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1. Comércio 

Vendas do Dia das Mães devem apresentar queda em 2016, diz ACSP 

 
25 de Abril de 2016 

Fonte: R7  
 
Insegurança do consumidor deve afetar, principalmente, setores de móveis e 
eletrodomésticos 
 

As vendas físicas nacionais no Dia das Mães, segunda data comercial 
mais relevante para o varejo, devem apresentar queda ante o mesmo período 
do ano passado. A expectativa é da ACSP (Associação Comercial de São 
Paulo). 

Para o presidente da entidade, Alencar Burti, o recuo deverá ser maior 
no segmento de bens duráveis e o consumidor vai optar por itens de menor 
valor, comprados à vista. 

— Os setores de móveis e eletrodomésticos serão muito prejudicados 
porque o consumidor está inseguro e avesso a riscos. Ele não tem confiança 
para se endividar neste momento, pois não acredita na recuperação da 
economia. 

Burti ainda comentou que mesmo na área de vestuários e calçados não 
há garantia de boas vendas, pois o desempenho dependerá muito de como 
estarão as temperaturas nos dias próximos ao Dia das Mães. 

— A moda outono-inverno ainda não deslanchou justamente por causa 
do forte calor que tem feito. 
 
http://noticias.r7.com/economia/vendas-do-dia-das-maes-devem-apresentar-
queda-em-2016-diz-acsp-25042016 

 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

2. Comércio – Atacado 

Abad: atacarejo inaugura 50 lojas e tem alta nominal de 12% nas vendas 
em 2015 

25 de Abril de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
Com a abertura de cerca de 50 lojas novas em um ano, o atacado de 

autosserviço, conhecido como atacarejo registrou alta de 12% no faturamento 
nominal no ano passado. Os dados são de pesquisa da Associação Brasileira 
de Atacadistas e Distribuidores (Abad) em conjunto com a Nielsen. 

O ritmo de crescimento foi superior ao da média do setor atacadista e 
distribuidor, que teve alta nominal de 3,1% nas vendas em 2015; em termos 
reais, houve queda de 6,8%, encerrando-se 2015 com um faturamento de R$ 
218,4 bilhões. 

A Abad destaca que a participação do segmento no total dos resultados 
ainda é pequena diante das mais de 5 mil empresas de atacado registradas no 
Brasil. A pesquisa avaliou os resultados e as expectativas de 544 atacadistas. 
Entre os pesquisados, 43,3% atuam no modelo de distribuidor; 31,9% no 
modelo de atacado com entrega e 19,3% no modelo atacado de autosserviço. 

A entidade ressalta, porém, que esse formato de loja do atacarejo tem 
ganhado espaço sobretudo nas regiões Sul e Nordeste. Os atacadistas de 
grande porte, entre os quais há nomes do atacarejo, cresceram 17,7% na 
região Nordeste, e 11,6%, na região Sul, de acordo com a Abad. Apesar da 
expansão em outras regiões, mais da metade do faturamento do atacado de 
autosserviço ainda vem do Sudeste, detectou a pesquisa. 

De acordo com o levantamento, 60% das empresas ainda acreditam em 
crescimento de vendas este ano. Apesar disso, as companhias estão 
segurando investimentos. Na maior parte delas, os gestores pretendem apenas 
manter a maioria os investimentos, sem ampliá-los. A intenção de ampliar os 
aportes só é mais notável em áreas como tecnologia da gestão e sistemas de 
informação, em que mais de 50% das empresas disseram que vão alocar mais 
recursos. 

 
http://noticias.r7.com/economia/abad-atacarejo-inaugura-50-lojas-e-tem-alta-
nominal-de-12-nas-vendas-em-2015-25042016 
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3. Serviços - Bancos 

Clientes poderão abrir e fechar conta corrente pela internet, decide CMN 

 

26 de Abril de 2016 
Fonte: G1 

 
O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou que pessoas físicas 

abram e fechem contas correntes pela internet, sem a necessidade de irem 
pessoalmente a uma agência bancária, como era exigido até agora. A 
informação foi divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira (25). 

