
 

INFORMATIVO SCS 
Ano 10, nº 064 

07 de Abril de 2016 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 064 – Ano 10 – Brasília, 07 de Abril de 2016 

 
Sumário 

1. COMÉRCIO ........................................................................................................ 3 

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO TEM QUEDA ANUAL DE 13,9% EM 

MARÇO .......................................................................................................................... 3 

2. COMÉRCIO – REVENDEDORA DE VEÍCULOS ........................................................ 4 

VENDAS DE VEÍCULOS SOBEM 22,1% EM MARÇO, MAS INDÚSTRIA DIZ QUE NÃO PODE 

FESTEJAR ...................................................................................................................... 4 

3. SERVIÇOS ......................................................................................................... 5 

BRASILEIROS PENSAM EM TROCAR TV PAGA POR NETFLIX EM BREVE ....................... 5 

4. SERVIÇOS - INTERNET ....................................................................................... 7 

INTERNET CHEGA A MAIS DA METADE DOS BRASILEIROS, MOSTRA IBGE ................... 7 

5. SERVIÇOS – SETOR HOTELEIRO ........................................................................ 9 

A MELHOR ÉPOCA PARA RESERVAR HOTÉIS EM CADA PARTE DO MUNDO ................... 9 

6. SERVIÇOS – TURISMO...................................................................................... 11 

DÓLAR EM ALTA IMPULSIONA TURISMO NACIONAL ..................................................... 11 

7. EMPREGO ....................................................................................................... 12 

CONSTRUÇÃO CIVIL DEMITE 467 MIL TRABALHADORES EM 12 MESES ...................... 12 

DIA DAS MÃES DEVE TER 28% MENOS VAGAS DE EMPREGO TEMPORÁRIO QUE NO 

ANO PASSADO ............................................................................................................. 13 

8. LOGÍSTICA – PORTOS E NAVEGAÇÃO ............................................................... 14 

PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM PORTOS SOMAM R$ 7,9 BILHÕS EM 5 MESES .... 14 

9. CURTAS .......................................................................................................... 16 

VENDAS DE VEÍCULOS SEMINOVOS REAGEM EM MARÇO ........................................... 16 

BASE DE TELEFONES FIXOS EM USO NO BRASIL TEM 5A QUEDA SEGUIDA EM 

FEVEREIRO, DIZ ANATEL ............................................................................................. 16 

10. FEIRAS ............................................................................................................ 17 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

 

1. Comércio 

Confiança do empresário do comércio tem queda anual de 13,9% em 
março 

06 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), da 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
atingiu 80,9 pontos em março, uma queda de 13,9% em relação a março de 
2015. Apesar do aumento de 1,1% na passagem de fevereiro para março, o 
resultado ainda reflete a contínua retração do varejo, provocada especialmente 
pela deterioração do mercado de trabalho. 

– Seguem ausentes indicativos de reversão no médio prazo, 
especialmente em função do desemprego e da queda na renda real dos 
consumidores, que influenciam as vendas – avalia a economista da 
Confederação, Izis Ferreira. 

O aumento no comparativo mensal foi puxado, sobretudo, pelo subíndice 
que mede as condições correntes, que chegou a 44,1 pontos, subindo 9% em 
relação a fevereiro. A avaliação positiva da percepção dos comerciantes em 
relação ao setor, que subiu 34,2% na comparação mensal, teve papel relevante 
no crescimento do indicador. Na comparação anual, no entanto, há uma 
retração de 28,1%. Para 92,9% dos varejistas, a economia piorou em março de 
2016. 

O subíndice ligado às expectativas em relação aos próximos meses 
alcançou 122,7 pontos. Apesar de estar acima do nível de indiferença, de 100 
pontos, o resultado é apenas 0,2% acima do registrado em fevereiro. Na 
comparação anual, a queda é de 4,8% com perspectivas piores para a 
economia (-1,7%), para o setor (-5,4%) e para o próprio negócio (-6,4%). A 
CNC estima que o volume das vendas do comércio em 2016 recue 4,2% no 
conceito restrito e 8,4% no conceito ampliado, que inclui os setores de 
automóveis e materiais de construção. 

