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1. Crédito e Financiamento 

Setor de TI obteve cerca de 50% da linha de crédito para MPMEs 
inovadoras do BNDES 

11 de Abril de 2016 
Fonte: TI Inside 

 
A linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) para micro, pequenas e médias empresas inovadoras fechou o 
ano de 2015, após 16 meses de operação, com cerca de 130 contratos 
fechados, e aproximadamente R$ 230 milhões em empréstimos concedidos. 
Do total de contratos, cerca de 80 foram com empresas do setor de TI, 
totalizando cerca de R$ 115 milhões de apoio. 

Criada pelo BNDES e oferecida por meio de agentes credenciados do 
banco, como o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e 
a Agência Desenvolve São Paulo, a linha concede financiamento de até R$ 20 
milhões para empresas de tecnologia que apresentem características 
inovadoras e faturamento inferior a R$ 90 milhões por ano. Ela oferece custos 
e prazos diferenciados, com uma taxa de juros baseada em TJLP (Taxa de 
Juros de Longo Prazo) e com 48 meses de carência. 

Além de poder financiar até 90% do investimento total, a linha ainda 
pode utilizar como garantia o FGI (Fundo Garantidor para Investimentos), o que 
permite que empresários sem possibilidade de dar garantias tradicionais como 
imóveis e finanças bancárias, possam acessar ao financiamento. 

Uma das empresas brasileiras beneficiadas pelo programa foi a 
Paradigma Business Solutions, de Santa Catarina, especializada em 
negociações e relacionamentos eletrônicos. A companhia estava pesquisando 
uma fonte de investimento para financiar seu plano de inovações e a 
globalização de sua tecnologia. "Encontramos nesta linha um grande apoio 
para o empresário brasileiro que precisa investir em inovação para ser 
competitivo. A atratividade está nos prazos e juros menores em comparação 
aos encontrados no mercado", comenta Gérson Schmitt, presidente do 
conselho de administração da empresa. 

O banco estatal mantém parceria com a Abes (Associação Brasileira das 
Empresas de Software) para difusão da linha de crédito. André Medrado, 
analista do departamento de tecnologia da informação e comunicações do 
BNDES, explica que a parceria da Abes na divulgação da linha na região Sul e 
Sudeste do Brasil foi importante para seu desempenho. "Muitas vezes, o que 
mais falta para um empresário crescer é o acesso ao financiamento. Com o 
apoio da Abes, um número maior de empresas pôde conhecer a linha, 
permitindo que ela se expandisse", comenta. 

A Abes é responsável também pela articulação entre os bancos de 
desenvolvimento, que são os agentes econômicos, com os polos e entidades 
de classe de tecnologia e inovação, e com as empresas inovadoras. "Somente 
entre as empresas associadas à Abes, mais de 85% são micro, pequenas e 
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médias empresas. A maioria dessas empresas é responsável por grande parte 
dos projetos inovadores do setor de TI", comenta Jamile Sabatini Marques, 
diretora de Inovação e Fomento da Abes. 

"Neste ano, planejamos fomentar o programa em regiões que ainda não 
foram beneficiadas e ampliar os critérios de enquadramento do programa. É 
muito importante que outros bancos percebam este apoio ao micro, pequeno e 
médio empreendedor como estratégico para que a linha possa ser oferecida 
em todo o Brasil de forma mais intensa", afirma Medrado. 

 
http://convergecom.com.br/tiinside/11/04/2016/linha-de-credito-do-bndes-para-
mpme-inovadora-totaliza-mais-de-r-230-milhoes-de-emprestimos/?noticiario=TI 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Dólar alto leva consumidores a comprar mais nos outlets 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: DCI 
 
CUSTO BENEFÍCIO. Com menor poder aquisitivo e menos viagens 
internacionais, clientes buscam grifes a preços mais atrativos. Segmento atrai 
marcas internacionais como Burberry e Converse 
 

A forte desvalorização do real frente ao dólar e o poder de compra 
reduzido do consumidor brasileiro, que afeta toda a economia, está 
beneficiando pelo menos um setor, o de outlets. Ao contrário dos shopping 
centers, o segmento registrou alta de 18% nas vendas só no primeiro trimestre 
do ano. 