De acordo com o BC, o serviço é opcional e já pode ser oferecido pelos 
bancos, desde que eles disponham de mecanismos de controle para verificar a 
identidade dos clientes. 

A identificação poderá ser feita, por exemplo, por meio de 
reconhecimento de imagem e de voz. Os bancos também podem solicitar uma 
fotografia, ou, ainda, exigir o uso do certificado digital. 

“Têm mecanismos de tecnologia que permitem várias checagens além 
do contato presencial”, explicou a chefe do Departamento de Normas do BC, 
Silvia Marques. Ela ressaltou que esses mecanismos poderão, inclusive, 
dificultar a ocorrência de fraudes. 

“Hoje, tem um cliente indo a uma agência levando um documento que 
pode ser falso. Pode ter um único contato trazendo fragilidade [ao cadastro]. O 
que se permite [com a nova regra] é que você vai ter não só um ponto de 
controle, mas vários”, enfatizou. 

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que “as 
instituições financeiras irão analisar a norma para se adequar e estabelecer os 
procedimentos e controles para garantir integridade, autenticidade, 
confidencialidade e segurança das informações e documentos eletrônicos 
exigidos no processo.” 

Marques destacou ainda que os bancos também podem verificar, por 
exemplo, há quanto tempo os solicitantes de contas correntes pela internet têm 
e-mail ativo. 

“Os bancos terão de estabelecer salvaguardas para checagem. Essa 
conta tem os mesmos requisitos de uma conta normal”, esclareceu o Banco 
Central. 

Demais regras - Com exceção da flexibilidade do comparecimento 
presencial a uma agência, todas as demais regras para a abertura de contas 
bancárias continuarão em vigor, como veracidade da situação cadastral, regras 
sobre tarifas, fornecimento de informações, adequação de produtos e serviços 
financeiros, além da prevenção de lavagem de dinheiro e terrorismo. 

A nova norma é mais uma ação do programa Otimiza BC, que permite a 
ampliação, “com segurança e eficiência”, da oferta de produtos e serviços 
financeiros à população. 

O Conselho Monetário Nacional, formado pelos ministros da Fazenda, 
Nelson Barbosa, do Planejamento, Valdir Simão, e pelo presidente do BC, 
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Alexandre Tombini, também baixou norma obrigando os bancos a não 
restringirem o acesso de clientes aos canais convencionais de atendimento, 
como, por exemplo, os caixas eletrônicos. 

Segundo o Banco Central, há reclamações de que alguns bancos não 
atendem correntistas de outras instituições financeiras para realizar o 
pagamento de boletos. O BC diz que o CMN, com essa resolução, estabelece 
que isso é proibido. 

Com a nova regra, fica claro que as instituições financeiras não poderão 
dificultar ou restringir o acesso a esses canais, exceto em duas situações: 
quando as dependências forem exclusivamente eletrônicas ou quando a 
prestação de serviços de cobrança e recebimento, decorrentes de contratos ou 
convênios, preverem canais de atendimento somente eletrônicos. 

CRI e CRA - Outra regra aprovada pelo CMN permite que bancos 
possam comprar Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI’s) e Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (CRA’s), emitidas por companhias 
securitizadoras ligadas a eles. 

Esses títulos devem ser de classe subordinada, ou provir do exercício de 
garantia firme de subscrição pela instituição regulada, explicou o BC. 