O índice que mede as condições de investimentos caiu 1,6% em relação 
a fevereiro e 17,3% na comparação anual, alcançando 75,7 pontos. O 
resultado foi influenciado por reduções em todos os itens: intenção de 
contratação de funcionários (-0,2%), intenção de investimento na empresa (-
2,9%) e avaliação do nível dos estoques (-0,5%). O estudo aponta que 74% 
dos entrevistados reduziram a intenção de fazer aportes ao capital nas 
empresas devido à trajetória de alta dos juros e à elevação do custo de 
financiamento. A avaliação do nível dos estoques diante da programação de 
vendas caiu 0,5% em fevereiro, o que indica alta no nível dos estoques. Para 
32,1% dos empresários, os estoques estão acima do adequado. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/confianca-do-empresario-do-comercio-tem-
queda-anual-de-139-em-marco/ 

Voltar ao índice 
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2. Comércio – Revendedora de Veículos 

Vendas de veículos sobem 22,1% em março, mas indústria diz que não 
pode festejar 

 
06 de Abril de 2016 

Fonte: EBC 
 

As vendas de veículos novos ao mercado interno aumentaram 22,1% 
em março sobre fevereiro, mas mantiveram a queda de 23,6% sobre março do 
ano passado. Houve um recuo de 28,6% no trimestre. Os números abrangem 
todo o país. Foram comercializados no mês passado 179,1 mil veículos. A 
produção cresceu a um ritmo maior (42,6%) do que o escoamento dos 
produtos. Em março, foram produzidos 195,3 mil veículos. 

No entanto, quando comparado ao mesmo período do ano passado, 
houve queda de 23,7% e, no acumulado dos três meses de 2016, a produção 
ficou 27,8% menor. 
Os dados foram divulgados hoje (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea). 
Crise 

O presidente da Anfavea, Luiz Moan, disse que o crescimento da 
demanda interna não sinaliza uma ―retomada e reflete o agravamento da crise 
política‖. Segundo ele, nos dias em que ocorreram manifestações no país 
algumas concessionárias que não receberam nenhum consumidor. Moan 
considera que é cedo para fazer uma previsão sobre o comportamento do 
mercado para os próximos meses. 

Destacou que mesmo o crescimento da produção não pode ser visto 
como uma recuperação. ―Estamos com um trimestre que é o pior desde 2006, 
portanto, sem comemoração.‖ 

O executivo informou que apenas 51,4% dos negócios foram a prazo, no 
menor patamar de financiamento dos últimos 14 anos, o que demonstra falta de 
confiança dos consumidores. 

As exportações também melhoraram o desempenho em relação a 
fevereiro último com o número de unidades embarcadas 0,2% maior, mas se 
comparada a março de 2015, houve redução de 7,7% e, no trimestre, queda de 
7,6%. No acumulado do ano, em valores, as vendas externas atingiram US$ 
2,2 bilhões. 

O fraco desempenho das montadoras instaladas no país se refletiu 
também em cortes de vagas. Os dados da Anfavea indicam que caiu em 1,1% 
o nível de emprego, passando de 129.862 trabalhadores, em fevereiro, para 
128.477 em março. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/vendas-de-veiculos-
sobem-221-em-marco-mas-industria-diz-que-nao-pode 
 

Voltar ao índice 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/vendas-de-veiculos-sobem-221-em-marco-mas-industria-diz-que-nao-pode
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/vendas-de-veiculos-sobem-221-em-marco-mas-industria-diz-que-nao-pode
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3. Serviços 

Brasileiros pensam em trocar TV paga por Netflix em breve 

 
06 de Abril de 2016 

Fonte: EXAME 
 
Netflix: plataforma de streaming de vídeos da empresa é a mais popular no 
Brasil, diz estudo 
 

Os brasileiros não estão satisfeitos com o preço da TV por assinatura 
praticado pelas operadoras. Entre os 26% que pretendem cancelar o serviço 
nos próximos seis meses, 45% pensam em substituí-lo pela Netflix, que é a 
plataforma de vídeo sob demanda mais popular no Brasil. É o que mostra uma 
pesquisa da MeSeems realizada junto a EXAME.com com 1.000 pessoas das 
classes A, B e C, de todas as regiões do país. 

