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1. MDIC 

Brasil e Peru assinam acordos nas áreas de compras públicas, serviços, 
investimentos e livre comércio de veículos leves e picapes 

 
29 de Abril de 2016 

Fonte: MDIC  
 

Os ministros Armando Monteiro (MDIC) e Mauro Vieira (MRE) firmaram 
nesta sexta-feira com o Peru o mais amplo acordo temático bilateral já 
concluído pelo Brasil, que inclui capítulos de compras governamentais, serviços 
e investimentos. O lado peruano foi representado pela ministra de Indústria, 
Comércio Exterior e Turismo, Magali Silva. 

O Acordo de Ampliação Econômico Comercial Brasil - Peru estabelece 
liberalização de serviços, abertura dos mercados de compras públicas e inclui 
um capitulo de investimentos nos moldes dos Acordos de Cooperação e 
Facilitação de Investimentos que já foram assinados com outros países da 
América Latina e da África. 

No marco deste acordo amplo, o Brasil firmou o seu primeiro acordo 
internacional de compras governamentais. A partir disso, as licitações peruanas 
de bens e serviços passam a estar automaticamente abertas para as empresas 
brasileiras, bem como as licitações brasileiras estarão abertas para as 
empresas peruanas. No Peru, a participação de empresas brasileiras em 
algumas licitações vem sendo prejudicada pela exigência de depósito, em 
instituição financeira peruana, de montante não inferior a 5% de sua 
capacidade máxima de contratação. Essa exigência não se aplica a empresas 
peruanas e empresas de outros países com os quais o Peru tem acordos na 
área de contratações públicas. Portanto, com a implementação do acordo 
assinado hoje, essa situação passa a ser superada e as empresas brasileiras 
passam a ter condições equivalentes de acesso. 

A oferta peruana é ampla, abrangendo praticamente a totalidade das 
entidades de nível central e algumas estatais. Do lado brasileiro, constam 
entidades do nível central do governo. Foram resguardados os espaços para a 
implementação de políticas públicas pelos países. 

Na área de serviços, os compromissos peruanos são equivalentes aos 
consolidados pelo país no âmbito do Tratado Trasnspacífico (TPP) e da Aliança 
do Pacífico. Prestadores de serviços brasileiros passam, portanto, a ter 
condições de participação em setores de grande interesse, como tecnologia de 
informação e comunicação, serviços de turismo, de transporte, de engenharia, 
de arquitetura e de entretenimento.  

Na área de investimentos, o acordo prevê garantias de não 
discriminação, garantem o curso de prevenção de controvérsias e mecanismo 
de arbitragem. Há também a previsão para estabelecimento de agendas de 
cooperação e facilitação de investimentos em áreas com potencial para o 
fomento de um ambiente mais dinâmico para os negócios. Cabe destacar que 
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o Brasil passa a contar com Acordos de Cooperação e Facilitação de 
Investimentos com todos os países da Aliança do Pacifico (Peru, Chile, 
Colômbia e México), importantes receptores de investimento brasileiro e 
investidores no Brasil. 

Foi consagrada também a antecipação da desgravação no âmbito do 
ACE 58, estabelecendo livre-comércio imediato de veículos leves e picapes. O 
mercado de veículos leves representa cerca de 160 mil unidades. Hoje o Brasil 
participa com apenas 3%, e pode, na condição de livre-comércio estabelecida, 
ampliar as vendas para o país andino.  

Também foi firmado um acordo institucional entre o MDIC e o Mincetur 
prevendo, entre outras, ações de facilitação de comércio e discussão sobre o 
tratamento preferencial para produtos de zonas francas dos dois países. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=5&noticia=14472    
 

 
Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Déficit da balança do setor eletroeletrônico recua 49% no 1º tri 

 
30 de Abril de 2016 

Assessoria de Imprensa 
 
Segundo a Abinee, resultado é consequência da queda nas importações por 
conta da retração da atividade industrial 
 

O déficit da balança comercial dos produtos elétricos e eletrônicos 
somou US$ 4,2 bilhões no acumulado de janeiro-março de 2016, 49% abaixo 
do registrado em janeiro-março do ano passado (US$ 8,3 bilhões). Segundo 
dados da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), o 
resultado é fruto das exportações que somaram US$ 1,5 bilhão, 6,3% acima 
das registradas no mesmo período de 2015, e das importações que atingiram 
US$ 5,7 bilhões, 41,1% abaixo das ocorridas em igual período de 2015. 