Para a autoridade monetária, a medida representa mais um 
“aprimoramento” das normas de securitização do crédito, facilitando assim a 
captação de recursos para financiamentos imobiliários e de agronegócios. 
 
http://itatibanews.com/clientes-poderao-abrir-e-fechar-conta-corrente-pela-
internet-decide-cmn/ 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Pessimismo dos empresários da construção civil piora em abril, diz CNI 

25 de Abril de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
O pessimismo dos empresários da construção civil piorou em abril. 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o índice de expectativas 
para o nível de atividade registrou 39,7 pontos. Em março havia sido de 40,6 
pontos. Os dados são da Sondagem da Indústria da Construção e, pela 
pesquisa, o seguimento só pode ser considerado otimista quando atinge 50 
pontos ou mais. Semelhante a um termômetro que vai de zero a 100, estar 
abaixo da linha dos 50 indica retração. 

O índice de perspectivas para compra de insumos e matérias-primas 
também apresentou recuo, ao oscilar de 39,3 pontos em março para 38,3 em 
abril. O indicador de expectativas para o número de empregados foi de 39,2 
pontos para 38,2 pontos no período. Segundo a pesquisa, nenhum indicador de 
expectativas apresentou avanço: o de novos empreendimentos e serviços caiu 
de 38,1 pontos para 37,7 pontos. 

Apesar do pessimismo, a pesquisa aponta que a indústria da construção 
civil apresentou aumento na atividade e no nível de emprego, neste caso na 
comparação entre março e fevereiro - o índice de evolução do nível de 
atividade passou de 35,2 para 37,5 pontos. O indicador de número de 
empregados também avançou, ao variar de 35,5 pontos para 36,6 pontos no 
mesmo período. Valores abaixo de 50 pontos, contudo, ainda sinalizam 
retração da atividade e do emprego. 

Segundo a CNI, a alta ociosidade da indústria da construção continua 
inibindo os investimentos. Em abril, a intenção de investimentos no setor 
registrou 23,4 pontos e é o menor nível da série histórica iniciada em novembro 
de 2013. "A fraca atividade do segmento, a baixa utilização da capacidade de 
operação e as expectativas ainda muito pessimistas inibem qualquer melhora 
deste indicador", explicou a CNI. 

O nível de atividade efetivo-usual para o mês, que registrou 25,3 pontos 
em fevereiro e havia sido o menor da série histórica iniciada em dezembro de 
2009, apresentou ligeira recuperação, subindo para 26,3 pontos. A utilização 
da capacidade de operação (UCO) também registrou pequeno incremento, 
passando de 56 pontos para 57. 

A pesquisa foi realizada entre 1º e 13 de abril com 573 empresas, das 
quais 182 de pequeno porte, 257 médias e 134 grandes. A pesquisa 
acompanha a evolução recente da indústria da construção, que representa 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial, e também mostra o sentimento 
dos empresários do segmento. 
 
http://noticias.r7.com/economia/pessimismo-dos-empresarios-da-construcao-
civil-piora-em-abril-diz-cni-25042016 

Voltar ao índice  
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5.  Serviços – Publicidade e Propaganda 

TV foi o destino de 70% da compra de espaço publicitário no Brasil em 
2015 

 
25 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

A Kantar Ibope Media lançou hoje o estudo Retrospectiva & Perspectivas 
2015, que reporta, entre outras análises, o volume de compra de espaço 
publicitário nos principais meios de comunicação do país. A televisão, sendo TV 
aberta, paga e merchandising, foi o principal destino de publicidade no último 
ano. O meio atraiu mais de dois terços do equivalente à compra de espaços 
publicitários no Brasil, com participação de 70% no volume total. 

Ao contrário de 2014, quando o comportamento do mercado publicitário 
apresentou oscilações ocasionadas pelo Mundial de Futebol e pelas eleições, 
no ano passado foi possível observar estabilidade e uma curva ascendente no 
segundo semestre. Esse movimento é perceptível também no volume de 
inserções, que chegou a 21,8 milhões de veiculações em 2015, mesmo 
patamar do ano anterior. Considerando todo o volume publicitário em televisão, 
a compra de espaço na TV aberta atraiu 76% do total. A TV paga absorveu 
16% e os formatos exibidos dentro dos programas (merchandising), 8%. 

