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1. Comércio  Varejo 

 
Redes de lojas aguardam decisão sobre salvaguarda  

12 de dezembro de 2012 
Fonte: Brasil Econômico 

Pedido feito pela indústria está em análise no Departamento de Defesa Comercial 
(Decom) 

O pedido de salvaguarda feito pela indústria têxtil em agosto deste ano junto ao 
governo federal está entre as principais procupações dos varejistas de moda. 

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) pede proteção contra a 
importação de 60 categorias de vestuário. 

O varejo, que depende muito da importação de produtos, afirma que a solicitação 
não faz sentido e aguarda a análise do Departamento de Defesa Comercial (Decom) do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio sobre o assunto. A salva-guarda 
serve para queum segmento da indústria possa pedir proteção contra a importação de 
determinados itens. 

Segundo a Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex), os fabricantes não têm 
sido prejudicados com a importação de produtos feita pelas redes de lojas. 

Um estudo encomendado pela associação a Tendências Consultoria Integrada, 
mostra que a produção da indústria de confecções passou de US$ 37,6 milhões em 2007 
para US$ 63,3 milhões em 2011. 

Mais importados De acordo com a Abvtex, a participação de importados nas 
vendas do varejo de vestuário prevista para este ano é de cerca de 12%. Para os lojistas 
este percentual ainda é baixo. Eles alegam que as importações não inibiram o 
crescimento produtivo das confecções. 

Segundo o levantamento da associação, entre os anos de 2007 e 2011, a 
produção de produtos das indústrias de confecção brasileiras cresceu 11%. 

http://mdic.empauta.com/e/mostra_noticia.php?cod_noticia=1028066258&autolog=eJwzM
DAwMzY0MDYzMDY3MjA0AkEAKRMD6Q--3D--3D 

 
Voltar ao índice  
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Vendas de medicamentos cresceram 18% em outubro ante 2011 

11 de dezembro de 2012 
Fonte: Brasil Econômico 

As vendas de medicamentos fecharam o mês de outubro com resultados positivos.  
De acordo com os dados do IMS Health, em outubro de 2012 o volume de unidades 
vendidas de medicamentos cresceu 7,6% em relação ao mês de setembro de 2012, e 
18,07% em relação ao mesmo mês em 2011. 

Já os medicamentos genéricos, no mês de outubro de 2012, tiveram um 
crescimento menor alcançando 7,3% em relação ao mês de setembro de 2012, porém em 
relação ao mesmo mês do ano anterior apresentam um aumento nas vendas de 21,29%.

Para Geraldo Monteiro, diretor executivo da Abradilan (Associação Brasileira dos 
Distribuidores de Laboratórios Nacionais  www.abradilan.com.br), o crescimento nas 
vendas dos medicamentos genéricos é visível. 

"O medicamento genérico ganhou a confiança da população. Conforme os dados 
do IMS Health, já representam 26,5,% do total das unidades de medicamentos vendidos 

 
Os associados regionais da Abradilan, que já representam 22% na participação da 

distribuição dos genéricos, sentiram esse impacto positivo da movimentação nas vendas, 
devido a grande fatia que atendem nas farmácias e drogarias em todas as regiões do 
país. 

Hoje os associados já distribuem medicamentos em 82% das cidades do Brasil, 
com visitação a 77% das 71 mil farmácias e drogarias, sendo elas, 82% na região 
Sudeste, 75% na região Sul, 80% no Nordeste, 83% no Centro-Oeste e 34% no Norte do 
país. 

"O setor farmacêutico é um dos mais promissores na atualidade, com perspectiva 
de dobrar suas vendas nos próximos cinco anos", diz Monteiro. 

 
http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas121/1112201217n.htm 

Voltar ao índice   
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2. Serviços  Mobilidade Urbana 

Mobilidade em debate 

12 de dezembro de 2012 
Fonte: Correio Brasiliense 

Encontro com representantes de seis cidades sedes de dois grandes eventos esportivos 
discutem soluções para facilitar a circulação do torcedor em cada localidade. DF 
apresenta plano de transportes 

Representantes de seis cidades sedes da Copa das Confederações e da Copa do 
Mundo de Futebol se reuniram em Brasília para discutir mobilidade urbana. A 
preocupação é pensar em formas de facilitar o deslocamento da população durante os 
eventos esportivos e deixar um legado para os moradores dessas regiões. O grupo se 
propôs a debater questões sobre transporte público, organização do trânsito, sinalização 
e alternativas para deslocamento individual e coletivo. Além de Brasília, Porto Alegre, 
Manaus, Salvador, Fortaleza e Recife compuseram a mesa. 