No mês de março, as exportações somaram US$ 640,0 milhões, 13,2% 
acima das ocorridas em março de 2015. Já as importações, somaram US$ 2,1 
bilhões, 39% inferiores às do mesmo mês do ano anterior. 

De acordo com os números da entidade, desde junho de 2014, o déficit 
da balança do setor começou a registrar resultados abaixo dos apontados nos 
mesmos períodos do ano anterior. “Este comportamento vem se repetindo a 
cada mês, consequência da queda das importações por conta da forte retração 
da atividade industrial”, afirma o presidente da Abinee, Humberto Barbato. 

Ao analisar por regiões, a maior parte do déficit nos três primeiros meses 
ocorreu em função dos negócios com os países da Ásia (US$ 3,2 bilhões), 
sendo que somente com a China, o saldo negativo alcançou US$ 1,7 bilhão. 
Apenas os negócios com países da Aladi geraram resultado superavitário (US$ 
311,8 milhões), porém, seu montante foi bem menos significativo do que o 
déficit resultante das operações com as demais regiões, principalmente, pelos 
países da Ásia. 
 
http://www.monitordigital.com.br/satisfacao-do-brasileiro-em-aeroporto-e-
recorde-86/ 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio – Atacado 

Com crise, ricos vão às compras no 'atacarejo' 

 
01 de Maio de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 

As lojas que misturam atacado e varejo, com apelo de ter preços 
melhores que o dos supermercados, ficaram conhecidas no Brasil por atrair 
consumidores mais pobres ou pequenos empreendedores, como dogueiros e 
donos de pizzarias. Mas a crise começa a mudar essa lógica. Em 2015, quase 
metade das famílias de alta renda fizeram compras, pelo menos uma vez, em 
um atacarejo, como são chamados esses estabelecimentos. 

Pesquisa da consultoria Kantar Worldpanel mostra que, no ano passado, 
49% das famílias das classes A/B foram ao menos uma vez se abastecer nos 
atacarejos. A consultoria, que visita semanalmente 11,3 mil domicílios 
espalhados pelo País para saber onde e como os brasileiros consomem itens 
básicos, revela que esse resultado supera a média para todos os estratos 
sociais e da classe C, que foi de 39%. Também ficou muito acima do obtido 
para as camadas mais pobres. Em 2015, quase um terço dos lares das classes 
D/E compraram no atacarejo. 

"Diante da necessidade de racionalizar as compras por causa da crise, 
os mais ricos passaram a frequentar esse tipo de loja porque sabem que 
podem ter algum benefício de preço", explica a diretora da consultoria, 
Christine Pereira. 

Eduardo Wanderley, diretor de Negócios da Mercantil Rodrigues, 
bandeira de atacarejo do Grupo Cencosud que acaba de abrir a sétima loja na 
Bahia, diz que desde o fim de 2014 tem se surpreendido com o tipo de público 
que passou a frequentar as suas lojas. 

"Historicamente atendíamos o pequeno comerciante, o transformador, 
muita gente da baixa renda e um pedaço da classe média. Mas com a crise, as 
classes A/B estão começando a ir ao atacarejo por questões inflacionárias", 
observa o executivo, que diz ainda não ter números para ilustrar essa 
tendência. 

Surpresa - A consultoria selecionou uma cesta com 96 categorias de 
produtos, entre alimentos, bebidas e itens de higiene e limpeza e mensurou 
quanto as famílias desembolsaram no atacarejo em relação ao gasto total com 
esse grupo de produtos, levando em conta todos os tipos de lojas. O resultado 
surpreendeu. Nas classes A/B, a participação do atacarejo no gasto total com 
esses itens foi de 10,8% em 2015, enquanto a média nacional foi de 8,3%. Nos 
demais estratos a fatia de desembolso também avançou em relação ao ano 
anterior, porém ficou abaixo de dois dígitos. 

