entanto, 
ficou 4% abaixo do registrado em março de 2015. Com isso, o setor fechou o 
primeiro trimestre do ano com 10% de queda sobre o mesmo período do ano 
passado. 

Os dados são do estudo mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas da 
Anamaco, com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e 
Siamfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas, das cinco regiões do país, entre 
os dias 28 a 31 de março. A margem de erro é de 4,3%. 

Segundo o estudo, a região Sudeste apresentou a maior variação 
positiva no mês, de 10%, seguida pelo Sul (6%), Norte e Nordeste (3%). No 
Centro-Oeste as vendas se mantiveram estáveis em março. 

―Esse já era um comportamento esperado pelo nosso setor, afinal as 
vendas sempre sobem após o feriado do Carnaval. Além disso, a maior parte 
das categorias pesquisadas no mês tiveram alguma recuperação nas vendas 
em março. Foi assim com revestimentos cerâmicos, que cresceu 5%, louças 
sanitárias e telhas de fibrocimento, que cresceram 4% cada, e fechaduras e 
ferragens, que tiveram desempenho 2% superior. Tintas e metais sanitários 
ficaram estáveis no período‖, explica o presidente da Anamaco, Cláudio Conz. 

De acordo com o levantamento, 46% dos entrevistados esperam 
recuperar parte das vendas já em abril. ―Isso demonstra o otimismo do setor 
com os fatores que tendem a dar impulso às vendas novamente nesta época 
do ano. Um deles é o fim 'das águas de março', pois as chuvas afetam muito a 
comercialização dos nossos produtos‘, especialmente nas Regiões Sul e 
Sudeste, que detêm mais de 60% do consumo dos materiais de construção no 
Brasil. Em compensação, há certamente muita coisa para se reparar nos 
imóveis agora que esse período deve cessar‖, completa Conz. 

O presidente da Anamaco também analisa o impacto do atual cenário 
político na economia do setor: 

―O encaminhamento da solução política, seja ela qual for a escolhida, 
também já permite que tenhamos uma melhor noção da economia, basta ver o 
aumento significativo de entrada de capitais estrangeiros neste primeiro 
trimestre, que foi muito superior ao ano passado. Essa semana também 
tivemos o lançamento da terceira etapa do ‗Minha Casa Minha Vida‘, que deve 
dar alento e apresentar resultados a partir do segundo semestre, assim como 
novas medidas de liberação de crédito que também devem começar a irrigar as 
vendas no comércio‖, declara. 

Para Conz, a principal característica de 2016 é que será um ano de 
retomada, pois muitas obras adiadas em 2015 estão sendo retomadas. 
―Estamos vendo um movimento muito forte de retomada da manutenção 
predial, seja porque os imóveis ficaram vazios, seja porque estão à espera de 
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novos inquilinos. Esse movimento reforça a necessidade de reformas e 
adequações e influencia diretamente o nosso setor‖. 

Outro ponto positivo mencionado por ele, é que os produtos do setor 
estão com preços mais acessíveis ao consumidor final, mas por pouco tempo: 

―Estamos observando a abertura de novas lojas e de investimentos em 
melhoria, uma vez que o varejo está encontrando pontos e áreas com preços 
bem inferiores aos pedidos até 2014. A indústria do nosso setor fez fortes 
ajustes em 2015, diminuindo a produção, o que afetará a reposição dos baixos 
estoques existentes atualmente nas lojas. Já é significativo o aumento nos 
indicadores de ruptura dos estabelecimentos, no aumento de prazo para 
entrega e aumentando a entrega parcial de pedidos‖, diz. 

Para 2016, a Anamaco continua prevendo crescimento de 6% sobre 
2015, mas as maiores dificuldades do setor, segundo a entidade, estarão no 
abastecimento regular e na logística, tanto de recebimento como na entrega as 
consumidores. ―Esses dois ítens vem apresentando forte necessidade de 
aumento de preços. Para quem já fez esses ajustes, o melhor a fazer é olhar 
para dentro da empresa e buscar boas oportunidades de melhoria, que são 
apenas visíveis na crise, como investimento em treinamento e qualificação. 
Estar atento ao chão da loja e na melhoria da equipe serão duas ações 
fundamentais para quem quer fazer a diferença em 2016‖, finaliza o presidente 
da Anamaco. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-no-varejo-
de-material-de-construcao-crescem-8-em-marco 
 