A Secretaria Extraordinária da Copa 2014, com apoio do Comitê Organizador 
Local (COL), promoveu o encontro que teve início na manhã de ontem no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães e segue até o fim da tarde de hoje. O Governo do 
Distrito Federal apresentou aos visitantes o Plano Diretor de Transportes Urbanos, 
aprovado em 2011. O documento deve balizar as ações do Executivo até 2020. Do que 
está previsto para o período, apenas uma parte ficará pronta até a Copa. 

De acordo com os representantes da Secretaria de Transporte, até o início da 
Copa das Confederações, em 2013, a população contará com um sistema integrado entre 
ônibus e metrô. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) não está incluído no cronograma, 
como previsto anteriormente, já que só ficará pronto depois da Copa do Mundo. No lugar 
dele, o governo construirá um corredor de transporte urbano que interligará o Aeroporto 
Internacional de Brasília ao início da Asa Sul, por meio de um conjunto de pistas e 
viadutos que formarão a DF-047. 

O Eixo Sul do Bus Rapid Transit (BRT), que em português significa ônibus rápido 
no trânsito, também deve estar pronto até o Terminal Asa Sul, no Setor Policial Sul. A 
obra tem um total de 35 quilômetros. Além disso, a intenção é que o passageiro consiga 
se planejar para usar o sistema. "Teremos gestão georreferenciada, de forma que o 
usuário saiba, por meio do celular, a que horas a linha passa, onde o ônibus está ou qual 
o veículo que vai ser melhor para ele. Essa mudança estará praticamente consolidada na 
data da copa", afirma o secretário adjunto de Transporte, Luiz Fernando Messina. 

O governo reformará 12 terminais rodoviários e construirá outros 12. Na região do 
torneio, a promessa é a conclusão de um bicicletário público, ciclovias no Eixo 
Monumental, calçamento e paisagismo com projeto de Burle Marx. 

Brasília deve focar o projeto em um raio de três quilômetros do Estádio Nacional 
Mané Garrincha para os eventos esportivos. Essa área compreende os hotéis, a 
Rodoviária do Plano Piloto e o próprio Centro de Convenções, região que concentrará os 
jogos e os turistas. O secretário adjunto, Luiz Messina, afirma que é preciso pensar além 
desse diâmetro. "Deve existir uma realidade e uma infraestrutura que permita que o 
cidadão de Ceilândia, Taguatinga, Brazlândia, e até do Entorno, também possa participar 
da festa", defende. 
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Recursos  A partir da apresentação do projeto do DF, as outras cidades puderam 
detalhar os próprios planos de mobilidade urbana e, então, o grupo deu início à exposição 
de dificuldades encontradas e estratégias pensadas para solucioná-las. O coordenador da 
Secretaria Extraordinária da Copa, Sérgio Graça, abriu o espaço fazendo uma analogia 
com a importância do gramado aos jogos. "Mesmo que se invista milhões em tecnologia 
para o estádio, se na hora da partida um jogador perder um gol porque o gramado está 
ruim, tudo pode ir por água abaixo."  

Para tornar o acesso de todos possível, o governo conta com recursos de linha 
especial de Mobilidade em Grandes Cidades do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do próprio GDF. Brasília sediará a 
abertura da Copa das Confederações, em 15 de junho de 2013, e sete jogos da Copa do 
Mundo de 2014. 

http://mdic.empauta.com/e/mostra_noticia.php?cod_noticia=1028064080&autolog=eJwzM
DAwMzY0MDYzMDY3MjA0AkEAKRMD6Q--3D--3D 

Voltar ao índice  
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3. Serviços  Software e TI 

30% das empresas de TI faturam acima de R$ 100 mil ao ano por profissional, 
aponta censo do setor realizado pela Assespro . 

11 de dezembro de 2012 
Fonte: Info & TI 

Levantamento ainda revelou que as empresas mais produtivas possuem mais 
certificações 
 