Após a ampliação da cobertura de display e a inclusão de sites de 
buscas no monitoramento, o estudo Retrospectiva & Perspectivas 2015 revela 
também que a compra de publicidade em display representou o equivalente a 
R$ 8,7 bilhões no último ano. As homepages receberam 28% do volume 
comprado e as plataformas de comunicação, como os e-mails, ficaram com 
25%. Comércio e Varejo e Serviços ao Consumidor foram os setores que mais 
apostaram no meio. Cada um participou com cerca de 20% deste formato, 
segundo os dados do Retrospectiva & Perspectivas. 

– Em 2015, a Kantar Ibope Media desenvolveu uma nova metodologia 
para o monitoramento deste formato digital, além de ampliar sua cobertura, 
passando a medir 30 veículos online, entre sites de conteúdo e portais de 
notícias – explica Rita Romero, diretora de Monitor. 

Os dados de Search são apresentados de forma inédita no Brasil: é o 
formato digital mais recente a ser incluído na cobertura de aquisição de 
espaços publicitários. As informações contemplam os investimentos destinados 
aos sites de busca Bing, Google e Yahoo! e são resultado de uma parceria com 
a Adgooroo, empresa da Kantar Media que monitora sites de busca em mais de 
50 países. A verba destinada para os links patrocinados e sites de busca 
somaram, no último ano, R$ 1,6 bilhão. 

De acordo com o estudo, é possível observar que a compra de espaços 
publicitários realizada neste tipo de formato cresce significativamente no fim do 
ano, impulsionada pelo Natal. A categoria que mais investiu em links 
patrocinados, com 14% do total do meio, foi Vitrines Virtuais – representada 
pelos sites comparadores de preço, tanto de produtos como de serviços, como 
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hotéis e passagens aéreas, classificados online de móveis, carros e produtos 
diversos. 

Outra novidade da Kantar Ibope Media presente no estudo Retrospectiva 
& Perspectivas 2015 é a reestruturação das informações na base de compra de 
espaços publicitários dedicados a mídia exterior, realizada com apoio da 
Associação Brasileira de Mídia Out of Home (Abmooh), do Grupo de Mídia e 
das exibidoras. No último ano, a compra de espaço publicitário em Out Of 
Home (OOH) representou o equivalente a R$ 1,5 bilhão, divididos entre 
mobiliário urbano (91%) e outdoor (9%). Do total, 72% está concentrado em 
mercados da Região Sudeste, seguidos pelas regiões Sul (10%), Nordeste 
(10%), Centro-Oeste (6%) e Norte (2%). 

– Um dos grandes diferenciais do OOH é poder acompanhar a jornada 
da nossa audiência. Estamos na era da mobilidade e agora é possível falar 
com as pessoas o dia inteiro – diz Eduardo Alvarenga, presidente da Abmooh. 

O setor que mais investiu em OOH foi serviços ao consumidor – 
representado pelas categorias de ensino escolar e universitário, cultura, lazer, 
esporte e turismo – e comércio e varejo, tendo como destaque 
supermercados/hipermercados e bebidas, impulsionado principalmente pela 
categoria de cervejas. 
 
http://www.monitordigital.com.br/tv-foi-o-destino-de-70-da-compra-de-espaco-
publicitario-no-brasil-em-2015/ 
 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Rodoviário 

Compras virtuais de passagens de ônibus crescem 90% no primeiro 
trimestre 

25 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Ao longo dos três primeiros meses de 2016, as compras virtuais de 

passagens de ônibus cresceram em todo o Brasil. Segundo levantamento feito 
pela ClickBus, plataforma líder em vendas online de passagens de ônibus, 
janeiro, fevereiro e março foram responsáveis por um aumento de 90% nas 
compras de bilhetes de ônibus por meio de sua plataforma online ou aplicativo 
para smartphones. E o Carnaval foi um período importante para esse resultado. 
No trimestre, dia 05 de fevereiro, a sexta de Carnaval, foi a data em que as 
pessoas mais embarcaram, sendo 04 de fevereiro, quinta-feira pré-Carnaval, o 
dia em que as pessoas mais compraram suas passagens de ônibus por um 
canal online. 