André Francez Nassar, presidente do Grupo MGB, que tem a bandeira 
de atacarejo Giga, conta que o consumidor das classes de maior renda 
representa cerca de 20% da sua clientela na média das três lojas de atacarejo 
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em funcionamento. Mas na unidade de Tamboré, em Barueri (SP), que fica 
perto de condomínios de luxo de Alphaville, a fatia é bem maior. 

Mudanças - A incorporação dos "novos" consumidores forçou os 
atacarejos a fazerem mudanças para atender a clientela mais endinheirada. 
Nas lojas da Mercantil Rodrigues é possível encontrar leite líquido sem lactose 
e produtos in natura, exemplifica Wandeley. "Hoje temos nas nossas lojas 
produtos mais sofisticados de multinacionais. Cinco anos atrás trabalhávamos 
mais com marcas de primeiro preço." 

Nassar, do Giga, diz que está mais "ousado" no sortimento. Na loja de 
Tamboré, por exemplo, foram incluídas cervejas artesanais, marcas premium, 
como macarrão Barilla e catchup Heinz, além de uma grande área destinada a 
hortifrutigranjeiros, conta. "Circulando na loja você não tem a impressão de que 
está numa loja de atacado." 

Recessão - Segundo Christine, da Kantar, o atacarejo tornou-se um 
canal de compras importante para todos os níveis socioeconômicos. Só no ano 
passado, ela calcula que 3,7 milhões de famílias, de todos os níveis 
socioeconômicos, começaram a comprar no atacarejo por causa da recessão 
combinada com a inflação em alta. 

A diretora da consultoria pondera que esse tipo de loja ainda não é o 
principal canal de abastecimento da população, mas foi praticamente o único 
que cresceu no ano passado e com taxas invejáveis. Para a cesta de produtos 
avaliada pela consultoria, as quantidades vendidas no atacarejo aumentaram 
26% em 2015 ante 2014, enquanto as vendas dos hipermercados recuaram 
4% e as do varejo como um todo caíram 2%. Só as farmácias avançaram 2% 
no período. 

A preferência do brasileiro por esse tipo de loja cresceu no ano passado 
em todas as regiões do País, mostra a pesquisa. O destaque foi para a Grande 
São Paulo, o mercado que reúne os consumidores mais ricos. Mas também 
houve aumento significativo no Centro-Oeste e no Norte e Nordeste. 

Apesar de o atacarejo ter caído no gosto de consumidores ricos e 
pobres por oferecer preços menores, a economia proporcionada por esse tipo 
de loja pode ser menor do que se imagina. Para uma mesma cesta de produtos 
adquirida num atacarejo comparada aos demais canais de vendas, que inclui 
supermercados, hipermercados, lojas de vizinhança, lojas de conveniência, 
venda em domicílio, por exemplo, a economia foi de 7% no ano passado. Em 
2014, chegou a 9%. Só em relação ao hipermercado essa diferença foi de 12% 
em 2015. 

A ideia inicial era que a economia chegaria a uns 30%, diz Christine. 
"Com essa pesquisa quebramos dois mitos: o de classe social e o de preço", 
ressalta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://noticias.r7.com/economia/com-crise-ricos-vao-as-compras-no-atacarejo-
01052016 

 
Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Fluxo no varejo volta a crescer em março, releva índice seed 

 
29 de Abril de 2016 

Fonte: Site Último Instante 
 

De acordo “Índice SEED de Varejo”, levantamento realizado pela Seed, 
empresa de inteligência para o varejo físico, em março, o fluxo de visitantes em 
estabelecimentos de shoppings e de rua cresceu 4,3%em relação a fevereiro. 
Um dos principais fatores desse crescimento é o feriado da Páscoa. De acordo 
com o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e da CNDL (Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas) 42% dos brasileiros compraram chocolates 
para comemorar o feriado. 

Essa movimentação do varejo fez com que março apresentasse um 
aumento no fluxo de pessoas, impactando em um crescimento nas lojas de rua 
de 5,7% e 4,3% nas lojas de shopping (em fevereiro houve uma retração de 
25% nas lojas de shopping e 13% nas lojas de rua), de acordo com o Índice 
Seed. 