Mais da metade (55%) dos assinantes de TV paga consideram a 
mensalidade muito cara pelo conteúdo oferecido. O valor gasto no serviço é 
entre 51 e 150 reais por mês. 
Publicidade 

Entre os assinantes, 11% disseram estar satisfeitos com a relação custo-
benefício desse serviço, enquanto 20% informaram que o valor é alto, mas 
cabe no bolso. 

Boa parte das pessoas (48%) que assinam um serviço de TV também 
utilizam uma plataforma de streaming, como Netflix (94%), Telecine Play 
(19%), Net Now (16%), Globosat Play (12%) ou HBO Go (11%). Agora, entre 
os não assinantes de TV paga, o número de adesão aos vídeos sob demanda 
constatado foi um pouco menor: 44%. 

Dos 55% que acham cara a mensalidade da TV por assinatura, 26% 
pretendem cancelá-la nos próximos seis meses e 33% estão na dúvida se irão 
ou não cortar o serviço em breve. A principal razão para o cancelamento é o 
alto custo. 

Em relação à Netflix, somente 3% dos respondentes da pesquisa 
informaram intenção de cancelar a assinatura, enquanto 84% disseram que 
continuarão a pagar pelo uso da plataforma.  

Em janeiro, o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, publicou um artigo 
informando que as operadoras brasileiras planejam um ataque à Netflix. A ideia 
seria trabalhar com representantes em contato com o governo para trazer 
mudanças prejudiciais ao serviço americano de streaming. Isso teria 
acontecido em razão da queda de um milhão de assinantes de TV paga desde 
2014. Por enquanto, nada foi definido. 
O que o telespectador quer ver  

Na TV por assinatura, a pesquisa do MeSeems indicou que os 
conteúdos favoritos do público são séries e filmes estrangeiros, seguidos por 
noticiários e desenhos animados, em um segundo patamar. 
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Já na Netflix, os conteúdos favoritos também são filmes e séries 
estrangeiros, mas as produções próprias da empresa também são bastante 
citadas, como Jessica Jones ou House of Cards. 

A MeSeems é uma empresa de pesquisas que obtém seus dados por 
meio de pequenos formulários que oferece aos usuários dos seus aplicativos 
para Android e iOS. Quem responde as pesquisas, ganha pontos, que podem 
ser convertidos em prêmios, como vale-presentes em lojas, créditos de celular 
ou doações para o Graac. 
 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/parte-dos-brasileiros-deve-trocar-
tv-paga-por-netflix-em-bre 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Internet 

Internet chega a mais da metade dos brasileiros, mostra IBGE 

 
06 de Abril de 2016 

Fonte: EXAME 
 
Internet: pela primeira vez mais da metade dos brasileiros tem acesso a 
internet, mas diferença entre faixas de renda ainda é grande. 
 

O acesso à internet alcançou pela primeira vez mais da metade da 
população do País em 2014: 95,4 milhões de brasileiros com 10 ou mais anos 
de idade navegaram na rede em 2014. 

Mas o avanço ainda foi insuficiente para eliminar as diferenças de 
acesso entre as faixas de renda. Os pobres permanecem menos conectados. 

Os dados são do Suplemento de Tecnologias de Informação e 
Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2014, 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O acesso à internet aumenta conforme a faixa de renda do cidadão. 
Entre os que possuem renda domiciliar mensal per capita de até ¼ de salário 
mínimo, apenas 28,8% têm acesso à rede. 