Segundo a Agência Brasileira de Outlets (About), a previsão este ano é 
que o setor fature 6% mais que em 2015, quando os dez outlets que operam no 
Brasil movimentaram mais de R$ 2,46 bilhões. Além do apelo dos descontos, 
de até 70% em alguns artigos, o aumento das vendas é beneficiado pela 
cotação da moeda norte-americana, que em alta afastou os turistas das 
viagens internacionais, principalmente aos EUA, onde os empreendimentos 
fazem sucesso, de acordo com empresários e especialistas consultados pelo 
DCI. 

"Sem poder viajar, eles buscam manter o seu padrão de vida por aqui 
mesmo. Assim, buscam os outlets por conta da economia e das marcas que 
encontrariam em lojas de outros países", opina a especialista em varejo da 
consultoria Stockler, Angelina Stockler. Para demonstrar como os outlets estão 
em uma situação mais favorável no segmento de centros de compras como um 
todo, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) prevê queda real 
de 0,5% nas vendas do setor este ano, na comparação com 2015, levando em 
consideração estimativa de 7% para inflação. 

"Estimamos atingir um volume de R$ 2,59 bilhões em vendas, o que 
representa ligeiro crescimento sobre o ano passado. É um número 
considerável se olharmos a situação do varejo e, principalmente, nos 
shoppings", diz o sócio-fundador da About, André Costa. 

A conta, no entanto, engloba a inauguração de quatro novos 
empreendimentos, previstos para serem abertos no último trimestre deste ano. 
Um deles ficará na Rodovia Fernão Dias, a 40 quilômetros da capital paulista. 
De acordo com a About, o espaço de 10 mil metros quadrados demandou 
investimento superior à R$ 15 milhões. 

Antecipação - Previsto anteriormente para 2017, o outlet teve sua 
entrega antecipada por conta de uma readequação do espaço onde ficará o 
empreendimento, construído no local onde funcionava uma fábrica, agora 
desativada. "Isso fez com que o custo de construção ficasse bem menor e 
também acelerou os processos de engenharia, uma vez que se trata apenas de 
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uma adequação do espaço", afirma Costa. Visando aproveitar a demanda 
maior por produtos com melhor custo-benefício, outros outlets serão 
inaugurados até o fim do ano em Pernambuco, Santa Catarina e Mato Grosso 
do Sul. "Tínhamos um projeto para o Rio de Janeiro, que também seria aberto 
este ano, mas resolvemos adiar para 2017, pois não conseguimos avançar", 
afirma. 

Segundo ele, a crise travou investimentos por parte das lojas que 
querem operar no novo outlet carioca. "Esse lojista quer atuar no espaço, mas 
já possui lojas em shoppings e nos passam as informações de que o momento 
é difícil, principalmente para novos investimentos. Por isso, decidimos deixar 
para 2017", conta. 

Para as lojas, o negócio é mais rentável. Nos outlets, o custo total de 
ocupação que inclui o aluguel, condomínio e fundo de promoção não costuma 
ultrapassar 10% do faturamento das lojas. Em shopping centers tradicionais, 
segundo Costa, este custo pode ultrapassar facilmente 30%, o que torna 
inviável qualquer operação por mais que a venda esteja aquecida. 

Uma pesquisa da About revelou também que o preço médio dos 
produtos nos outlets são, em média, 33% mais baratos, se comparados aos 
praticados em shoppings tradicionais brasileiros. A entidade calculou o valor 
com base em uma cesta de itens bastante ampla, que inclui calçados, óculos 
de sol, acessórios e produtos de vestuário. 

Espaço das grifes 
A rede Outlet Premium, detentora de quatro estabelecimentos, afirma 

que as vendas se mantêm equilibradas, mas há uma percepção de que o 
consumidor busca manter seu padrão de vida. "Houve crescimento em vendas 
nas nossas quatro operações no ano passado, em relação à 2014", confirma o 
diretor-presidente da General Shopping Brasil, Alexandre Dias. O grupo 
administra Outlets Premium em São Paulo, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. 
O interesse pela modalidade tem atraído novas grifes como Burberry e 
Converse. Ambas devem lançar lojas no Outlet Premium São Paulo ainda no 
primeiro semestre. É a primeira vez que as marcas vão operar em 
empreendimentos do tipo no País. "Vamos expandir espaço por conta do 
interesse das marcas. Até o fim do ano outras grifes podem aparecer", diz. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/dolar-alto-leva-consumidores-a-comprar-
mais-nos-outlets-id540106.html  
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Comércio tem maior alta para fevereiro desde 2010, diz IBGE 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 
Avanço foi de 1,2% na comparação com o mês anterior. 
Apesar da alta em fevereiro, no ano, o varejo acumula perdas de 10,1%. 
 