Trazer um cenário detalhado de diversas áreas que compõem a TI no Brasil. Com 
esse objetivo, a Assespro Nacional (Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia 
da Informação), em parceria com a MBI e a Monkey Survey, realizou o Censo Assespro 
do Setor de TI  Edição 2012. 
 Contando com a participação de aproximadamente 300 empresas do segmento, o 
estudo fez um levantamento detalhado das características do setor. Para medir a 
produtividade das empresas, foi utilizado o quociente entre a receita bruta das empresas, 
e o total de profissionais de TI e de desenvolvimento (não levando em conta os 
profissionais das áreas de vendas, marketing e administrativo).  
 Os resultados apontaram que 16,5% das empresas faturam de R$ 75 mil a R$ 100 
mil ao ano por cada profissional de TI. Já 15,4% e 13,3% das empresas alcançam entre 
R$ 150 mil e R$ 200 mil e entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, respectivamente. Nos extremos, 
as empresas que faturam até R$ 25 mil ao ano por profissional de TI representam 4,6% 
do total, enquanto as que faturam acima de R$ 1 milhão ao ano por profissional são 4,2% 
do total. 
 Em relação à localização dessas empresas, 65% daquelas que estão na região 
Sudeste do país faturam acima de R$ 100 mil ao ano por profissional de TI. Já nas 
demais regiões do país, 55% das empresas atingem esse patamar de receita por 
profissional de TI.  
 Observa-se uma correlação clara desta medida de produtividade com a 
quantidade de certificações empresariais. Por exemplo, as empresas na faixa de R$ 500 
mil a R$ 1 milhão ao ano por cada profissional de TI possuem 0,63 certificações 
empresariais, em média. Já as que se encontram na faixa inicial (até R$ 25 mil) contam 
com apenas 0,31 certificações empresariais por empresa, em média. 
 o setor e o 
desenvolvimento de seus projetos sob uma nova ótica. Nosso mercado de TI é muito 
promissor e, ao avaliá-lo de forma númerica, contribuímos ainda mais com o objetivo de 
alavancar o segmento, que poderá fazer um benchmarking com as empresas mais bem 

 
 
http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=101183:30-das-
empresas-de-ti-faturam-acima-de-r-100-mil-ao-ano-por-profissional-aponta-censo-do-
setor-realizado-pela-assespro&catid=48:cat-info-ti&Itemid=329 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços  Telecomunicações 

 
Resultado das teles após fiscalização é insatisfatório, alerta Anatel 

 
de dezembro de 2012 

Fonte: Estadão 

Presidente da agência diz que índices de queda de chamada e de acesso a dados ainda 
não conseguiram chegar perto das metas impostas pelo governo 

BRASÍLIA - O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
João Rezende, classificou nesta terça-feira, 11, como "insatisfatórios" os resultados 
obtidos pelas empresas de telefonia após a primeira fiscalização trimestral dos planos de 
melhoria da qualidade. Em agosto, o órgão regulador chegou a proibir a venda de novos 
chips durante 11 dias nos Estados em que cada companhia liderava o índice de 
reclamações dos consumidores. Rezende falou depois de participar de audiência pública 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara.  

Segundo Rezende, o número de instalação de novas antenas aumentou 13,8% 
nos últimos três meses em relação ao mesmo período de 2011, no entanto, os índices de 
queda de chamada e de acesso a dados ainda não conseguiram chegar perto das metas 
impostas pela Anatel. "O resultado mostra que as empresas estão trabalhando, mas ainda 
estão muito longe do ideal. Uma melhora definitiva vai depender do andamento dos 
investimentos e, enquanto isso, por estarem fora dos padrões, as companhias continuam 
sendo multadas normalmente", disse. 

O presidente da Anatel não detalhou dados sobre os nove indicadores com os 
quais as empresas se comprometeram em seus planos de melhoria da qualidade, que 
têm duração de dois anos. A Anatel havia prometido divulgar, trimestralmente, a evolução 
desses dados. 

Nesta quarta-feira, pela manhã, João Rezende participa de audiência pública na 
Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado para falar do mesmo assunto.  

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia%20geral,resultado-das-teles-apos-
fiscalizacao-e-insatisfatorio-alerta-anatel,137756,0.htm 

Voltar ao índice  
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5. Serviços  Turismo 

 
Negócio quer faturar R$ 20 milhões para encontrar quartos de hotéis para viagens 
de última hora 

 
12  de dezembro de 2012 

Fonte: Estadão 

Hotelli foca o mercado corporativo a partir de janeiro e quer atingir 90 mil reservas no 
primeiro ano 

Conectar profissionais que marcam viagens de última hora com hotéis com 
quartos vagos. E por um preço vantajoso, até 70% menor em relação a tarifas normais. 
Essa é a proposta do Hotelli, serviço online que começou a funcionar há um mês. 
Atualmente, o site funciona em um modelo aberto, mas a partir de janeiro, o foco será o 
mercado corporativo. A expectativa da empresa é faturar R$ 20 milhões e atingir 90 mil 
reservas no primeiro ano de operação. 

Até o fim do ano, o Hotelli quer atingir 150 mil usuários e 4 mil reservas. Só do 
mercado corporativo, o site já recebeu cadastro de 325 empresas em 20 dias. De acordo 
com o fundador do Hotelli, Paulo Cesar Garcia Júnior, de 30% a 35% das viagens 
corporativas são feitas no mesmo dia ou marcadas de hoje para amanhã, ou seja, dentro 
do conceito de último minuto ou last minute. 