Embora tenha avançado 4,9 pontos porcentuais no período de apenas 
um ano, quando apenas 23,9% desse contingente acessava a rede, o 
porcentual ainda é muito inferior ao total de pessoas que acessam a internet na 
faixa com renda superior a dez salários mínimos: 91,5%. 

Em 2014, 54,4% da população com 10 anos ou mais de idade utilizaram 
a Internet pelo menos uma vez nos 90 dias que antecederam a entrevista para 
a pesquisa. O resultado representa um aumento de 5,0 pontos porcentuais em 
relação ao ano anterior. 

Segundo o IBGE, quanto mais jovem, maior o uso da internet. O pico 
ocorre no grupo de 15 a 17 anos, com 81,8% dessa população conectada, e 
vai declinando com o avanço da faixa etária. 

Na faixa mais avançada, com mais de 60 anos, apenas 14,9% dos 
indivíduos acessam a internet. No entanto, o País tem mais idosos conectados. 
Em 2013, apenas 12,6% deles navegavam na rede. 

"Os jovens utilizam mais a internet, mas o acesso cresceu em todos os 
grupos de idade", ressaltou Helena Oliveira Monteiro, técnica da Coordenação 
de Trabalho e Rendimento do IBGE. 

O uso da internet mostrou ainda relação direta com escolarização, 
ocupação e tipo de profissão. Quanto mais escolarizado, maior o acesso à 
rede. No grupo com 15 anos ou mais de estudo: a conectividade chegou a 
92,1% dos indivíduos. No grupo que possui até um ano apenas de estudo, 
somente 5,2% acessam a internet. 

Em 2014, mais da metade (59,2%) das pessoas ocupadas usava a 
internet, enquanto essa proporção entre as não ocupadas era de 48,2%. Mas 
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ambos os grupos tiveram aumento em relação a 2013: 5,4 e 4,3 pontos 
porcentuais, respectivamente. 

Todos os grupamentos ocupacionais também registraram uma proporção 
maior de pessoas com acesso à rede em relação a 2013. Os membros das 
forças armadas e auxiliares registraram a maior proporção de pessoas que 
utilizavam a Internet (94,9%), seguidos pelos profissionais das ciências e das 
artes (93,7%), trabalhadores dos serviços administrativos (89,3%), técnicos de 
nível médio (87,1%) e dirigentes em geral (86,1%). Os únicos grupamentos 
com proporção de conectados inferior a 50% foram os trabalhadores dos 
serviços (49,7%) e os trabalhadores agrícolas (13,8%). 

Os trabalhadores com menor alcance à internet foram os que estavam 
ocupados nas atividades Agrícola (com apenas 14,5% deles com acesso à 
rede), Serviços domésticos (35,7%) e Construção (41,8%). Apesar do 
resultado, os empregados dos Serviços domésticos tiveram o maior aumento 
em relação ao ano anterior, com expansão de 7,4 pontos porcentuais no total 
de conectados. 

O avanço na conectividade em geral foi impulsionado pelo crescimento 
no porcentual da população com 10 anos ou mais de idade que tinha telefone 
celular para uso pessoal: 136,6 milhões de pessoas, o equivalente a 77,9% das 
pessoas nessa faixa etária. Em relação a 2013, esse contingente aumentou 
4,9%. 

Em 2014, pela primeira vez, mais da metade (52,5%) da população rural 
com 10 anos ou mais de idade tinha celular. Nas áreas urbanas, entretanto, o 
porcentual chegou a 82,3%. 
 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/mais-da-metade-dos-brasileiros-
tem-internet-pobres-permanecem-menos-conectados 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Setor Hoteleiro 

A melhor época para reservar hotéis em cada parte do mundo 

 
07 de Abril de 2016 

Fonte: EXAME 
 
Calendário de viagem: estudo do TripAdvisor mostra com quanto tempo de 
antecedência é possível economizar até 20% no valor de hotéis 
 

Na América do Sul, o melhor momento para reservar hotéis para viagens 
marcadas entre junho, julho e agosto é com quatro meses de antecedência da 
data de partida, quando é possível encontrar diárias até 20% mais baratas do 
que as cobradas em datas mais próximas aos meses da viagem. 