Ainda sobre o comportamento de quem comprou online, mais da metade 
das pessoas viajaram sozinhas. 61% delas adquiriram apenas uma passagem, 
enquanto 39% obtiveram dois ou mais bilhetes para a mesma viagem. 

– Nos primeiros três meses do ano, tivemos três grandes feriados: Ano 
Novo, Carnaval e Páscoa e conseguimos registrar um aumento de vendas em 
comparação com o mesmo período no ano passado. Os números mostram que 
o brasileiro continua viajando apesar do momento de crise no país e também 
que está aderindo ao comércio eletrônico no setor rodoviário para garantir suas 
passagens. Acreditamos que esse aumento continue no segundo trimestre – 
afirma Cesário Martins, co-CEO e fundador da ClickBus. 

Os principais destinos de quem comprou passagens de ônibus pela 
internet no primeiro trimestre do ano foi o Rio de Janeiro, seguido por São 
Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Campinas, cidades que também foram os 
principais pontos de onde as pessoas mais saíram para viajar com bilhetes 
comprados pela Internet ou aplicativo. 

Levando-se em consideração cada região do país, Goiânia foi a cidade 
mais procurada pelos turistas no Centro-oeste, enquanto no Nordeste foi 
Fortaleza. Belém liderou as compras de passagens de ônibus na Região Norte 
e, no Sul, Curitiba foi o destino mais buscado. Rio de Janeiro foi o local do 
Sudeste para onde as pessoas mais viajaram. 

O valor gasto em média nas viagens de ônibus foi de R$ 104,07, sendo 
a rota São Benedito X Ubajara (ambas no Ceará) a que ofereceu o preço mais 
em conta, de R$ 7,45, e a rota São Paulo (SP) X Parnaíba, (PI) o maior valor, 
de R$ 718,82. 
 
http://www.monitordigital.com.br/compras-virtuais-de-passagens-de-onibus-
crescem-90-no-primeiro-trimestre/ 
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7. Serviços – Turismo 

Número de turistas estrangeiros no Brasil em 2015 cai 1,9% 

25 de Abril de 2016 
Fonte: G1 

 
Sul-americanos representaram 54% dos 6,3 milhões que visitaram o país. 
Argentina lidera ranking dos países que mais enviaram turistas, com 33%. 
 

O número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2015 caiu 
1,9% na comparação com 2014. Segundo Anuário Estatístico divulgado nesta 
segunda-feira (25) pelo Ministério do Turismo, 6,305 milhões de estrangeiros 
desembarcaram no país no ano passado, ante 6,429 milhões em 2014, quando 
foi realizada a Copa do Mundo no Brasil e registrado o recorde de chegadas de 
visitantes. 

Do total de estrangeiros que chegaram ao Brasil no ano passado, 2,079 
milhões ou 33% eram argentinos. Os Estados Unidos permanecem na segunda 
posição (575 mil ou 9%), seguido do Chile (306 mil ou 4,8%). 

O levantamento aponta que 54% dos turistas estrangeiros em 2015 
eram dos vizinhos da América do Sul. 

O Paraguai aparece na 4º posição do ranking com 301 mil visitantes e o 
Uruguai na 5ª posição com 267 mil. A França se destaca na 6ª colocação com 
o envio de 261 mil turistas. 

Completam o top 10: Alemanha (224 mil), Itália (202 mil), Inglaterra (189 
mil) e Portugal (162 mil). 

Apesar da queda do número de estrangeiros que visitaram o Brasil no 
ano passado, o ministério ressaltar que os números de 2015 apresentam um 
crescimento de 8,5% em relação a 2013, quando o país recebeu 5.813.342 
visitantes internacionais. 