No entanto, o problema do Brasil é que o último minuto é mais caro. O fundador do 
Hotelli explica que nos Estados Unidos, quando as agências virtuais apareceram, a 
primeira coisa que surgiu foi a agência focada em vender a ociosidade do último minuto. 
Ou seja, era possível garantir a venda total dos quartos se o hotel fizesse um bom preço 
no último minuto.  

"O Brasil pegou a onda futura, da agência que vende pacote futuro. Nunca se 
experimentou o last minute no Brasil", diz Garcia Júnior. Como não existia uma solução 
para essa situação, o hotel tinha como saída aumentar o valor da diária para tentar 
reduzir o prejuízo com a ociosidade dos quartos. "O Hotelli veio para suprir esse gap", 
afirma o empresário, que também é um dos fundadores da agência de viagens online 
Hotel Urbano, mas deixou a operação para criar o Hotelli. 

Com o foco no mercado corporativo, o Hotelli terá um sistema de gestão de 
viagens para empresas, com a possibilidade de cadastro dos cartões corporativos e de 
todos os funcionários. O site vai negociar as melhores tarifas com os hotéis cadastrados e 
a empresa se compromete a comprar com os hoteis parceiros.  

O Hotelli também vai funcionar como um benefício para os funcionários das 
empresas cadastradas, que terão acesso a pacotes de viagens para lazer com desconto. 
"Da mesma forma que a empresa oferece um plano de saúde, ela pode oferecer o acesso 
a pacotes de viagens com desconto", diz Garcia Júnior.  

 
http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,negocio-quer-faturar-r-20-milhoes-para-
encontrar-quartos-de-hoteis-para-viagens-de-ultima-hora,2517,0.htm  

 
Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico  

Varejo de flores online aposta até em venda de panetone e cestas para faturar mais 
no Natal  

11 de dezembro de 2012 
Fonte: Estadão 

Flores Online e Giuliana Flores esperam vender até 35% a mais neste ano em 
comparação a dezembro de 2011 

As empresas de venda online de flores estão otimistas para o Natal. Os dois 
principais comércios eletrônicos do setor esperam aumentar as vendas entre 20% e 35% 
neste mês em comparação com dezembro do ano passado.  

Em todo o varejo online brasileiro, a expectativa é crescer 25% e faturar R$ 3,25 
bilhões com as vendas no período, segundo dados coletados pela e-bit, empresa 
especializada em informações do comércio eletrônico. 

Para crescer 20%, a Flores Online, por exemplo, investiu pela primeira vez na 
venda de produtos avulsos. O cliente não precisa comprar a flor ou montar uma cesta, 
pode apenas adquirir o panetone da loja Maria Brigadeiro ou a cerveja da marca Wayan. 

umas das outras e entregar emoção. Percebemos que ficar só nos arranjos de flores era 
 

Este será o primeiro Natal após a venda de parte da empresa para a 1-800-
Flowers.com  pioneira em e-commerce nos Estados Unidos  e para o fundo de private 
equity BR Opportunities. A negociação foi concretizada em junho.  

"É uma parceria estratégica e importante para entrarmos em uma nova fase 

Marcelo e registra faturamento de R$ 20 milhões por ano. 
Para alavancar as vendas no fim de ano, a empresa de flores desenvolveu ainda 

dos filmes será feita, a partir desta semana, em cinemas, na televisão e também em 
mídias digitais.  

A empresa vai explorar, justamente, a situação dos consumidores que estão sem 

não têm tempo para comprar. E no Natal isso piora. As mães se juntam para comprar o 
presente da professora da escola dos filhos. Uma vai comprar e as outras não querem ter 

vezes para todas as compras acima de R$ 80. 
Já a Giuliana Flores aposta em um crescimento maior: 35% em relação a 

 
A empresa, fundada pelo empreendedor Clóvis Souza, traçou uma ação 

estratégica para as redes sociais  há concurso cultural para os consumidores, ofertas 
diárias de produtos e cartões natalinos para compartilhar e enviar aos amigos. 

Outra novidade é a Árvore de Ofertas. Todo dia um produto ganha destaque pois 
recebe um desconto especial. Serão 13 ofertas até o dia 16. Ontem, por exemplo, um 
buquê de flores era vendido com um desconto de 30%, de R$ 116,90 por R$ 81,83.  