Já no Rio de Janeiro, o ideal seria fazer a reserva com três a cinco 
meses de antecedência, quando é possível encontrar descontos de até 11% 
nas acomodações se compararmos com os valores cobrados nos períodos 
mais caros. 

É o que revela um levantamento feito pelo site de planejamento e 
reservas de viagens TripAdvisor, que mostra o período mais econômico para 
reservar hotéis para as próximas férias escolares em nove regiões e 25 
cidades turísticas populares ao redor do mundo. 

A melhor época para viajar varia de acordo com a região ou a cidade de 
destino do viajante e foi determinada com base nos períodos em que as diárias 
de hotéis são menores do que a média histórica de preços para o destino. 

O TripAdvisor analisou informações obtidas a partir dos preços de 
reserva do site e de empresas parceiras, incluindo agências de viagem online e 
fornecedores hoteleiros, no período de abril de 2014 a fevereiro de 2016. O site 
incluiu no estudo apenas os hotéis com informações sobre preço das diárias 
consideradas representativas. 

Veja abaixo os potenciais de economia para cada uma das regiões e 
cidades incluídas no estudo e compare a melhor e pior época para reservar 
hotéis nos meses de junho, julho e agosto. 
América do Sul 

Quem pretende viajar a países sul-americanos, pode economizar até 
20% ao realizar reservas de hotéis com quatro meses de antecedência. Já nas 
semanas que antecedem a viagem é possível economizar apenas de 2% a 4% 
do valor da acomodação. 
Estados Unidos 

Os preços de hotéis nos Estados Unidos são quase constantes durante 
todo o ano, mas quem fizer a reserva dois meses antes da viagem pode 
economizar 7% no valor da estadia. 
Europa 

Viajantes que planejam uma visita à Europa entre junho e agosto devem 
reservar seus hotéis com três a cinco meses de antecedência da data da 
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estadia para economizar até 23% do valor em relação ao preço cobrado no 
período mais caro. 
Ásia 

Reservar um hotel na Ásia com até três meses de antecedência pode 
garantir uma economia de até 23% em relação ao valor cobrado durante os 
meses mais caros. Os preços na região sobem discretamente de três a cinco 
semanas antes da viagem, seguidos por uma queda nas duas semanas antes 
da data de estadia. 
Caribe 

Ao reservar um hotel no Caribe com até quatro meses de antecedência 
é possível poupar até 7% do valor da hospedagem em relação a outros 
períodos. 
América Central 

Reservar um hotel três meses antes da viagem é a melhor forma de 
economizar com estadia na América Central: a economia pode chegar a 7% em 
relação a outros períodos. 
Oriente Médio 

Para quem planeja uma visita ao Oriente Médio, a economia pode 
chegar a até 24% se a reserva for feita quatro meses antes da viagem. Os 
preços têm leve aumento de três a quatro semanas antes da viagem, caindo 
novamente para reservas de última hora e nas duas semanas que antecedem 
a estadia. 
África 

Viajantes que buscam um hotel na África entre junho e agosto podem 
encontrar preços 21% menores se fecharem a reserva com cinco meses de 
antecedência. As tarifas aumentam um pouco entre três e cinco semanas antes 
da viagem, caindo pela última vez duas semanas antes da data de chegada. 
Oceania 

Para viagens durante as próximas férias escolares para a Oceania, o 
recomendado é reservar o hotel com cinco meses de antecedência, quando é 
possível economizar até 19% do valor. 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/a-melhor-epoca-para-reservar-
hoteis-em-cada-parte-do-mundo 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Turismo 

Dólar em alta impulsiona turismo nacional 

 
06 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

O turismo brasileiro cresceu muito nos últimos anos. De acordo com o 
Ministério do Turismo, apenas em 2013 o país recebeu 5,8 milhões de turistas 
estrangeiros, além de ter um financiamento de R$ 13,5 bilhões de instituições 
federais, ajudando a desenvolver os principais fatores do setor. 