Voltar ao índice 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-no-varejo-de-material-de-construcao-crescem-8-em-marco
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/vendas-no-varejo-de-material-de-construcao-crescem-8-em-marco
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5. Serviços – Planos de Saúde 

Disparada dos preços pode fazer plano de saúde subir até 15% em maio 

 
03 de Abril de 2016 

Fonte: Correio Braziliense 
  
O percentual de aumento será definido em maio e passa a vigorar a partir de 
junho 
 

Os consumidores precisam preparar o bolso para os gastos com saúde 
neste ano. Com a disparada dos preços desde 2015, economistas não têm 
dúvidas de que o reajuste dos convênios individuais e familiares ficará acima 
dos dois dígitos em 2016. A Tendências Consultoria prevê um aumento de 
10,3% e alguns analistas não descartam uma correção acima da autorizada 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2015, de 13,55%, 
podendo chegar a 15%. O percentual de aumento será definido em maio e 
passa a vigorar a partir de junho, de acordo com o aniversário do contrato do 
conveniado. 

Márcio Milan, analista de Inflação da Tendências, projeta com base no 
reajuste incorporando a carestia em 12 meses, já que os parâmetros da ANS 
são pouco transparentes para operadoras com mais de 30 conveniados. ―É 
difícil pensar que o aumento será abaixo dos dois dígitos. O próprio ajuste de 
medicamentos corrobora isso‖, avalia. Em 1º de abril, o governo federal ajustou 
os preços dos produtos farmacêuticos em 12,5%. 

No caso dos medicamentos, a composição do índice buscou compensar 
a inflação e o aumento de custos causados pela alta do dólar e aumentos nas 
despesas com energia elétrica. A lógica do reajuste dos planos de saúde é 
muito semelhante e não foge à regra. Boa parte dos medicamentos, insumos e 
equipamentos são comprados em moeda estrangeira e isso influenciará no 
aumento permitido às operadoras. 

Em 2015, o dólar subiu 48,49% em relação ao real. E, por mais que a 
divisa esteja em desaceleração, esse movimento apenas ameniza a pressão 
de custos. Como hospitais e clínicas estão sempre incorporando novas 
tecnologias e repondo equipamentos, uma abrupta desvalorização do real leva 
empresas e médicos a repassarem parte dos custos para a matriz de preços. 
Sejam exames, procedimentos cirúrgicos ou consultas. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/04/03/internas
_economia,525454/diparada-dos-precos-pode-fazer-plano-de-saude-subir-ate-
15-em-maio.shtml 
 

Voltar ao índice  
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/04/03/internas_economia,525454/diparada-dos-precos-pode-fazer-plano-de-saude-subir-ate-15-em-maio.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/04/03/internas_economia,525454/diparada-dos-precos-pode-fazer-plano-de-saude-subir-ate-15-em-maio.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/04/03/internas_economia,525454/diparada-dos-precos-pode-fazer-plano-de-saude-subir-ate-15-em-maio.shtml
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6. Serviços - Telecomunicações 

Operadora só pode cortar internet fixa se informar sobre consumo, diz 
Anatel 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 
Empresas podem vender internet por pacote de dados e não por velocidade. 
MP-DF vê chance de 'gigantesca violação' do direito dos consumidores. 
 

As operadoras que pretenderem oferecer acesso à internet fixa somente 
por meio de pacote de dados, como ocorre com a internet móvel, só poderão 
começar a interromper o serviço se oferecerem ao consumidor ferramenta para 
acompanhar o consumo, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). 

Atualmente, o serviço é cobrado de acordo com a velocidade contratada. 
Se as operadoras passarem a oferecer internet fixa por meio de pacote de 
dados e quiserem interromper a internet quando o limite do pacote for atingido, 
elas precisarão fornecer ferramenta para o usuário acompanhar o consumo 
durante o mês e também terão de enviar avisos quando a franquia estiver perto 
de esgotar. 

―A Anatel já comunicou as empresas que as alterações na forma de 
cobrança só poderão ser feitas após implantação de sistemas transparente que 
mostre ao usuário a quantidade de consumo‖, afirmou ao G1 o presidente da 
Anatel, João Rezende. 
Notificação 

Em 23 de março, o Ministério da Justiça notificou as operadoras Vivo, Oi 
e Claro para que elas dessem esclarecimentos sobre a suposta intenção de 
oferecer acesso à internet fixa somente por meio de pacote de dados, como 
ocorre com a internet móvel. 