As vendas do comércio varejista brasileiro registraram alta de 1,2% em fevereiro 
na comparação com o mês anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Para o mês, essa é a maior taxa desde 2010, quando chegou a 2,7%. 
Considerando todos os meses, o avanço é o mais intenso desde julho de 2013. Naquele 
período, o crescimento havia sido de 3%. 

Apesar da alta em fevereiro, no ano, o varejo acumula perdas de 7,6% e nos 
últimos 12 meses, de 5,3%. 

“O resultado não está concentrado em uma atividade. Quatro atividades mantém 
um resultado positivo. Móveis, hipermercados e combustível foram os que mais 
impactaram o resultado do mês. Lembrando que vinha de perda intensa do passado e no 
mês de fevereiro reverte esse resultado, mas não compensa a perda do passado. 
Portanto, embora tenham contribuído, não mudam a trajetória descendente”, analisou 
Isabella Nunes, gerente de serviços e comércio do IBGE 

Ao contrário do que vinha sendo observado nos últimos meses, em fevereiro 
cresceram as vendas de móveis e eletrodomésticos (5%) e hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,8%). 

Também aumentaram as vendas o ramo de combustíveis e lubrificantes (0,6%), 
além de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,3%). 

Na contramão, venderem menos os segmentos de tecidos, vestuário e calçados (-
2,8%); livros, jornais, revistas e papelaria (-2,4); equipamentos e material para escritório, 
informática e comunicação (-1,3%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,1%). 

No caso do varejo ampliado, que considera as vendas de automóveis e de material 
de construção, o crescimento de 1,8% foi puxado por veículos e motos, partes e peças 
(3,8%) e material de construção (3,3%). 

Um ano atrás 
Frente a fevereiro do ano passado, o comércio registrou queda de 4,2% - o pior 

resultado de fevereiro da série histórica, iniciada em 2002 - sob influência das vendas mais 
fracas de móveis e eletrodomésticos (-10,9%) e hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (-1,4%). O único aumento partiu de artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, cujas vendas cresceram 6,2%. 

Por região 
De janeiro para fevereiro, o volume de vendas do comércio varejista cresceu em 17 

das 27 unidades da federação, com destaque para Tocantins (3,3%), Paraná (3,2%), 
Espírito Santo (2,8%), Minas Gerais (2,5%), Rio de Janeiro (2,2%), Amazonas (2,1%), 
Amapá (1,4%) e São Paulo (1,4%). 

Na contramão, caíram as vendas do comércio de Sergipe (-3,7%), Mato Grosso (-
1,8%) e Rio Grande do Norte (-1,7%). 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/comercio-cresce-12-em-
fevereiro-mostra-ibge.html 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Bares Restaurantes 

Setor de foodservice tem crescimento de 4,3% em fevereiro de 2016 em 
comparação anual 

11 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
A receita nominal do mercado de foodservice cresceu 4,3% em fevereiro 

de 2016 na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mas vale 
ressaltar, que tivemos um dia a mais de venda no mês em relação ao ano 
anterior, por ser ano bissexto em 2016, tendo um efeito positivo no resultado do 
indicador. 

O crescimento nominal está num patamar menor que dos anos 
anteriores, motivado pela continuidade da deterioração dos pilares 
macroeconômicos que direcionam o consumo, como a queda do nível de 
emprego e renda, o encarecimento do crédito, o aumento da inflação e a queda 
do índice de confiança, impactando negativamente os resultados de vendas do 
varejo pela forte correlação entre eles. 

No conceito mesmas lojas, o setor teve um crescimento de 5,3%, ou 
seja, estabelecimentos com idade acima de 12 meses conseguiram ter um 
desempenho melhor que o das novas lojas. 

Como consequência, o número de transações no conceito mesmas loja 
também foi maior, com crescimento de 3,4% em fevereiro de 2016 contra o 
crescimento de 2,0% do mercado total. 

As grandes redes de foodservice (empresas com mais de 20 lojas) 
apontaram em fevereiro de 2016, crescimento de receita nominal de 5,4%. Já 
no conceito mesmas lojas o crescimento foi de 4,7%. 

O destaque negativo de fevereiro foi o decrescimento de -1,0% no 
número de transações, nas grandes redes. No conceito mesmas lojas, o 
número de transações fechou em 2,7%. 