Nos últimos anos, com a crise e a alta do dólar, brasileiros têm pensado 
duas vezes antes de adquirir um pacote de viagem, preferindo optar por 
destinos nacionais. 

Apenas nos três primeiros meses de 2016, segundo a agência de 
viagens ViajaNet, entre os 10 destinos mais procurados pelos viajantes, 8 eram 
destinos dentro do Brasil. 

As duas cidades internacionais que aparecem no ranking são Nova 
Iorque, em sexto lugar, e Miami, em sétimo. Os dois destinos norte-americanos 
são conhecidos principalmente por serem um recanto de compras para os 
turistas brasileiros. 

As duas cidades mais buscadas dentro do país são Recife e Salvador, 
respectivamente. O principal motivo que leva os turistas a buscarem essas 
capitais é a estabilidade do clima. São cidades litorâneas que oferecem altas 
temperaturas durante o ano todo. 

Em seguida, aparecem na lista São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, 
Porto Alegre, Maceió e Brasília. Para Gustavo Mariotto, gerente do ViajaNet, o 
aumento se deu graças às diversas oportunidades que companhias aéreas e 
outros empreendimentos de turismo têm oferecido para que o setor continue 
aquecido, além do preço do dólar não ter tanta influência sobre os destinos 
nacionais. 

– Os brasileiros, que começaram a viajar nos últimos anos, descobriram 
que é uma atividade que pode ser mantida, bastando procurar alternativas mais 
em conta – diz Mariotto. Além das grandes capitais, cidades que ficam no 
entorno, e que possuem fácil acesso a estes aeroportos, também já receberam 
um aumento no número de visitantes brasileiros. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/dolar-em-alta-impulsiona-turismo-nacional/ 
 

Voltar ao índice  
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7. Emprego 

Construção civil demite 467 mil trabalhadores em 12 meses 

 
06 de Abril de 2016 

Fonte: EBC 
 
Somente em fevereiro, a construção civil fechou 23,9 mil postos de trabalho no 
Brasill 
 

A construção civil brasileira registrou queda de -0,83% no nível de 
emprego em fevereiro na comparação com janeiro. Foram fechados 23,9 mil 
postos de trabalho, levando em conta os fatores sazonais. 

De acordo com pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil 
do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), feita em parceria com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), em 12 meses foram demitidos 467,7 mil trabalhadores. 
O estudo é feito com base em informações do Ministério do Trabalho e do 
Emprego. 

As regiões do país que registraram os piores resultados foram a Norte (-
2,50%) e a Nordeste (-1,01%). O segmento de engenharia e arquitetura teve a 
maior retração (-1,66%) em fevereiro ante janeiro, seguido pelo setor imobiliário 
(-1,15%). No acumulado do ano, contra o mesmo período do ano anterior, o 
setor imobiliário apresentou a maior queda (-17,73%). 

O presidente do SindusCon-SP, José Romeu Ferraz Neto, disse não 
acreditar na recuperação do emprego na construção brasileira nos próximos 
meses. ―O setor está desempregando pelo décimo sétimo mês consecutivo. 
Mesmo se, como queremos, a crise política tiver um desfecho rápido dentro da 
legalidade, novos investimentos ao longo deste ano resultarão em obras mais 
adiante, e somente então se iniciará uma retomada do emprego‖, afirmou. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/construcao-civil-
demite-467-mil-trabalhadores-em-12-meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/construcao-civil-demite-467-mil-trabalhadores-em-12-meses
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/construcao-civil-demite-467-mil-trabalhadores-em-12-meses
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Dia das Mães deve ter 28% menos vagas de emprego temporário que no 
ano passado 