São Paulo continua como a principal porta de entrada para os 
estrangeiros que chegam ao Brasil. Em 2015, 2.248.917 visitantes 
desembarcaram no estado, um crescimento de 1,3% em relação a 2014. 

O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, seguido pelo Rio Grande 
do Sul que tem sido escolhido cada vez mais como rota de acesso ao país, 
principalmente pela via terrestre (89%), que pode ser explicado pela 
proximidade com as fronteiras para os países vizinhos. 

“Acredito que o Turismo será o grande legado dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. O revezamento da Tocha Olímpica, que terá início no 
próximo dia 03 de maio, em Brasília, e percorrerá mais de 330 municípios 
brasileiros será o momento decisivo para consolidar os destinos turísticos 
nacionais para o mundo”, afirmou o ministro do Turismo, Alessandro Teixeira. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/numero-de-turistas-estrangeiros-
no-brasil-em-2015-cai-19.html 
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8. Comércio Eletrônico 

Trocas e devoluções no e-commerce sem traumas 

26 de Abril de 2016 
Fonte: EXAME 

 
Mesmo em tempos de crise, o consumidor online não busca apenas uma boa 

relação entre custo e benefício ao pesquisar um produto. Ele considera também a 
fluidez e interatividade do site, valorizando a experiência da compra em todas as 
etapas. Um dos grandes diferenciais para garantir a preferência desse consumidor é o 
atendimento. Caso seja satisfatório, há mais chances de fidelização. Do contrário, 
pode gerar comentários negativos nas redes sociais e consequente perda de clientes. 
"Trocas e devoluções já não precisam dificultar o atendimento online. Criamos uma 
ferramenta que automatiza e acelera esses processos", explica Rafael Bertolli, criador 
do plugin Trocas e Devoluções para a plataforma de e-commerce Vtex. "A inovação 
reduz custos para as empresas e aumenta a satisfação do cliente, tornando a 
experiência menos traumática para ambas as partes". 

Assim como acontece nas lojas físicas, trocas e devoluções fazem parte das 
transações online. Nem sempre as expectativas do consumidor se confirmam no 
recebimento do produto. Um e-commerce de moda, por exemplo, pode ter um pedido 
de troca motivado pelo caimento de uma peça no corpo do cliente - mesmo que 
especifique medidas, tecido, acabamento e todos os detalhes no ato da venda. Por 
outro lado, há mais chances de que este cliente se identifique com o estilo do produto 
e continue procurando por novidades no site após efetuar sua troca com agilidade. 
"Com o novo sistema de Trocas e Devoluções, um atendimento que dependeria 
totalmente do SAC agora é feito pelo cliente diretamente no site em poucos cliques. 
Isso otimiza o tempo de operação, facilita o pós-atendimento e melhora a experiência 
de compra", afirma Luciana de Mattos, gerente de e-commerce da Shoulder - marca 
de moda feminina. Bertolli ressalta outra vantagem do plugin: "Há inclusive a 
possibilidade de integração com pontos de venda, dando ao consumidor a opção de 
fazer a troca numa loja física, aplicando o conceito de venda omni channel". 

Assim como a Shoulder, empresas como Brastemp, Consul, Boticário e Avon 
utilizam a plataforma Vtex para e-commerce – presente em mais de 16 países da 
América Latina. Com profundo conhecimento da dinâmica dessa plataforma, Bertolli 
desenvolveu o sistema de Trocas e Devoluções para acrescentar uma funcionalidade 
extra à Vtex, após identificar a demanda por um pós-venda descomplicado. Realizar 
esses processos com rapidez se traduz numa grande economia para as empresas, 
tornando o atendimento mais eficiente e potencialmente gerando mais vendas online, 
conforme demonstra a pesquisa*. O sistema de Trocas e Devoluções é uma solução 
tecnológica que também impacta, positivamente, a confiança dos consumidores com 
relação ao e-commerce. 