Já no dia 17, a estrela da árvore não será um produto, mas a campanha Natal 
Solidário, em que 10% do valor das compras feitas pelo site serão doados para o Instituto 
Ronald McDonald. A Giuliana Flores também oferece ao internauta uma seção especial. 
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Lá, o cliente consegue montar sua cesta de Natal com produtos de marcas como 
Ko

diretor de marketing. 
A Giuliana Flores ainda preparou uma seção com arranjos natalinos para 

de
 

http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,varejo-de-flores-online-aposta-ate-em-venda-
de-panetone-e-cestas-para-faturar-mais-no-natal,2510,0.htm 

Voltar ao índice  
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7. Emprego  

 
Mercado de luxo também é opção para quem busca vaga temporária 

 
11 de dezembro de 2012 

Fonte: UOL 

O mercado de luxo está cada vez mais forte no Brasil e vem se tornando uma 
opção de trabalho para quem busca vagas temporárias. É o que aponta um estudo da 
Page Interim, unidade de negócios do Page Group dedicada ao recrutamento de 
profissionais temporários e terceirizados.  

Segundo o levantamento, 20% das vagas da empresa são destinadas para o 
mercado de luxo. Em 2012, o setor teve um crescimento de 20% com relação ao mesmo 
período do ano passado.  

Segundo Carolina Asevedo, gerente executiva da Page Interim no Brasil, o 
crescimento nas contratações temporárias no mercado de luxo se deve a abertura de 
muitas marcas multinacionais e grande demanda no mercado de retail.  

 o profissional temporário vai além do vendedor de loja do final do 
ano. Um profissional temporário experiente é muito benéfico nas empresas e esta 
modalidade de contratação pode ser aplicada ao contexto empresarial em inúmeros 

 
Ainda segundo Carolina, o mercado de luxo é extremamente pontual / sazonal, ou 

seja, quando a empresa planeja abertura de novas lojas, automaticamente surge a 
necessidade de contratação. 

Perfil do profissional   Para atuar neste mercado, é necessário experiência no 
mercado de alto luxo, foco em atendimento ao cliente, conhecimentos gerais (cultural), 
excelente comunicação, foco em resultado, boa aparência e é importante ter carteira de 
clientes.  

O inglês é outro ponto crucial para o profissional. "Hoje em dia São Paulo está 
multicultural, temos várias empresas multinacionais com escritórios na cidade, muitos 
expatriados, inúmeros investidores, o que originou a necessidade de falar fluentemente o 
idioma", diz ela. 

Efetivação  Na maioria das vezes, o funcionário é efetivado, principalmente se ele 
obteve bons resultados. Mesmo não havendo chance de efetivação, caso a performance 
dos profissionais supra as expectativas dos clientes, 80% das vagas temporárias se 
tornam efetivas 

http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notas121/1112201214.htm 
 

Voltar ao índice  
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8. Logística  Transporte Aéreo 
 

Ampliação da pista do Salgado Filho não ficará pronta para a Copa 
 

11 de dezembro de 2012 
Fonte: Jornal do Comércio 

 
Infraero garante que ampliação do terminal de passageiros será concluída até o Mundial. 

 
A ampliação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Salgado 

Filho, em Porto Alegre, deve ficar pronta somente em outubro de 2014, depois da Copa do 
Mundo. A obra faz parte da matriz de responsabilidades para a realização do Mundial na 
Capital.  

A informação é do diretor do Departamento de Gestão Aeroportuária da Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República, Paulo Henrique Possas, que participou ontem de 
uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o tema. Além do aumento da pista, o 
terminal de passageiros deve ser duplicado, passando de uma capacidade de 8 milhões de 
pessoas por ano para 16,4 milhões até 2014.  

Proponente da audiência pública, o deputado federal Afonso Hamm (PP-RS), vice-
presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, reivindicou uma 
força-tarefa conjunta de todas as autoridades competentes para encurtar o prazo de 
conclusão da obra da pista para junho de 2014, já que a previsão não atenderá à Copa e, 

 
Para o diretor de obras de Cooperação do Departamento de Engenharia e Construção 

do Exército - responsável pela obra -, general de Brigada Wagner Oliveira Gonçalves, a pista 
terminar ou não para Copa não é o mais importante, mas sim ter o terminal e o pátio, já que, 
na sua opinião, a atual atenderá à movimentação e a ampliação ficará como legado pós-Copa 
devido ao convencimento do ente público e de todos os envolvidos pela sua necessidade.  

O secretário municipal de Planejamento de Porto Alegre, Ricardo Gothe, lamentou que 

 
O superintendente regional do Sul da Infraero, Carlos Alberto da Silva Souza, 

destacou que está em andamento a instalação do sistema de aproximação por instrumento 
conhecido como ILS Cat II.  

Conforme Souza, com o equipamento, o aeroporto poderá continuar funcionando em 
até 95% dos casos em que há neblina capaz de afetar decolagens e aterrissagens.  

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Postal (PMDB), disse 
que é inadmissível que a Capital continue convivendo com problemas no aeroporto em dias de 
neblina, uma vez que a tecnologia já está avançada o suficiente para permitir pousos e 
decolagens em situações climáticas adversas.  