“Datas comemorativas como a Páscoa tendem a movimentar o consumo 
dos brasileiros, que mesmo enfrentando a crise, diminuem o desembolso mas 
não deixam de presentear”, diz Camila Seguchi, head de insights da Seed 
Digital. 

Metodologia - O “Índice SEED de Varejo”, que analisa o fluxo de 
pessoas em lojas de rua e shopping, é calculado automaticamente por meio da 
ferramenta da SEED implantada em seus clientes. A tecnologia da empresa, 
que conta com sensores de contagem de pessoas nas entradas dos 
estabelecimentos, permite uma série de analises baseadas na contagem de 
pessoas que entram nas lojas. Os números apresentados no levantamento são 
a consolidação das informações dos clientes agrupados entre lojas de 
shoppings e lojas de rua, apresentando informações consolidadas sobre 
eletroeletrônicos, perfumaria, brinquedos, ótica, moda e artigos esportivos. 

Por meio da contagem de pessoas, é possível identificar os períodos 
com maior e menor movimento ao longo dos dias e horários. A ferramenta 
calcula informações como: número de visitantes por hora, horários de pico e 
baixa e faz a comparação de fluxo analisando os períodos. 
  
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=56148 

 

 
Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Publicidade e Propaganda 

'Marketing verde' pode ajudar a melhorar faturamento de empresas 

 
01 de Maio de 2016 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios  
 
Consumidores escolhem marcas que praticam ações sustentáveis. 
Lavanderia apostou na ideia e cresceu 11% em um ano. 
 

Pesquisas indicam que 5% dos consumidores são conscientes e 
engajados no envolvimento das empresas com ações sociais e ambientais, e 
outros 25% são sensíveis. Segundo o consultor de negócios Nilson Hashizumi, 
se uma marca claramente tiver responsabilidade social empresarial ou estiver 
praticando algum tipo de ação de sustentabilidade, o consumidor não vai ter 
dúvida na hora de escolher essa marca. 

 Na Grande São Paulo, uma rede de lavanderias aposta no marketing 
verde. A empresa investiu em máquinas e tecnologia para reduzir o consumo 
de água e energia. A cada 20 cabides que o cliente devolve, recebe desconto 
de R$ 5. Ações como estas permitiram um corte de 20% nos custos da 
empresa e crescimento de 11% no último ano. A próxima iniciativa da rede de 
lavanderias será reduzir o uso de embalagens de plástico, acomodando várias 
roupas no mesmo pacote. 

O professor de letras Orivan Pavan também apostou no consumidor 
consciente e montou uma fábrica de roupas e acessórios. Em 1995, ele largou 
a carreira pra criar peças com objetos descartados e acabou lançando uma 
moda de rua preocupada com a natureza. São produtos sustentáveis, 
ambientais, e veganos (que não usam nada de origem animal). No começo, ele 
vendia para lojas e depois montou um site. Hoje, ele tem um espaço próprio, 
também ecológico. Orivan fatura R$ 120 mil por mês com a venda de bolsas, 
casacos, sacolas e tênis. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2016/05/marketing-verde-pode-
ajudar-melhorar-faturamento-de-empresas.html   
 

 
Voltar ao índice 
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6.  Serviços - Telecomunicações 

Celulares do Centro-Oeste e do Norte terão mais um dígito a partir de 29 
de maio 

30 de Abril de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
Operadoras de telefonia móvel disponibilizam aplicativos gratuitos que fazem a 
mudança 
 

A partir do dia 29 de maio, os números de celulares da Região Centro-
Oeste e de três Estados da Região Norte terão mais um dígito. Para fazer 
ligações ou mandar mensagens de qualquer lugar do país, seja de telefone fixo 
ou móvel, para celulares desses estados será preciso discar o 9 antes do 
número do telefone. 

O nono dígito deverá ser acrescentado antes do número telefônico para 
ligar para celulares dos seguintes DDDs: 61 (Distrito Federal), 62, 64 e 65 
(Goiás), 63 (Tocantins), 66 (Mato Grosso), 67 (Mato Grosso do Sul), 68 (Acre) e 
69 (Rondônia). O dígito 9 deverá ser acrescentado à esquerda dos atuais 
números, que passarão a ter o seguinte formato: 9xxxx-xxxx. 