O Ministério Público do Distrito Federal também pediu esclarecimentos 
às empresas sobre o assunto. Para o promotor Paulo Binicheski, o modelo que 
as empresas querem adotar revelam ―abusividade‖. ―O que se percebe é uma 
preparação do terreno para mais uma gigantesca violação dos direitos dos 
consumidores brasileiros‖, afirmou. 
Regras 

Como o serviço de internet é oferecido em regime privado, a Anatel não 
determina a forma de cobrança, como ocorre na telefonia fixa. Apesar disso, a 
agência reguladora tem de acompanhar a relação das operadoras com os 
consumidores. 

―A Anatel não cria, não proíbe, não limita. O que temos que garantir é 
que seja qualquer pacote que ela ofereça que seja transparente a forma de 
oferta desse pacote e que possa acompanhar esse consumo‖, afirmou Elisa 
Leonel, superintendente de Relação com os Consumidores. 
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Além disso, segundo a superintendente, as operadoras não podem 
alterar as regras do contrato de consumidores que fazem parte de programa de 
fidelização. ―Se o consumidor se fidelizou e está no período, [a operadora] não 
pode mudar regra do contrato. Fora desse momento, ela pode mudar‖, 
esclareceu. 
Veja o que disseram as empresas: 
Vivo 

Após a notificação do Ministério da Justiça, a Telefônica Vivo informou 
que, desde o dia 5 de fevereiro passado, o serviço Vivo Internet Fixa (ex-
Speedy, que utiliza a tecnologia ADSL) passa a prever a criação de franquia de 
consumo de dados. Os usuários ADSL que compraram o serviço antes dessa 
data mantêm as condições contratuais já existentes, segundo a empresa. 

"Promocionalmente, não haverá cobrança pelo excedente do uso de 
dados até 31 de dezembro de 2016. À medida que isto vier a ocorrer no futuro, 
a empresa fará um trabalho prévio educativo, por meio de ferramentas 
adequadas, para que o cliente possa aferir o seu consumo. A franquia de 
consumo de dados de internet fixa já é praticada hoje por alguns dos principais 
players de banda larga fixa." 
Oi 

A Oi informou, após notificação do Ministério da Justiça, que "não pratica 
redução de velocidade ou interrupção da navegação após o fim da franquia de 
dados de seus clientes de banda larga fixa, embora o regulamento de ofertas 
preveja a possibilidade". 
Claro 

A Claro – que controla a NET – enviou um posicionamento após a 
divulgação da informação de que o MP do DF pediu esclarecimentos às 
operadoras. A empresa informou que todas as opções de banda larga 
apresentam uma franquia mensal de consumo, prevista em contrato. O modelo 
é determinado por estatísticas, revisto periodicamente e usado também em 
outros países, segundo a Claro. 

A empresa diz que "a adoção da franquia é uma política de 
transparência e qualidade", que tem o objetivo de "garantir o correto 
dimensionamento da rede de banda larga para todos os usuários". "O emprego 
de franquia visa preservar a experiência de uso, tanto de quem usa 
moderadamente como de quem usa de forma intensiva." 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/operadora-so-pode-cortar-
internet-fixa-se-informar-sobre-consumo-diz-anatel.html 
 

Voltar ao índice 
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7. Comércio Eletrônico 

Número de lojas de vendas on-line no País cresceu 21,52% 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: Abras 
 

Em contramão aos mais de 80 mil fechamentos registrados no varejo físico 
no ano passado, as operações no comércio eletrônico (e-commerce) saltaram 
21,52% nos últimos 12 meses, encerrados em fevereiro último. 

O estudo "Perfil do E-commerce Brasileiro", realizado pela BigData Corp. 
sob encomenda do PayPal Brasil, analisou cerca de 10,5 milhões de sites em todo 
o País e mostrou o crescimento entre as lojas on-line no País. Os sites de 
comércio eletrônico, que representavam 2,65% do total das URLs brasileiras no 
ano passado, agora respondem a 3,54% do universo apurado. 

Outro dado que demonstra uma migração de estabelecimentos para o 
ambiente on-line é a diminuição do número de lojas on-line que também possuem 
lojas físicas. Em 2015 eram 14,53%, hoje são 13,46%. As redes sociais parecem 
estar ganhando cada vez mais força como forma de alavancar as vendas do e-
commerce. 