O deputado Giovani Feltes (PMDB), coordenador da Frente Parlamentar Pró Aeroporto 
20 de Setembro, defendeu que a solução a longo prazo para a aviação civil no Rio Grande do 
Sul passa pela construção de um novo aeroporto.  

A mobilização é em favor de uma nova estrutura entre os municípios de Nova Santa 
Rita e Portão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

 
http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=483
908&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=261898&Titulo=Amplia%E7%E3o%20da
%20pista%20do%20Salgado%20Filho%20n%E3o%20ficar%E1%20pronta%20para%20a%20
Copa 
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9. Logística  Transporte Ferroviário 
 

Operador do trem-bala será ressarcido por atraso na obra 

12 de dezembro de 2012 
Fonte: Valor Econômico  

Mudanças no edital também flexibilizam exigências nos horários de pico 

O edital do trem de alta velocidade, previsto para ser divulgado na quinta-feira pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), trará mudanças importantes em 
relação ao texto original. Uma das regras incluídas no texto diz respeito ao ressarcimento 
que o consórcio operador do trem-bala poderá receber, caso o cronograma das obras de 
infraestrutura do empreendimento não fiquem prontas dentro do prazo assumido em 
contrato. 

O edital prevê a contratação do consórcio que será responsável pela operação e 
pela tecnologia do trem de alta velocidade, que ligará Rio, São Paulo e Campinas, num 
traçado de 511 km. A responsabilidade de perfurar e construir mais de 100 km de túneis, 
pontes e viadutos ficará sob responsabilidade da União, numa segunda licitação a ser 
realizada em 2014. Se o governo falhar em seu cronograma, o consórcio operador terá 
direito à recomposição financeira. O consórcio também não poderá ser responsabilizado 
por eventuais atrasos com licenciamento ambiental e processos de desapropriação, este 
último um dos principais obstáculos do projeto. 

O edital também trará novidades sobre as exigências de frequência de circulação 
dos trens, conforme apurou o Valor. A ANTT manteve a obrigação de ter em operação 
mínima três trens por hora - e por sentido - na viagem expressa entre São Paulo e Rio de 
Janeiro, durante os horários de pico da manhã (6h às 9h) e da noite (17h às 20h). Foram 
flexibilizadas, no entanto, as exigências no horário de pico previstas para o trajeto 
completo entre Campinas e Rio, caindo de duas para apenas uma composição de trem a 
cada hora. As demais viagens regionais de curta distância (São Paulo/ Aparecida, por 
exemplo), que tinham a exigência de oferecer seis trens por hora, terão circulação livre e 
definida a critério do concessionário. Caberá ao consórcio estipular qual o fluxo de trens 
mais adequado para esses trechos. 

As empresas interessadas no projeto chegaram a pedir ao governo que ampliasse 
sua participação no empreendimento para até 49%, mesmo índice que a Infraero adotou 
nas concessões dos aeroportos. A União, no entanto, definiu que a estatal Empresa de 
Planejamento e Logística (EPL), vinculada ao Ministério dos Transportes, terá um terço de 
participação no consórcio do trem-bala. Isso significa que a estatal ficará responsável por 
33% dos desembolsos que serão feitos pelo consórcio, seja no depósito de seguro 
garantia, estipulado em R$ 75 milhões, ou na tomada de financiamento público junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que emprestará até 
70% do valor dos investimentos ou R$ 5,37 bilhões, o que for menor. 

A ANTT decidiu ainda que a União terá direito à apropriação de 9% do total da 
receita corrente líquida que for gerada com receitas extraordinárias do trem de alta 
velocidade. As empresas interessadas no empreendimento pediram à ANTT, durante a 
etapa de consulta pública, para que pudessem participar, ao lado da agência, da 
elaboração do modelo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A 
agência definiu, porém, que a função será exclusividade sua, conforme os interesses 
públicos envolvidos no caso. 
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A fórmula que vai escolher o vencedor do trem-bala envolve dois critérios. De um 
lado, o governo escolherá a empresa que se dispor a pagar mais para rodar seus trens 
sobre os trilhos concedidos. O valor mínimo proposto pela ANTT é de R$ 66,12 por cada 
quilômetro utilizado. O segundo critério vai se basear na proposta mais competitiva para 
construção de todo o empreendimento, ou seja, levará vantagem a companhia que 
apresentar a proposta mais barata para entregar o projeto. A combinação desses dois 
fatores resultará na proposta vencedora. 