 
06 de Abril de 2016 

Fonte: Estadão 
  
No total, serão abertas 23 mil vagas, das quais a maioria ficará na indústria; 
apenas 2% tem chance de ser efetivado posteriormente 
 

O Dia das Mães, próxima data a movimentar o mercado de trabalho, 
deve abrir 23 mil vagas temporárias em todo o País, número 28% menor que o 
do ano passado, segundo pesquisa encomendada pela Federação Nacional 
dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e 
Terceirizado (Fenaserhtt) e pelo Sindicato das Empresas de Prestação de 
Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de 
Trabalho Temporário do Estado de São Paulo (Sindeprestem) ao Centro 
Nacional de Modernização (Cenam). Deste total, 2% têm chance de efetivação. 

A indústria é o setor com maior índice de contratação (67%). 
Normalmente é o primeiro segmento a recrutar temporários por se antecipar às 
datas comemorativas. Em seguida, aparecem comércio (12%); entretenimento 
e lazer (6%); feiras e eventos (6%); limpeza, portaria e serviços (5%) e 
hotelaria (4%). 

A pesquisa aponta que os homens devem preencher a maioria das 
vagas (56%) e que pessoas com idades entre 22 e 35 anos têm chance maior 
de contratação. 

Atualmente, há cerca de 10 milhões de desempregados no Brasil, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa 
afirma que muitas empresas demitiram para conseguir permanecer no 
mercado, mas precisam de mão de obra para pequenos períodos, como os que 
antecedem datas comemorativas. 

Se somada às vagas da Páscoa, o Dia das Mães deve representar a 
oportunidade do primeiro emprego a 3,1 mil jovens. 

Na indústria, 52% dos salários estarão compreendidos entre R$ 1.321 e 
R$ 1.980, enquanto no comércio a maioria (64%) ficará entre R$ 1 mil e R$ 
1.320. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dia-das-maes-deve-contratar-23-
mil-temporarios,10000025101 
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8. Logística – Portos e Navegação 

Projetos de investimentos em portos somam R$ 7,9 bilhõs em 5 meses 

 
06 de Abril de 2016 
Fonte: Fator Brasil 

 
O setor portuário brasileiro recebeu autorizações de investimentos que 

somam R$ 7,934 bilhões nos últimos cinco meses. O número refere-se a ações 
aprovadas pela Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), 
contados a partir de outubro de 2015. O total autorizado corresponde a 15% 
dos R$ 51,28 bilhões previstos para serem aportados neste segmento logístico 
até 2042. 

De acordo com o Plano Nacional de Logística Portuária 2015-2018 
(PNLP), o volume de recursos a ser usado em novas construções, obras de 
reparo e para compras e manutenção de equipamentos fará frente ao 
crescimento de 92% na demanda por serviços em portos marítimos nos 
próximos anos. Dessa forma, os R$ 51,28 bilhões deverão ser aplicados da 
seguinte forma: . R$ 16,24 bilhões em licitações para arrendamentos de áreas 
para terminais; 
. R$ 19,67 bilhões em novos terminais de uso privado (TUPs); 
. R$ 11,11 bilhões em renovações de contratos; 
. R$ 4,26 bilhões em obras de dragagem. 

A estimativa é que 92% (R$ 47 bilhões) sejam investidos por empresas 
privadas, cabendo ao setor público R$ 4,26 bilhões. 

Aportes autorizados —O primeiro leilão de arrendamento de áreas 
portuárias do governo Dilma Rousseff e do Plano de Investimento em Logística 
(PIL), todas no Porto de Santos, realizado no dia 9 de dezembro do ano 
passado, garantiu investimentos de R$ 2 bilhões no setor portuário. Desse 
total, R$ 1,45 bilhão segue para os cofres públicos: R$ 430,6 milhões são 
referentes ao valor da outorga a ser pago pelos futuros arrendatários e R$ 1,02 
bilhão de recursos a serem pagos à Companhia Docas do Estado de São 
Paulo (Codesp) pelo arrendamento, ao longo de 25 anos, de cada uma das três 
áreas leiloadas. Além disso, os arrendatários terão de fazer investimentos de 
R$ 608 milhões em edificações. 