O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) acompanha mensalmente a 
evolução do mercado de foodservice de acordo com a sua receita de vendas, 
mapeado pela Cielo, de pequenos lojistas a grandes varejistas. O indicador foi 
desenvolvido pela área de Inteligência da Cielo com base nas vendas 
realizadas nos mais de 1,7 milhão de pontos de vendas ativos credenciados à 
companhia. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/setor-de-foodservice-tem-crescimento-real-
de-43-em-fevereiro-de-2016-em-comparacao-anual/  
 

 
Voltar ao índice 
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4. Comércio – Shopping Center 

Estudos indicam aumento no fluxo de visitantes em shoppings e no 
número de novas lojas 

11 de Abril de 2016 
Fonte: Abras 

 
O 1º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping, realizado pela Alshop em Punta 

del Este de 31/03 a 03/04 revelou o estudo encomendado para o Ibope Inteligência 
sobre a vacância em Shopping Centers. Alarmante, a pesquisa pontua de nos 
shoppings em maturação, ou seja, inaugurados há menos de três anos, o índice de 
espaço vago chega a 45% do total da área bruta locável (ABL). 

Vistos desse ponto de vista os dados são, realmente, alarmantes. Mas é 
necessário ressaltar que, nos shoppings já consolidados (que são a grande maioria 
em operação no Brasil) as áreas vagas ficam em torno de 9%. E há outros dados que 
mostram o vigor do setor varejista: além do aumento no fluxo de visitantes - fator 
preponderante para a efetivação das vendas - também há um grande número de 
marcas abrindo novas lojas em 2016. 

 Visitantes - O Ibope Inteligência divulgou uma tendência no crescimento do 
fluxo de visitantes nos shoppings centers brasileiros. Desde novembro, o movimento 
de queda foi revertido e, em março, o fluxo de visitantes cresceu 0,5% em relação ao 
mês anterior. Os números mostram a vontade do consumidor em retomar a sua rotina 
de compras, diversão e entretenimento, que encontra no shopping center o cenário 
ideal para atender às suas necessidades. 

Estudo da CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo - traz outro dado que merece atenção (e comemoração): o índice de 
confiança dos empresários do comércio aumentou 1,1% em março em relação a 
fevereiro. Esse aumento da confiança e otimismo também foi visto durante o Simpósio 
Nacional de Varejo e Shopping em estudo realizado pela Alshop. 

A Entidade ouviu cerca de 50 marcas associadas, todas elas com várias lojas 
em operação, e detectou que 34 delas pretendem abrir novos pontos de venda em 
2016. Somando todas as operações, serão 824 novas lojas (próprias e franqueadas) 
abertas nos shoppings brasileiros. E não é uma especulação: tratam-se de operações 
que já estão com contratos assinados, funcionários em processo de seleção e todo o 
restante necessário para iniciar o funcionamento. 

Para repercutir o tema, colocamos à disposição o presidente da Alshop, Nabil 
Sahyoun, e o diretor de Relações Institucionais da entidade, Luís Augusto Ildefonso. 
Ambos podem falar sobre a vacância nos shoppings, o aumento no fluxo de visitantes 
dos malls e sobre o aumento da confiança dos empresários e o reflexo desses fatores 
na economia brasileira. 

ALSHOP - Com mais de 45 mil associados em todo o país, a Alshop - 
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping representa hoje cerca de 140 mil 
lojistas dos 893 shopping centers instalados no País. A entidade foi criada em 1994 e 
é membro da Federação Nacional de Varejo norte-americana (NRF), do Forum for 
International Retail Association Executives (FIRAE), do International Council of 
Shopping Center (ICSC) e da União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços 
(UNECS). 

 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55831 

Voltar ao índice 
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5. Comércio - Varejo 

Vale-tudo: Varejo faz parcelamento a perder de vista 

 
11 de Abril de 2016 

Fonte: Jornal O Globo 
 
Para recuperar vendas, empresas oferecem desconto progressivo e isenção de 
parcela. 
 

Para evitar a repetição de mais uma queda histórica das vendas, como 
em 2015, o varejo está lançando mão de toda sorte de estratégias para fisgar o 
consumidor. São ações que incluem prazos de até seis anos para 
financiamento, descontos progressivos para quem compra mais produtos e 
isenção do pagamento de uma das parcelas para quem paga em dia as 
prestações do carnê da loja. 