O leilão está previsto para ocorrer em agosto do ano que vem, já que o edital irá 
prever o prazo mínimo de oito meses entre a divulgação do edital e a realização da 
concorrência. 

 
http://mdic.empauta.com/e/mostra_noticia.php?cod_noticia=1028063794&autolog=eJwzM
DAwMzY0MDYzMDY3MjA0AkEAKRMD6Q--3D--3D 

Voltar ao índice  
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10. Micro e Pequenas Empresas 
 

MPEs terão menos burocracia para obter vistoria do Corpo de Bombeiros 
 

12 de dezembro de 2012 
Fonte: Bol Notícias 

Os proprietários de pequenos negócios considerados de baixo risco não 
precisarão mais esperar o licenciamento do Corpo de Bombeiros para abrir a sua 
empresa. A decisão é uma iniciativa do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e foi 
formulada por um grupo de trabalho composto por bombeiros das cinco regiões 
brasileiras. 

O Diário Oficial da União já publicou a Resolução nº 29 que recomenda as 
diretrizes do processo de licenciamento para o Corpo de Bombeiros em todos as regiões 
do país. 

De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), um trabalho 
de sensibilização será feito junto aos 26 Estados e ao Distrito Federal para que a norma 
seja implantada e beneficie os empreendedores do Brasil inteiro. 

Quando a nova medida começar a funcionar, o próprio empreendedor fornecerá as 
informações e declarações necessárias para a concessão do licenciamento de atividades 
de baixo risco. 

Não será exigida a apresentação do projeto técnico de prevenção contra incêndios 
e pânico, e essas informações poderão ser passadas, inclusive, pela internet. 

A exigência para a liberação da vistoria é que o imóvel não ultrapasse 750 metros 
quadrados, que não tenha mais de três andares, estacionamento no subsolo e lotação 
superior a cem pessoas. 

 
http://mdic.empauta.com/e/mostra_noticia.php?cod_noticia=1028070605&autolog=eJwzM
DAwMzY0MDYzMDY3MjA0AkEAKRMD6Q--3D--3D  

 
Voltar ao índice  



Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços 
Secretaria de Comércio e Serviços  17 

Copa do Mundo rende R$ 50 milhões em negócios para micro e pequenas empresas 

12 de dezembro de 2012 
Fonte: Bol Notícias 

 
Levantamento do Sebrae mostra que empreendedores já estão lucrando mesmo 18 
meses antes do início do mundial 

 
Copa do Mundo já começou a dar resultados para os micro e pequenos 

empresários brasileiros. De acordo com levantamento do Sebrae, o mundial já rendeu R$ 
50 milhões em negócios. E ainda estamos há 18 meses do início do evento. Para ajudar 
os pequenos empresários, a instituição tem o programa Sebrae 2014, que mapeou cerca 
de 930 oportunidades de negócios para evento em dez segmentos.  

cidades da Copa neste ano. A expectativa é de gerar um volume de negócios pelo menos 
dez vezes maior, ou seja, deve superar R$ 100 milhões somente com os eventos de 

 
Na semana passada, o Sebrae realizou o ciclo do Encontro de Negócios  

Oportunidades e Finanças para 2014, no Rio de Janeiro. O evento reuniu representantes 
de entidades financeiras e mais de 1,5 mil empresários. O objetivo do encontro foi 
estimular o intercâmbio de experiências e relações comerciais, tornando as empresas 
mais competitivas sem prejudicar as finanças. O evento contou com esclarecimentos de 
dúvidas sobre serviços financeiros e linhas de crédito, além de rodadas de negócios. 

http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,copa-do-mundo-rende-r-50-milhoes-em-
negocios-para-micro-e-pequenas-empresas,2509,0.htm 

Voltar ao índice  
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11. Curtas  
 

Empréstimos para o setor de turismo alcançaram R$ 9 bilhões 

12 de dezembro de 2012 
Fonte: Folha.com 

Os empréstimos para o setor de turismo alcançaram R$ 9 bilhões, de janeiro a outubro, contra 
R$ 8,6 bilhões no mesmo período do ano passado. Em 2011, a oferta de crédito na Caixa 
Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia 
registrou um crescimento de 33,5%, segundo o Ministério do Turismo. 

Economia brasileira deve crescer 4% em 2013, diz Mantega 
 

12 de dezembro de 2012 
Fonte: Valor Econômico  

 
PARIS - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reiterou nesta quarta-feira sua 

expectativa de que a economia brasileira cresça 4% em 2013. Durante debate no seminário 
-

Mouvement des Entreprises de France (Medef), o ministro disse que, se a economia 
internacional melhorar no próximo ano, a retomada do Brasil ficará mais fácil. Neste ano, a 
expectativa de analisas é de que o país cresça por volta de 1%. 

A exemplo da presidente Dilma Rousseff, que discursou no mesmo evento, Mantega 
criticou as medidas de austeridade nas economias desenvolvidas e pediu que a França se 
junte ao Brasil para convencê- -20, 

 
Mantega reconheceu que ajustes são necessários para aumentar a competitividade e 

ministro, um dos caminhos para reduzir a dívida é a expansão da economia, o que tem sido 
praticado pelo Brasil, segundo ele. 