As operadoras de telefonia móvel disponibilizam aplicativos gratuitos que 
fazem a mudança da agenda dos aparelhos celulares automaticamente. 
Também será preciso fazer ajustes em equipamentos e sistemas privados, 
como equipamentos PABX. 

Até o dia 7 de junho, as chamadas feitas com 8 dígitos e com 9 dígitos 
serão completadas normalmente. De 8 de junho a 5 de setembro as chamadas 
com 8 dígitos receberão mensagem com orientação sobre a mudança. Após 
esse período de transição, as chamadas marcadas com oito dígitos não serão 
mais completadas. 

Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o objetivo 
da mudança é aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular, dar 
continuidade ao processo de padronização da marcação das chamadas e 
garantir a disponibilidade de números para novas aplicações e serviços. 

O nono dígito já foi implementado em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. E 
ainda será implantado no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul 
no dia 6 de novembro. 

 
http://noticias.r7.com/economia/celulares-do-centro-oeste-e-do-norte-terao-
mais-um-digito-a-partir-de-29-de-maio-30042016 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Satisfação do brasileiro em aeroporto é recorde: 86% 

29 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Os serviços aeroportuários brasileiros obtiveram 86% de aprovação no 1º 

trimestre de 2016, segundo a Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro, 
realizada pela Secretaria de Aviação da Presidência da República. Isso significa que 
86% dos entrevistados consideraram bons ou muito bons os 15 terminais que 
movimentam 80% do fluxo de passageiros no Brasil. O dado é recorde da série 
histórica, iniciada em janeiro de 2013, mantendo a tendência de alta para o índice. 

No primeiro relatório de 2016, 74% dos indicadores de gestão, atendimento, 
infraestrutura e serviços atingiram média acima da nota 4, em uma escala de 1 a 5. A 
pesquisa obteve a maior média de satisfação geral dos passageiros, atingindo o índice 
inédito de 4,19. No mesmo período de 2015, o patamar foi de 67%. Em 2013, quando 
a pesquisa passou a ser divulgada, a pontuação era de 3,84. 

Após três rodadas da pesquisa em 2015, os passageiros voltaram a conferir ao 
aeroporto de Campinas – Viracopos (SP) o título de melhor terminal do país. Dos 38 
indicadores avaliados, Viracopos venceu em 19, atingindo, com 4,64, a maior nota já 
obtida no item satisfação geral desde o início da série histórica. Viracopos apresentou 
esse desempenho antes do início da transferência de operações de voos domésticos, 
no dia 23 de abril, para o novo terminal, alvo do processo de concessão em 2012. 

Segundo o secretário executivo da Aviação, Guilherme Ramalho, a pesquisa é 
uma ferramenta consolidada de orientação ao governo e iniciativa privada sobre as 
demandas do principal cliente dos aeroportos: o passageiro. 

– Há três anos, a pesquisa serve como referência para o aprimoramento da 
administração dos aeroportos brasileiros. Ela é um diagnóstico preciso de falhas e 
acertos e, principalmente, o instrumento mais valioso de planejamento que 
poderíamos ter – afirma. 

O posto de melhor aeroporto pertencia a Curitiba, que desta vez ficou em 
segundo lugar, com nota 4,51, seguido de Guarulhos (4,44), Fortaleza (4,37) e 
Recife (4,35). Entre os cinco melhores terminais, três são da Infraero, um reflexo do 
aumento da competitividade do serviço após o início do processo de concessões no 
Brasil. 

Destaque para o aeroporto de Brasília, que atingiu a nota máxima (5) em dois 
indicadores: tempo de fila de emigração e de imigração. O terminal também liderou 
nos itens tempo de fila (4,83) e confiança na inspeção de segurança (4,88). Além 
disso, o tempo de fila e cordialidade no guichê de check-in alcançaram a nota 4,97. 
Em contrapartida, Brasília ficou com o menor índice em tempo de fila no check-in do 
autoatendimento, com pontuação 3,80. Neste indicador, o aeroporto de Manaus 
carimbou o primeiro lugar, com a nota máxima de 5. 