A rede de supermercado Extra, do Grupo Pão de Açúcar, adotou uma 
tática usada pelos “atacarejos”, lojas que combinam o autosserviço dos 
supermercados com atacado, onde quem leva mais, paga menos. Desde o 
início deste mês, mil produtos oferecidos pelo Extra estão com descontos de 
20%. Quem leva dois produtos, ganha desconto de 50% na segunda unidade. 
E se comprar três unidades do mesmo item, a terceira sai de graça. A cada 15 
dias, esse grupo de produtos será trocado. 

— Queremos criar um novo hábito nos consumidores, num momento em 
que estão procurando preços. Quem compra três itens, tem desconto médio de 
33% e pode estocar — diz Luis Moreno, presidente do Multivarejo, divisão 
alimentar do GPA. 

A estratégia, por enquanto, não tem data para acabar. Moreno vê 
semelhanças entre a estratégia do Extra e os “atacarejos”, mas destaca que 
nos supermercados a oferta de produtos é mais diversificada. 

— Vi vantagem em comprar mais itens e ter um desconto maior. Como a 
inflação está corroendo o valor do dinheiro, o consumidor deixa de ser fiel às 
marcas e aos locais de compra e sai em busca do melhor preço — diz a dona 
de casa Apparecida Loretto, que fez compras no mercado na última semana. 

Promoção de itens mais caros - Até mesmo lojas de produtos mais 
caros, como vinhos, estão usando a estratégia do “leve mais e pague menos” 
para reduzir os estoques. A World Wine, com lojas no Rio de Janeiro e São 
Paulo, oferece descontos de até 50% para quem compra seis unidades de um 
de seus rótulos incluídos nas promoções. Um vinho branco francês da marca 
Montgravet, safra 2014, vendido na Páscoa pelo preço cheio, custava R$ 101. 
Quem comprou seis unidades pagou R$ 50,50 em cada uma. 

— Fazemos este tipo de promoção há um ano, quase todas as 
semanas. Com elas, mantivemos a clientela que procura ofertas mesmo num 
momento de retração da economia — diz a sommelier e responsável por uma 
das lojas da World Wine em São Paulo, Vanessa Azevedo. 
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No mercado de veículos, as vendas nas concessionárias caíram 27,8% 
no primeiro trimestre. Vale tudo para tentar esvaziar os pátios. A japonesa 
Nissan decidiu oferecer financiamentos de até 72 meses para seus carros, são 
dois anos mais que os 48 meses de antes. O prazo médio do mercado é de 40 
meses. 

— Já estamos vendo um movimento de volta às lojas dos clientes que 
estavam indecisos. Eles dão seu veículo usado como entrada e aproveitam o 
financiamento — diz José Macedo, diretor de vendas da Nissan, lembrando 
que o valor de entrada baixo, R$ 9 mil para um modelo March, também é 
atrativo. 

Para quem dá 30% do valor do veículo e financia em 72 meses, o juro 
médio fica em 1,45% ao mês. Quem dá 70% de entrada, por exemplo e 
financia em 24 meses, tem juro zero. Macedo admite que o risco de 
inadimplência é mais alto com prazos maiores, mas afirma que na Nissan ela 
está em níveis “controlados”. 

— Os bancos são pressionados pelos parceiros comerciais a conceder 
mais crédito para desovar os estoques. E os parcelamentos são esticados. Mas 
quem faz compras em prazos mais longos tem que saber que paga mais juros 
— diz Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor de Pesquisas Econômicas da 
Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac). 

Numa simulação feita pelo especialista, um carro de R$ 35.000 
financiado com taxa de juros média de 2,32% ao mês em 40 vezes sai por R$ 
54.093. Quando o prazo sobe para 72 meses, o preço final é de R$ 72.338. 

Nem promoções salvam 2016 - A Casas Bahia oferece opções de 
pagamento em até 14 vezes sem juros no cartão de crédito da bandeira e 18 
vezes no carnê, isentando a última prestação para os clientes que estiveram 
com as parcelas em dia. No Ponto Frio, o prazo de financiamento fica em 14 
vezes, no cartão da marca. No ano passado, os prazos de financiamento 
variavam entre dez e 12 vezes em ambas. Em nota, a Via Varejo, que 
administra as duas marcas, informou que em alguns casos pontuais o 
financiamento pode chegar a 24 meses. 

Para Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), o tombo histórico do 
varejo de 4,3%, em 2015, deve se repetir. Só não se sabe em que magnitude. A 
Confederação Nacional do Comércio estima retração de 3,9%. 

— As vendas pararam de crescer e as empresas usam essas estratégias 
defensivas para roubar mercado dos concorrentes. Mas este ano será 
novamente ruim para o varejo — diz Felisoni. 