A pesquisa apontou ainda uma maior preocupação do setor com o uso das 
redes sociais. De acordo com o estudo, 60,71% dos sites de comércio eletrônico 
brasileiros usam as redes sociais para turbinar vendas e promoções. O Facebook 
é o preferido, com 54,96%. Em seguida vêm Twitter, com 35,87%; YouTube, 
20,80%; e Instagram, 9,32%. 

"A pesquisa demonstra, de forma inequívoca, que o mercado de vendas on-
line começou a entender que precisa se tornar protagonista. O futuro das compras 
no varejo está na internet, e elas acontecerão, cada vez mais, via smartphone e 
devices portáteis de maneira geral", afirmou o CEO da BigData Corp., Thoran 
Rodrigues, por meio de nota. 
Demanda maior 

Pesquisas do mercado apontam que pelo menos 50% das vendas off-line 
são baseadas por prévias buscas on-line. Com o crescimento da demanda e o 
aumento efetivo das vendas no segmento, as empresas buscam também 
operações mais assertivas e que permitam uma gestão inteligente, voltada a 
redução de custos. 

Na opinião do vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 
(camara-e.net), Mariano de Faria, a economia do setor está baseada na tecnologia 
da informação e na logística. "Com a nova regra do ICMS, a terceirização dos 
centros de distribuição [CDs] passou a ser mandatária". O executivo, que é coCEO 
e sócio da VTEX, empresa de tecnologia para e-commerce, afirmou na fase atual 
do ICMS, ter operação própria de CD "é ter desvantagem competitiva". Para ele, a 
tendência é analisar operadores de fullfilment, que oferecem todas as soluções 
envolvidas com o fluxo dos CDs. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55725 
 

Voltar ao índice  
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8. Emprego 

Mesmo em crise mercado gera trabalho em algumas profissões 

 
04 de Abril de 2016 

Fonte: EBC 
 

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) mapeou como a crise 
econômica, que começou há dois anos, afetou o mercado de trabalho. A 
entidade descobriu que nem todos os setores perderam vagas de emprego. 

A área de telemarketing foi uma das que se destacou, com a criação de 
27,5 mil postos de trabalho. A atendente de telemarketing Janaína Almeida 
conta que a capacitação dos profissionais é o principal foco de investimento 
das empresas. 

Das 600 profissões pesquisadas pela CNC, em 140 o número de postos 
de trabalho aumentou entre julho de 2014 e dezembro do ano passado. Além 
do setor de telemarketing, o de manutenção de edificações criou 71,5 mil vagas 
e o de recepcionistas abriu 25,4 mil novos postos de trabalho. 
 
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-04/mesmo-em-
crise-mercado-gera-trabalho-em-algumas-profissoes 
 

Voltar ao índice  

http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-04/mesmo-em-crise-mercado-gera-trabalho-em-algumas-profissoes
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-04/mesmo-em-crise-mercado-gera-trabalho-em-algumas-profissoes
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9. Franquias 

Cresce demanda por franquias em meio à crise no varejo 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Se 2015 já foi um ano complicado para o setor varejista, os primeiros 
meses de 2016 indicam que a retração das vendas deve continuar ainda por 
um bom tempo. O fato é que o crescente desemprego atrelado ao 
endividamento dos consumidores e à dificuldade na obtenção de crédito gera 
um cenário desanimador para o seguimento durante os próximos meses, vez 
que acaba perdendo espaço para outras atividades econômicas. 

Com efeito, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), estima-se que haverá a demissão de 
aproximadamente 245 mil trabalhadores formais ainda durante 2016. A 
consequência direta disso é que sem emprego, esses trabalhadores reduzem 
seu consumo e sem clientela suficiente, muitas lojas também deixam de existir. 

Contudo, na contramão da crise econômica que assombra o setor 
varejista, a busca por franquias tem crescido consideravelmente. Atualmente, 
esse é um dos mercados que mais ascende no país. De acordo com a 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor teve um crescimento de 
8,3% durante 2015 e a expectativa é que esse número seja ainda maior neste 
ano. 

Esse crescimento é motivado, em parte, pela necessidade. Com o 
aumento do desemprego e a ausência de perspectivas de recolocação no 
mercado de trabalho assalariado, diversos outrora trabalhadores formais têm 
utilizado seus recursos do FGTS para se filiar a alguma rede de franquias. 

Além disso, verifica-se que, na prática, o mercado de franquias tem se 
mantido mais estável economicamente em meio à crise, sendo uma opção 
mais segura a quem deseja empreender. Dados do SEBRAE corroboram tal 
informação, os quais indicam que de cada dez empresas que abrem no país, 
oito encerram as atividades antes de completar cinco anos em funcionamento. 
No caso das franquias, a cada dez empresas que são abertas, apenas 1,5 
encerram as atividades antes de cinco anos. 