Brasília ainda teve a menor avaliação na categoria custo-benefício do 
estacionamento (1,73) e de produtos comerciais (2,31), indicadores que pesam 
diretamente no bolso do passageiro. Já o aeroporto de Guarulhos (SP) recebeu a 
melhor nota em quantidade e qualidade de estabelecimentos comerciais (4,04) e 
lanchonetes/restaurantes (3,95). 

O aeroporto de Natal recebeu notas altas nos critérios sensação de segurança 
nas áreas públicas do aeroporto (4,58) e qualidade da informação prestada pela 
companhia aérea (4,76). 
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O aeroporto de Curitiba venceu nas categorias de velocidade de restituição de 
bagagem e integridade da bagagem, respectivamente com 4,69 e 4,74. Os aeroportos 
do Galeão e de Salvador obtiveram os menores índices nestas duas categorias: o 
primeiro recebeu 3,18, e o segundo, 3,62. 

Ao todo, foram realizadas 13.830 entrevistas entre os meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2016, divididas em 8.776 passageiros de voos domésticos e 
5.054 de voos internacionais. Desde que o levantamento começou a ser feito em 
2013, mais de 213 mil pessoas foram entrevistadas entre embarques e 
desembarques. Segundo a Praxian – Business & Marketing, responsável pela 
pesquisa de campo, o nível de confiança do estudo é de 95%, com margem de 
erro de 5%. 

Desde 2013, a Secretaria de Aviação divulga trimestralmente a pesquisa 
permanente que mede a satisfação dos passageiros em 48 itens de infraestrutura, 
atendimento, serviços e itens de gestão dos 15 principais aeroportos do Brasil. Após 
três anos, uma avaliação foi feita pelo Departamento de Gestão Aeroportuária (DGA) 
decidiu pela redução de 48 para 38 os itens de medição. Três perguntas de perfil 
foram retiradas: uma delas é a avaliação da Sala Vip, já que nem todos os 
passageiros têm a experiência desse serviço. Foram excluídos 12 indicadores entre 
eles, estão a cordialidade de funcionários do aeroporto, uma vez que o passageiro não 
distingue funcionários de companhia aérea e da área de atendimento ao cliente 
do aeroporto; tempo de fila e cordialidade dos funcionários em estabelecimentos 
comerciais e disponibilidade de carrinhos de bagagem também foram retirados do 
formulário de pesquisa. Cinco indicadores foram incluídos: a qualidade de informação 
prestada por funcionários das companhias aéreas e a disponibilidade de vagas no 
estacionamento. Três indicadores voltados à pessoa com deficiência, que serão 
divulgados na próxima pesquisa trimestral da Secretaria de Aviação, também 
passarão a compor a pesquisa. 

Segundo o diretor do Departamento de Gestão Aeroportuária da Secretaria, 
Paulo Henrique Possas, a retirada de 10 índices ocorreu em função de toda 
experiência adquirida no manuseio dos dados nos últimos três anos, com o objetivo de 
aperfeiçoar cada vez mais o desempenho dos aeroportos brasileiros. 

– Retiramos alguns indicadores pouco relacionados com a satisfação geral do 
passageiro, alteramos a nomenclatura de outros com fim de obter respostas mais 
precisas e, com isso, reduzimos o tempo da pesquisa, o que é mais confortável para o 
passageiro e também otimiza o resultado – afirmou. 

 
http://www.monitordigital.com.br/satisfacao-do-brasileiro-em-aeroporto-e-
recorde-86/ 
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Brasília perde 30 voos e empresas aéreas devem fazer novos cortes 

 
01 de Maio de 2016 

Fonte: Correio Braziliense  
 
Além de pagar mais em condições menos atrativas, os passageiros precisam 
se acostumar a aeronaves sempre lotadas 
 

A crise no setor aéreo derrubou o número de voos no país, e vêm mais 
cortes por aí. Na terceira semana de abril, houve redução de 1,1 mil voos em 
relação a período equivalente em 2015. Levantamento da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), a pedido do Correio, aponta que, entre 18 e 24 de abril 
deste ano, Brasília recebeu 30 voos domésticos a menos do que na semana de 
20 a 26 de abril de 2015. E as companhias aéreas pretendem reduzir ainda 
mais a malha aeroviária a partir de maio. É bom preparar o bolso, porque, com 
a menor oferta, as tarifas tendem a ficar mais caras, sendo que o parcelamento 
já encolheu. 