 
Faturamento de comércios virtuais cresceu 46% em 2012    

11 de dezembro de 2012 
Fonte: Folha Online 

 Um levantamento da Braspag, empresa de autorização de pagamentos para comércio 
eletrônico, descobriu que o faturamento do varejo on-line no Brasil cresceu 46% em relação 
ao ano passado. 

Para a empresa, o resultado surpreendeu e ficou bem acima da expectativa inicial do 
mercado, que era de 25% no crescimento. E os números poderão ser ainda maiores por conta 
do incremento das compras de Natal. 

Os dados se referem à venda de bens de consumo pela internet. Segundo a Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), o faturamento com a comercialização de 
produtos pelas lojas virtuais neste ano deve passar dos R$ 22 bilhões. O número de 
consumidores deve crescer dos 31,9 milhões registrados em 2011 para 43 milhões em 2012.

Ainda segundo a associação, 20% das empresas de comércio eletrônico são de micro 
e pequeno porte.   

 
Voltar ao índice 
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12. Agendas 

SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

13 de dezembro de 2012 

09:00  37ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Turismo  
Local: Brasília 

14 de dezembro de 2012 

08:30  Lançamento da Política de Comércio e Serviços do Estado da Bahia  
Local: Salvador  BA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

13 de dezembro de 2012 

09:00  37ª e 38ª  Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Turismo  
Local: Brasília 

09:30  Reunião 
Assunto: SISCOSERV 
Local: MDIC 

14 de dezembro de 2012 

08:30  Lançamento da Política de Comércio e Serviços do Estado da Bahia  
Local: Salvador - BA 

10:00  101ª Reunião Prévia do GAT 
Local: Ministério da Fazenda 

15:00  Reunião do GT Serviços de Beleza 
Assunto: PBM Serviços 
Local: MDIC 

17 de dezembro de 2012 

10:00  4ª Reunião da Comissão Sistêmica de Bem Estar do Consumidor 
Local: Rio de Janeiro - RJ 

 
Voltar ao índice 
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13. Feiras  

14/12/2012 até 23/12/2012  MULTIFEIRA SHOPPING DA MODA - Edição Maceió 
Setor: Multisetores  
Local: Centro de Convenções de Maceió 
Cidade: Maceió - AL 

04/01/2013 até 03/02/2013  FEIRA DOS ESTADOS E NAÇÕES - Edição Aracaju 
Setor: Geral  
Local: Orla da Praia de Atalaia 
Cidade: Aracajú - SE 

13/01/2013 até 16/01/2013  SÃO PAULO PRÊT À PORTER 
Setor: Textil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

14/01/2013 até 17/01/2013  COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes  
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Cidade: São Paulo - SP 

16/01/2013 até 17/01/2013  INSPIRAMAIS 
Setor: Multisetores  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 

18/01/2013 até 27/01/2013  FIART 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções de Natal  
Cidade: Natal  RN 

22/01/2013 até 23/01/2013  PREMIÈRE BRASIL 
Setor: Textil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

24/01/2013 até 27/01/2013  EXPO NOIVAS & FESTAS - Edição Imigrantes 
Setor: Geral  
Local: Centro de Exposições Imigrantes 
Cidade: São Paulo - SP 

31/01/2013 até 03/02/2013  FIOSP CIOSP 
Setor: 31/01/2013 até 03/02/2013  
Local: Pavilhão Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

25/02/2013 até 27/02/2013  BIJOIAS 
Setor: Jóias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
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Cidade: São Paulo  SP 

26/02/2013 até 28/02/2013  FENOVA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes  
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte  MG 

26/02/2013 até 01/03/2013  TEXFAIR HOME  
Setor: Multisetores  
Local: Parque Vila Germânica 
Cidade: Blumenau - SC 

26/02/2013 até 01/03/2013  VITÓRIA STONE FAIR 2013 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 

04/03/2013 até 08/03/2013  EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Multisetores 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque  RS 

04/03/2013 até 07/03/2013  GIFT FAIR 
Setor: Utilidades do Lar  
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 

04/03/2013 até 08/03/2013  FEBRAMEC 
Setor: Metalurgia e Siderurgia  
Local: Centro de Eventos FIERGS 
Cidade: Porto Alegre - RS 

05/03/2013 até 10/03/2013  FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Multisetores  
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte - MG 

06/03/2013 até 06/03/2013  SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Construção Civil e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 

07/03/2013 até 17/03/2013  EXPOUMUARAMA 
Setor: Multisetores  
Local: Sociedade Rural de Umuarama 
Cidade: Umuarama - PR 

O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 

 
Voltar ao índice 
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