Investimentos — Nos últimos meses de 2015, a SEP autorizou 
investimentos de R$ 3 bilhões em nove terminais de uso privado nos Estados 
do Rio de Janeiro (3), Espírito Santo (2), Paraná (1), Santa Catarina (1), São 
Paulo (1) e Rio Grande do Sul (1). Além disso, também foram assinados dois 
aditivos de contrato, um em Rondônia e outro no Pará, que juntos somam 
outros R$ 226 milhões em investimento. E foram autorizadas três obras de 
dragagem, no valor de R$ 619 milhões, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Paraná. 

Nos primeiros meses deste ano, já foram permitidos quatro novos 
investimentos em terminais de uso privado, que somam R$ 1,399 bilhão, um no 
Maranhão, dois no Rio de Janeiro e um em Rondônia. Também foram 
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renovados ou aditivados quatro contratos – Pará, São Paulo, Paraná e Rio de 
Janeiro – com compromisso de realização de obras e compras de 
equipamentos no valor de R$ 690,94 milhões. E foram publicados os editais de 
licitação de seis áreas para instalações portuárias no Estado do Pará, que 
demandarão obras e equipamentos no valor de R$ 1,67 bilhão. 

Próximos investimentos —O ministro da Secretaria de Portos, Helder 
Barbalho, anuncia, no dia 05 de abril (terça-feira), autorização para 
investimentos na modernização da sinalização do Canal de Acesso e bacia de 
evolução do Porto de Cabedelo, na Paraíba. Também serão inauguradas as 
obras no Cais de Outeirinhos – Porto de Santos (SP), nas quais foram 
investidos R$ 315 milhões. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=316801 
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

Vendas de veículos seminovos reagem em março 

 
07 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos 
Automotores (Fenauto) divulgou a movimentação do mercado de veículos 
seminovos e usados, durante o mês de março de 2016. Pelos resultados 
obtidos, o movimento em Março foi 15,4% superior ao registrado em fevereiro. 
No mês foi registrada a comercialização de 1.085.495 veículos, contra 940.644 
em fevereiro. 

No acumulado de 2016, o movimento ainda ficou 4,4% negativo em 
relação ao mesmo período de 2015, com 2.970.667 veículos comercializados, 
contra 3.108.439 em Março de 2015. 

O presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos afirmou que a entidade ―vem 
acompanhando de perto o comportamento dos consumidores que ainda se 
mostram cautelosos em assumir compromissos a longo prazo e com maior 
valor de desembolso em vista das indefinições da economia‖. 

Base de telefones fixos em uso no Brasil tem 5a queda seguida em 
fevereiro, diz Anatel 

 
06 de Abril de 2016 

Fonte: R7 
 

O número de linhas fixas ativas no Brasil em fevereiro recuou pela quinta 
vez na base sequencial, segundo divulgou nesta quarta-feira a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

A base de linhas ativas em fevereiro somou 25.255.961 em fevereiro, 
queda de 0,4 sobre fevereiro e de 0,8 por cento sobre o final de 2015. 

Tanto Oi, quanto Telefônica Brasil, as duas principais operadoras de 
telefonia fixa do país, tiveram recuos na base em relação a setembro, antes do 
início da série de cinco quedas no número de linhas ativas no país. 

A Oi encerrou fevereiro com 14.827.663 linhas fixas ativas e a Telefônica 
Brasil, que opera sob a marca Vivo, teve 9.531.540. 

Segundo a Anatel, o número de telefones públicos em operação em 
fevereiro foi de 857.996 ante 859.116 no fim de 2015. 

 
Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
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  
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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 
 
12/04/2016 até 14/04/2016 – MERCOSUPER 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expotrade Convention Center 
Cidade: Pinhais – PR 
 
13/04/2016 até 16/04/2016 – BRAZIL PATCHWORK SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Eventos Pró-Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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