Apesar de essa ser uma boa solução em meio ao conturbado cenário 
econômico, é necessário que o empreendedor, antes de investir seu dinheiro 
em determinada marca, cerque-se de cuidados, que vão desde uma prévia 
pesquisa sobre o mercado que pretende atuar até uma análise detalhada do 
perfil do franqueador ao qual se deseja filiar. 

Aos interessados em migrar para esse ramo do varejo, é imprescindível 
o conhecimento de que antes mesmo da assinatura do contrato de franquia, o 
pretenso franqueado tem o direito de receber, com a antecedência mínima de 
dez dias, a Circular de Oferta de Franquia (COF), na qual devem constar todas 
as informações comerciais, financeiras e jurídicas da franquia, a fim de que 
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investidores e interessados possam embasar sua opção por aderir ou não à 
rede. 

Para que todo o processo se dê satisfatoriamente e sem sustos, é 
altamente recomendável que tanto franqueador quanto franqueado sejam 
assessorados por uma equipe jurídica especializada no assunto, a fim de que o 
equilíbrio seja garantido em todas as etapas do trâmite contratual. 

Com atenção a todos esses cuidados, não há dúvidas de que o sistema 
de franquia pode sim ser uma excelente ou até mesmo a melhor oportunidade 
para aplacar os efeitos da crise no setor de varejo, podendo a médio e longo 
prazo estimular a retomada das vendas e fomentar o consumo, além de se 
traduzir em uma via de escape para os problemas que acossam o setor. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11796/cresce-demanda-por-franquias-em-meio-
a-crise-no-varejo 
 

Voltar ao índice 
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10.  Mercado Imobiliário 

Imobiliárias miram em clientes interessados em imóveis mais baratos 

 
02 de Abril de 2016 

Fonte: R7 
 
Imóveis de médio e alto padrão estão pressionados pala baixa confiança do 
consumidor 
 

O segmento econômico de imóveis tem se mostrado a melhor alternativa 
para corretores e imobiliárias, uma vez que deve continuar em 2016 com 
vendas e lançamentos melhores que os imóveis voltados para os médio e alto 
padrões. 

"Eu diria que em 2015 [o segmento econômico] representou pelo menos 
uns 25% do volume vendido por nós e acho que este ano este volume deve 
subir. Este ano deve passar de 30%", afirmou o vice-presidente comercial da 
Abyara Brokers, imobiliária paulistana do grupo Brasil Brokers, Bruno Vivanco. 

Segundo ele, o número de corretores imobiliários da Abyara voltados 
para o setor cresceu 20% de 2015 para 2016, principalmente devido ao recuo 
do segmento de médio e alto padrão, que segue pressionado pela alta dos 
juros e baixa confiança do consumidor. Hoje, cerca de 800 profissionais 
atendem o segmento econômico na Abyara. 

Dados da imobiliária mostram que do total de imóveis lançado na cidade 
de São Paulo em 2015, cerca de 29% foram imóveis econômicos (até R$ 250 
mil), ante 14% um ano antes. Já a parcela de imóveis com preço médio acima 
de R$ 500 mil caiu de 45% em 2014 para 24% no ano passado. 
Viver de aluguel é mais vantajoso do que comprar a tão sonhada casa própria 

"O segmento econômico tem um conjunto de lançamentos para 2016 e 
2017 bastante intenso em toda a região metropolitana de São Paulo, e até no 
interior", afirmou Vivanco. 

Segundo ele, as incorporadoras podem lançar cerca de 10 mil unidades 
na região este ano, um número ligeiramente superior a 2015. 

No Estado do Rio de Janeiro são 45 mil corretores imobiliários ativos e a 
fatia que passou a trabalhar com o segmento econômico passou para 25% a 
30%, de acordo com o diretor do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores 
de Imóveis do Rio de Janeiro), Laudimiro Cavalcanti. A proporção praticamente 
dobrou em relação a 2014, quando era de 15%. 

"O corretor vai procurar o mercado que está mais aquecido, e para esta 
área [econômica] ele está aquecido. O corretor não está conseguindo 
comercializar o luxo, a classe média", disse Cavalcanti. 