  
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55827   
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6. Serviços - Seguros 

Mercado de seguros de pessoas cresceu 7,63% em 2015 

11 de Abril de 2016 
Fonte: Agência IN 

Os seguros de pessoas, que incluem seguros de vida, de acidentes 
pessoais, viagem, educacional, entre outras modalidades de proteção, 
registraram R$ 29,76 bilhões em prêmios (valor pago pelos segurados para 
contratação de coberturas para seus riscos pessoais) em 2015. O volume 
representou expansão de 7,63% frente ao ano anterior. 

“O brasileiro está mais consciente da necessidade de adquirir proteção 
para riscos pessoais, o que impulsionou o mercado”, avalia Edson Franco, 
presidente da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida). 

Na análise por categoria de produto, o seguro de vida somou prêmios de 
R$ 12,38 bilhões, registrando alta de 10,13% frente aos R$ 11,24 bilhões 
destinados ao custeio desta modalidade de proteção no ano anterior. “Foi um 
ótimo desempenho para o produto com maior representatividade e volume de 
prêmios no mercado de seguros de pessoas”, diz o presidente da federação. 

O seguro prestamista, conhecido também como proteção financeira, que 
cobre o pagamento de prestações do titular da apólice em caso de morte, 
invalidez ou perda involuntária do emprego, registrou prêmios de R$ 8,23 
bilhões. Em 2014, foram verificados R$ 7,98 bilhões. 

Já o seguro viagem registrou prêmios de R$ 224,57 milhões, evolução 
de 47,52% em relação aos R$ 152,23 milhões contratados no acumulado do ao 
anterior. O auxílio funeral, por sua vez, movimentou R$ 388,85 milhões em 
prêmios, alta de 18,89% em relação aos R$ 327,07 milhões contratados em 
2014. “O uso do seguro viagem vem se popularizando no país, acompanhado o 
aumento do fluxo de passageiros, o que explica o forte crescimento da carteira. 
O caso do auxílio funeral segue a mesma linha. É crescente a conscientização 
dos consumidores em buscar proteção para evitar transtornos e despesas para 
os familiares em caso de falecimento”, explica Franco. 

O levantamento da FenaPrevi mostra também que o seguro de 
acidentes pessoais, que oferece coberturas em caso de morte e invalidez 
permanente (total ou parcial) e outros riscos causados por acidentes 
involuntários, provocando lesões físicas ou até mesmo falecimento, obteve leve 
alta de 0,09% em 2015 e acumulou R$ 5 bilhões.  

Resultado em Janeiro de 2016 
No mês de janeiro de 2016, o setor registrou R$ 2,11 bilhões em 

prêmios, com retração de 1,7% frente aos R$ 2,14 bilhões verificados em 
janeiro de 2015. “O mercado de seguros de pessoas não está blindado contra 
os efeitos da retração econômica. Na avaliação mensal tivemos resultado com 
leve queda. Mas, mesmo com o cenário adverso, algumas modalidades de 
proteção apresentaram um desempenho positivo”, avalia Edson Franco, 
presidente da federação. 
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Na análise de desempenho por modalidade de produto, o seguro de 
vida, que representa o maior volume do segmento, registrou prêmios de R$ 
935,89 milhões, o que representou uma lata de 3,08% frente ao verificado em 
janeiro do ano anterior. 

Já, o seguro viagem registrou prêmios de R$ 26,07 milhões, evolução de 
98,70% em relação aos R$ 13,12 milhões contratados em janeiro do ano 
anterior. O auxílio funeral, por sua vez, movimentou R$ 34,19 milhões em 
prêmios, alta de 21,78% em relação aos R$ 28,43 milhões contratados em 
janeiro de 2015. 

O seguro prestamista, por sua vez, que cobre o pagamento de 
prestações do titular da apólice em caso de morte, invalidez ou perda 
involuntária do emprego, registrou recuo de 23,51%, movimentando R$ 436,32 
milhões em prêmios. “O desempenho desta carteira foi afetado diretamente 
pela queda nas vendas do varejo registradas nos últimos meses”, diz Franco. 