Além de pagar mais em condições menos atrativas, os passageiros 
precisam se acostumar a aeronaves sempre lotadas. O Aeroporto Internacional 
de Brasília registrou queda de 3,77% nos voos, que caíram de 45,4 mil no 
primeiro trimestre de 2015 para 43,7 mil nos três primeiros meses deste ano. O 
número de passageiros, no entanto, aumentou 1,08%, de 4,7 milhões para 4,8 
milhões no período. 

O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo 
Sanovicz, explica que as companhias estão se adequando à fraca demanda, 
com maior aproveitamento das aeronaves e ajuste da malha aéroviária. “No 
ano passado, tivemos uma queda de 48% dos passageiros corporativos, que 
representam dois terços do total, e cuja tarifa média é mais alta porque a 
compra é realizada em cima da hora”, justificou. O setor, explicou Sanovicz, 
vive um momento de queda contínua de receita, com custos em alta. “A saída 
das companhias é cortar gastos”, diz. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/05/01/internas
_economia,529913/brasilia-perde-30-voos-e-empresas-aereas-devem-fazer-
novos-cortes.shtml  

 
 

Voltar ao índice  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/05/01/internas_economia,529913/brasilia-perde-30-voos-e-empresas-aereas-devem-fazer-novos-cortes.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/05/01/internas_economia,529913/brasilia-perde-30-voos-e-empresas-aereas-devem-fazer-novos-cortes.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/05/01/internas_economia,529913/brasilia-perde-30-voos-e-empresas-aereas-devem-fazer-novos-cortes.shtml


 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

8.  Curtas 

Rota brasileira da Air Europa é a que mais cresceu no primeiro trimestre 

 
02 de Maio de 2016 

Fonte: DCI 
 

A rota entre São Paulo e Madri da Air Europa é uma das que mais se 
destacaram no balanço do primeiro trimestre da companhia. Atualmente com 
sete voos semanais, o trajeto foi o que mais cresceu em todo o mundo. No 
primeiro trimestre de 2016 em comparação com o mesmo período do ano 
anterior, esta rota teve alta de 46% no número de passageiros transportados. 
Entre janeiro e março de 2016, a Air Europa transportou mais de 2,3 milhões 
de passageiros no mundo, dos quais 62.497 tiveram como origem ou destino o 
Brasil. 

Em 2015, as rotas brasileiras da companhia tiveram uma taxa de 
ocupação de 85%.  "Hoje somos o País da América Latina com maior número 
de voos e queremos nos tornar referência na rota Brasil-Europa", afirmou o 
diretor-geral de Brasil e Expansão América Latina da companhia, Enrique 
Martín-Ambrosio.  A aérea registrou faturamento de 1,7 bilhão de euros em 
2015. 

 
 

Via Varejo diz que estuda união com negócios de comércio eletrônico da 
Cnova no Brasil 

29 de Abril de 2016 
Fonte: Terra 

 
A Via Varejo, rede de varejo de eletromésticos e móveis do Grupo Pão 

de Açúcar, afirmou nesta quinta-feira que está estudando com a Cnova uma 
combinação dos negócios de comércio eletrônico da Cnova no Brasil com suas 
operações. 

A Cnova, do grupo Casino, opera sites de varejo em vários países 
incluindo os das bandeiras Ponto Frio, Casas Bahia e Extra no Brasil. 
 

 
Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
 
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  
 
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 
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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 
 
04/05/2016 até 07/05/2016 – FIMAR 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Centreventos Itajaí 
Cidade: Itajaí – SC 
 
05/05/2016 até 15/05/2016 – EXPOINGÁ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro 
Cidade: Maringá - PR 
 
07/05/2016 até 24/05/2016 – SGPA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições de Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
09/05/2016 até 13/05/2016 - PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário  
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC  
 
04/05/2016 até 13/05/2016 – AGROBALSAS 2016 
Setor: Agronegócio 
Local: Fazenda Sol Nascente  
Cidade: Balsas - MA 
 
09/05/2016 até 15/05/2016 – EXPO CURVELO 2016 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque Antônio Ernesto de Salvo 
Cidade: Curvelo - MG 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/
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