Esta proporção não deve mudar ao longo do ano, na visão do diretor, 
que acredita que a crise econômica e política vai durar mais quatro ou cinco 
meses. "Eu acredito que vamos retomar o mercado para a classe média, alta", 
afirmou. 
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Um dos pilares da venda de imóveis econômicos são os 
empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. No ano passado, a faixa 1 do 
programa habitacional — cuja maior parte era subsidiada pelo governo federal 
— não teve contratações e algumas empresas migraram para as faixas 2 e 3, 
que com as novas regras passaram a ter limites de renda de R$ 3.600 e R$ 
6.500, respectivamente. 

"No segmento de incorporação, nosso foco (em 2016) será em 
intensificar os esforços de venda e acelerar o lançamento de empreendimentos 
MCMV 2 e 3, em que a demanda continua forte e podemos aproveitar nosso 
modelo industrializado de construção com baixo custo", disse a Direcional 
Engenharia, em seu relatório de resultados divulgado em meados de março. 

No ano passado, a empresa teve aumento de 95% nos lançamentos de 
empreendimentos para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, e 
queda de 39% para a média e alta renda. 

Mesmo em uma situação melhor do que segmentos de perfil mais alto, a 
venda de imóveis econômicos também encontra entraves, com maior restrição 
de concessão de crédito pela Caixa Econômica Federal e um comprador um 
pouco mais indeciso para efetivar a compra, de acordo com a arquiteta Mariliza 
Fontes Pereira, do escritório especializado no segmento popular MD.Oito, que 
atua em São Paulo e Rio de Janeiro. 

"Não deixou de ter visitas nos stands (de vendas de imóveis). Mas antes, 
de 10 visitas, a gente fechava, sete ou oito compras. Hoje, são quatro ou cinco. 
As pessoas estão com medo [de comprar] ou o crédito delas não atende as 
exigências da Caixa", disse. 
 
http://noticias.r7.com/economia/imobiliarias-miram-em-clientes-interessados-
em-imoveis-mais-baratos-02042016 
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11. Curtas 

Pagamento por cartão de crédito e compras online têm a preferência dos 
brasileiros 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

De acordo com a pesquisa Total Retail¸ divulgada pela PwC em março, 
o cartão de crédito aparece como o meio de pagamento mais usado pelos 
consumidores brasileiro. Ele foi citado por 78,5% dos entrevistados. Em 
seguida, estão dinheiro (59,2%) e cartão de débito (53,7%). A pesquisa 
também apontou que nos demais países o método mais utilizado é dinheiro 
(74,7%), seguido de cartão de crédito (58,2%) e cartão de débito (56,9%). 

Outro dado do estudo diz respeito às compras. Dos mil entrevistados, 
38,2% disseram ter o hábito de realizá-las online todos os meses diante de 
30,9% que preferem fazê-las em lojas físicas também mensalmente. Destes, 
3,4% afirmaram nunca terem adquirido produtos por meio da internet. Para as 
compras online, a conveniência é o principal motivo para 41,6% dos 
consumidores. Já o preço é o que mais pesa na decisão da escolha dos 
varejistas para 58,7% dos entrevistados (em seguida, vem a confiança na 
marca do produto – 44,6%). 

GVT passa a se chamar Vivo a partir do dia 14 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: Administradores 
 
A companhia controlada pela espanhola Telefónica anunciou em setembro de 
2014 acordo para compra da GVT por 7,2 bilhões de euros 
 

O grupo de telecomunicações Telefônica Brasil vai eliminar a marca 
GVT, que passará a ser Vivo, a partir de 14 de abril. 

A companhia controlada pela espanhola Telefónica anunciou em 
setembro de 2014 acordo para compra da GVT por 7,2 bilhões de euros. Desde 
então, a empresa vinha trabalhando na integração das operações entre Vivo e 
GVT. 

 
Voltar ao índice  

 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  21 

“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.” 

 

12. 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 
 
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 
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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  
 
08/04/2016 até 09/04/2016 - AVIESP 
Setor: Turismo 
Local: Pavilhão Expo Dom Pedro - Anexo Parque D Pedro Shopping 
Cidade: Campinas – SP 
 
10/04/2016 até 13/04/2016 - PARECIS SUPERAGRO 
Setor: Agronegócio  
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ODENIR ORTOLAN 
Cidade: Campo Novo do Parecis – MT 
 
12/04/2016 até 14/04/2016 – LAAD SECURITY 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
12/04/2016 até 15/04/2016 – POLLUTEC BRASIL 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/04/2016 até 16/04/2016 – FEICON BATIMAT 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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