Os dados do balanço da FenaPrevi mostram também que no período, as 
seguradoras pagaram R$ 573,97 milhões em indenizações aos segurados, 
enquanto que em janeiro do ano anterior os pagamentos foram de R$ 569,53 
milhões. “As indenizações proporcionam proteção e garantia para a 
continuidade dos projetos pessoais e da vida econômica, do segurado e de 
seus familiares”, afirma. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/mercado-de-
seguros-de-pessoas-cresceu-7-63-em-2015   
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7. Emprego 

CNC projeta queda de 3,3% do emprego no varejo este ano e recuo de 
8,3% nas vendas 

11 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Um dos últimos setores a iniciar demissões por conta da recessão, o número 

de trabalhadores formais empregados no varejo deverá encolher 3,3% até o fim do 
ano, de acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Se confirmada, a previsão corresponderia a um corte de 
253,4 mil empregos celetistas ao longo de 2016, em todo o Brasil. As projeções da 
entidade foram baseadas no comportamento no emprego celetista do setor, a partir de 
dados mensais do Caged do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

– O ajuste tardio no quadro de funcionários do varejo, associado à 
intensificação da retração das vendas em 2016, deverá levar o varejo a registrar 
queda no número de trabalhadores pelo segundo ano seguido – afirma Fabio Bentes, 
economista da Confederação. Em 2015, a atividade varejista registrou recuo de 2,3% 
em relação ao ano anterior com o fechamento líquido de 179,9 vagas, ritmo que se 
manteve nos acumulados dos últimos 12 meses encerrados em fevereiro. Para 2016, 
a CNC projeta recuo de 8,3% no volume de vendas do varejo. 

Apesar da nítida perda de ritmo de atividade, a redução do número de 
empregados no varejo em relação ao mesmo período do ano anterior se deu somente 
a partir de agosto de 2015, quando as vendas já acumulavam recuo de 5,2% no 
mesmo intervalo de 12 meses. Naquela ocasião, apenas 3 dos 25 subsetores da 
economia ainda registravam variações positivas no número de trabalhadores 
ocupados no intervalo de um ano, a saber: serviços de alojamento e alimentação 
(+0,1%), serviços médicos, odontológicos e veterinários (+3,7%) e atividades de 
ensino (+1,3%). Contabilizando todos os subsetores, o emprego celetista já acusava 
retração anual de 2,3% no mesmo período. 

Nesse período, o emprego nas lojas de artigos de uso pessoal e doméstico 
encolheu 15,2%. Esse segmento do varejo não especializado é formado, 
principalmente, por lojas de utilidades domésticas, eletroeletrônicos, brinquedos e 
joalherias. E, somado ao comércio automotivo e às lojas de materiais de construção, o 
segmento deverá fechar 202,1 mil vagas (79,7% do total), segundo a entidade. 

Regionalmente, as maiores retrações do número de trabalhadores nos últimos 
12 meses ocorreram no Amapá (-5,4%), Espírito Santo (-4,0%) e Distrito Federal (-
3,4%). Nesses três casos, o volume de vendas nos últimos 12 meses encerrados em 
janeiro recuou mais (-15,5%, -18,3% e -12,7%, respectivamente) do que a média 
nacional (-9,3%). 

 
http://www.monitormercantil.com.br/cnc-projeta-queda-de-33-do-emprego-no-
varejo-este-ano-e-recuo-de-83-nas-vendas/ 
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8. Mercado Imobiliário 

Inflação do aluguel perde força no início de abril, diz FGV 

 
11 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
  
IGP-M passou de 0,43% na 1ª prévia de março para 0,31% na de abril. 
Preços no atacado e no varejo subiram menos, segundo a pesquisa. 
 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), também conhecido como 
inflação do aluguel, porque é usado para reajustar a maioria dos contratos 
imobiliários, avançou menos no início de abril. De 0,43% na primeira semana 
de março para 31% no mesmo período de apuração do mês seguinte. 

Usado no cálculo do IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), 
que calcula os preços no atacado, desacelerou de 0,45% para 0,36%. 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), conhecido como inflação do 
varejo, passou de 0,44% na primeira semana de março para 0,27% na mesma 
prévia deste mês. Das oito classes de despesa que integram o índice, o grupo 
despesas diversas foi o que teve a maior desaceleração (de 2% para 0,04%). 

Também usado no cálculo do IGP-M, mas com peso menor, o Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC) não registrou variação nesta 
apuração. 

 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/inflacao-do-aluguel-perde-forca-
no-inicio-de-abril-diz-fgv.html 
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9. Logística  

Correios e Viracopos fazem acordo para criar centro logístico de carga 

 
11 de Abril de 2016 

Fonte: UOL Economia 
 

Os Correios e o Aeroporto Internacional de Viracopos assinaram nesta 
segunda-feira, em Campinas (SP), um protocolo de intenções para implantar, 
dentro do aeroporto, um hub logístico de cargas postais expressas da estatal. 