 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/trocas-e-devolucoes-no-e-
commerce-sem-traumas 
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9. Curtas 

Copa Airlines retoma operações em Porto Alegre 

25 de Abril de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

 
A Copa Airlines, subsidiária da Copa Holdings, S.A, e membro da Star 

Alliance, anuncia o retorno, a partir de 4 de agosto, dos voos da madrugada no 
Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). Desde novembro 
de 2012, a companhia mantinha decolagens às 11h30 em virtude de obras de 
ampliação do Terminal 1. 

De acordo com Gustavo Esusy, gerente regional de vendas da Copa 
Airlines para a América do Sul, o retorno ao horário inicial amplia a 
conectividade para dezenas de destinos servidos pela companhia nas 
Américas do Norte, Central, do Sul e Caribe. “Essa mudança permitirá acesso 
a um número maior de conexões em cidades importantes em todo o Caribe, 
Las Vegas, Boston, São Francisco, dentre outros destinos, criando mais 
opções e oferecendo mais conforto para os passageiros em seus 
deslocamentos”, afirmou. 

As operações da Copa Airlines em Porto Alegre foram iniciadas em 
junho de 2011. O voo CM 820 partirá rumo ao Aeroporto Internacional de 
Tocumen, na Cidade do Panamá à 1h32, aos domingos, terças, quartas, 
quintas-feiras e sábados. De lá, os passageiros contam com conexões rápidas 
e eficientes para 75 cidades. 

A companhia aérea garante ainda comodidades durante as conexões no 
Panamá, onde os passageiros não precisam passar pela imigração e 
alfândega, além de ter suas bagagens despachadas diretamente para o destino 
final. A rota é realizada em modernas aeronaves Boeing 737-800, com 
capacidade para 160 passageiros. 

Nordeste lidera em empresas 

26 de Abril de 2016 
Fonte: DCI 

 
 Na participação por região no ranking Abad/Nielsen 2016, o Nordeste 

continua com o maior número de empresas. Das 544 companhias atacadistas e 
distribuidoras analisadas pelo estudo, 193 delas estavam localizadas na 
Região Nordeste. No Centro-Oeste, o número foi de 99 companhias. No 
Sudeste 87, no Sul 84 e no Norte apenas 81 empresas. Quando se trata do 
faturamento, no entanto, a Região Sudeste desponta com 39% do faturamento 
total das empresas participantes, 10 pontos percentuais a mais do que a 
segunda colocada da lista, a Região Nordeste. O Sul foi responsável por 16% 
do faturamento, seguido pelo Centro-Oeste, com 9%, e pela Região Norte, com 
apenas 7%. 
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10. Feiras 

 
25/04/2016 até 29/04/2016 – AGRISHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Ribeirão Preto  
Cidade: Ribeirão Preto – SP 
 
26/04/2016 até 27/04/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – FIQ 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas S/A 
Cidade: Arapongas – PR 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 - ENVASE BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas  
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – BRASIL ALIMENTA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/04/2016 até 01/05/2016 – EXPOSOL 
Setor: Multisetores  
Local: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz 
Cidade: Soledade – RS 
 
28/04/2016 até 07/05/2016 – FIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções de Brasília 
Cidade: Brasília – DF  
 
29/04/2016 até 10/05/2016 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - Parque de Exposições 
Fernando Costa 
Cidade: Uberaba – MG  
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29/04/2016 até 08/05/2016 – FENASOJA 
Setor: Multisetores  
Local: Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson  
Cidade: Santa Rosa – RS 
 
30/04/2016 até 08/05/2016 – FNLPC & FLIPOCOS 2016 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/05/2016 até 05/05/2016 – APAS 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 04/05/2016 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Careca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – FEIRA DA INDUSTRIA LATINO AMERICANA 
DE AVES E SUINOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 06/05/2016 - DSE SOUTH AMERICA 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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