O centro operacional dos Correios terá um galpão 35 mil metros 
quadrados em uma área total de 100 mil metros quadrados do sítio 
aeroportuário, às margens da Rodovia Santos Dumont, com capacidade para 
processar um terço de toda a carga do modal aéreo do País. 

O objetivo é que o centro integrado de logística comece a funcionar 
dentro de dois anos e meio. 

Os Correios devem operar inicialmente com 44 voos domésticos diários 
a partir de Viracopos dentro da chamada RPN (Rede Postal Noturna). A 
previsão é que, inicialmente, 160 caminhões façam o transporte rodoviário 
diário a partir do centro de operações de Viracopos. 

Para o vice-presidente de encomenda dos Correios, o novo hub 
possibilitará à empresa a reorganização de toda a malha aérea e a redução de 
custos e o aumento de eficiência na entrega das remessas. 
 
http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2016/04/11/correios-e-
viracopos-fazem-acordo-para-criar-centro-logistico-de-carga.htm   
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10. Curtas 

Santander Brasil libera R$ 1 bilhão em crédito para franquias 

 
11 de Abril de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo  
 

O Santander Brasil anunciou nesta segunda-feira, 11, a abertura de uma 
linha de R$ 1 bilhão em crédito para as franquias, reforçando sua aposta neste 
segmento em um momento de crise política e econômica no País. O objetivo 
do banco, conforme comunicado à imprensa, é dobrar o número de clientes 
desta área, que somam hoje 85 redes brasileiras, até o final de 2016. 

Para isso, o Santander criou um núcleo de profissionais especializados 
no atendimento às franquias. Responderão, dentre outras atividades, pelo 
atendimento aos franqueados e franqueadores e também pelo treinamento dos 
gerentes comerciais. 

Em outubro do ano passado, o banco anunciou crédito de até R$ 375 
milhões para as franquias com garantias do Fundo de Aval às Micro e 
Pequenas Empresas (Fampe), tendo o Sebrae como avalista. O convênio, com 
duração de cinco anos, mira clientes da instituição com faturamento de até R$ 
3,6 milhões por ano. Além disso, o Santander desenvolveu um programa global 
voltado às pequenas e médias empresas que oferece produtos, serviços e 
atendimento adequados sob medida para este público. Ao final de dezembro, 
sua carteira de PMEs somava cerca de R$ 31,6 bilhões, montante 
praticamente estável na comparação com setembro e também ante um ano. 

 

Americanas.com é o e-commerce mais usado pelos internautas 
brasileiros 

 
11 de Abril de 2016  

Fonte: e-commerce Brasil  
 

Pesquisa do Conecta aponta que 60% dos internautas brasileiros que 
compram pela internet costumam fazer compras no site Americanas.com. Em 
seguida, os mais procurados são Mercado Livre (45%) e Netshoes (44%). A 
pesquisa realizada no CONECTAí Express revela também que apenas 7% dos 
internautas não costumam fazer compras online. 
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11. Feiras 

 
07/04/2016 até 17/04/2016 - EXPOLONDRINA 2016 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque Governador Ney Braga 
Cidade: Londrina – PR  
 
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 
 
13/04/2016 até 16/04/2016 – BRAZIL SCRAPBOOKING SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Eventos Pró-Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
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13/04/2016 até 16/04/2016 – EXPO ABIÓPTICA 
Setor: Óptico 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
13/04/2016 até 17/04/2016 – EXPOLESTE 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Unicentro – Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba na Univale – 
Universidade Vale do Rio Doce 
Cidade: Governador Valadares – MG 
 
14/04/2016 até 24/04/2016 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
 
14/04/2016 até 14/04/2016 – XII FEIRA DE TERNEIROS, TERNEIRAS E 
VAQUILHONAS 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Rodeio Hercilino Batista Nunes 
Cidade: São José dos Ausentes – RS 
 
14/04/2016 até 16/04/2016 - FENNOPAN 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
15/04/2016 até 24/04/2016 - FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília - DF 
 
16/04/2016 até 19/04/2016 – HAIR BRASIL 
Setor: Beleza e Estética  
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
21/04/2016 até 24/04/2016 - EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2016 - EDIÇÃO 
RIOCENTRO 
Setor: Multisetores  
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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