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1. Comércio 

54% dos empresários temem que país não saia da crise em 2016 

 
12 de Janeiro de 2016 

Fonte: GSMD 
 

O maior temor dos empresários em relação a 2016 é de que o país não 
supere a crise econômica. 

É o que mostra levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). De acordo com a pesquisa, 54% dos comerciantes ouvidos dizem ter 
receio de que a recessão deste ano se prolongue. 

O temor do prolongamento da crise econômica é apontado à frente de 
outras opções mais voltadas ao próprio negócio do entrevistado, como o risco 
de não conseguir pagar dívidas (38%), ser assaltado ou vítima de violência 
(38%) e ser obrigado a fechar a empresa (37%). 
Publicidade 

Por sua vez, os empresários se mostram divididos em relação às 
expectativas para a economia do Brasil. Do total, 53% acreditam que 2016 será 
igual ou pior que 2015 e 42% têm a expectativa de que 2016 será melhor se 
comparado ao ano que terminou. 

"A atual situação da economia brasileira tem gerado um ciclo vicioso, 
difícil de interromper. Como a inflação e as taxas de juros estão altas, as 
vendas caem e as empresas empregam e investem menos", escreveu o 
presidente da CNDL, Honório Pinheiro. 

A crise econômica volta a liderar, ao lado da corrupção, como o 
problema mais urgente a ser resolvido neste ano, ambas com 69% das 
menções. Outros problemas apontados pelos empresários brasileiros são os 
impostos elevados (65%), a inflação (49%), a falta de vontade política (40%) e 
a violência (39%). 

A percepção majoritária também é de que as condições econômicas se 
deterioraram ao longo do ano passado. Para 75% dos entrevistados, 2015 foi 
pior para a economia do que 2014. 

Apenas 5% dos comerciantes e prestadores de serviços notaram que o 
cenário melhorou e outros 16% disseram que não houve alteração. 

Diante disso, mais da metade (58%) dos entrevistados demitiram no ano 
passado - entre dois e três funcionários, em média. Já para este ano, a 
previsão é de que 16% dos empresários demitam funcionários. 

Foram ouvidos 822 empresários em todo o país entre os dias 1º e 15 de 
dezembro, por meio de pesquisa telefônica. Do total, 52% das empresas são 
do setor de comércio varejista e 48%, de serviços. 

 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/54-dos-empresarios-
temem-que-pais-nao-saia-da-crise-em-2016 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio – Revendedora de Veículos 

Mercado de veículos seminovos fecha 2015 com resultados estáveis 

 
11 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos 
Automotores (Fenauto) divulgou nesta segunda os dados do mercado de 
veículos seminovos durante o ano de 2015. Os dados do ano que passou 
mostraram um resultado praticamente idêntico ao do ano de 2014. Esse 
resultado estável, de certo modo, não deixa de ser positivo em vista das 
dificuldades que outros setores da economia vêm enfrentando. O destaque do 
setor, no entanto, foi o segmento dos veículos seminovos (de até três anos de 
uso) que, definitivamente, vem ganhando a simpatia dos consumidores. 
Somente em 2015 foram comercializadas 4.035.316 unidades contra 3.019.558 
em 2014, ou seja, um crescimento de 33%. 

Em novembro e dezembro de 2015 o setor registrou um crescimento 
expressivo de 20%. Já nas vendas acumuladas no ano, comparativamente ao 
ano anterior, os números apresentados foram praticamente os mesmos. Em 
2014 foram comercializados 13.357.295 veículos seminovos contra 13.360.306 
em 2015 (diferença positiva de 3.011 veículos). 

Segundo o presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos, "iniciamos o ano 
com um ritmo mais acentuado de crescimento, mas a evolução da economia 
nos últimos meses diminuiu esse ritmo. Ficamos satisfeitos por terminarmos 
2014 com um resultado estável, já que outros segmentos da economia vêm 
enfrentando grandes dificuldades." 

Ele, entretanto, acredita que embora não seja possível fazer previsões 
sobre o comportamento do mercado neste início de ano,  a entidade vem 
trabalhando intensamente para que o ritmo de vendas prossiga com os 
melhores resultados possíveis, acompanhando uma retomada do crescimento 
da economia. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18004
4 
 

Voltar ao índice 

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=180044
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=180044


Informativo SCS  

 

3. Comércio – Shopping Center 

Fluxo de pessoas em shopping recua 3,9% em dezembro 

 
11 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

O fluxo de pessoas em shoppings no Brasil em dezembro de 2015 
confirmou a expectativa dos varejistas ao recuar 3,9% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, segundo o Iflux, indicador específico do mercado de 
shopping, desenvolvido pelo Ibope Inteligência e pela Mais Fluxo, que revela o 
grau de aquecimento ou movimentação do setor. 

O resultado negativo não chega a ser surpresa, já que desde março o 
fluxo de pessoas em shoppings tem caído e a expectativa dos varejistas para 
dezembro era que a tendência se mantivesse. “Alguns lojistas chegaram, 
inclusive, a antecipar para dezembro as liquidações e promoções de janeiro, 
fato inédito”, conta a diretora da unidade de shopping, varejo e imobiliário do 
Ibope Inteligência, Marcia Sola. Mas mesmo com essa estratégia, o Natal de 
2015 ficou abaixo do resultado de anos anteriores. 

No último mês de 2015, os shoppings pequenos (até 20 mil m² de Área 
Bruta Locável) e os médios (entre 20 e 40 mil m2) foram os que enfrentaram 
mais dificuldades para atrair os consumidores. Shoppings grandes também 
registraram queda no fluxo de pessoas, porem em menor proporção.  

O Indicador de Fluxo em Shopping Center é desenvolvido pelas 
empresas Ibope Inteligência, que conta com uma unidade de negócios 
especializada em shopping center, e Mais Fluxo, especializada em contagem 
eletrônica de fluxo de consumidores. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18007
5&Categoria=EMPRESAS 
 

Voltar ao índice 

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=180075&Categoria=EMPRESAS
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=180075&Categoria=EMPRESAS
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4.  Comércio - Varejo 

ICMS e NFC-e: como o varejo deve ficar atento às mudanças válidas em janeiro   

 
11 de Janeiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Neste mês, começaram a valer algumas mudanças importantes para o 
comerciante referente às novas regras de recolhimento do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) interestadual. Estou falando da Emenda 
Constitucional 87 e das NT2015.002 e NT2015.003. As mudanças não são poucas e 
com certeza as empresas não estão conseguindo atingir os prazos estipulados. São 
alterações árduas e dificultosas, que já estão gerando grande custo operacional para 
resolver uma demanda governamental. 

Já sabemos que muita coisa muda, mas o que especificamente? Uma das 
principais alterações se refere a NF-e. Foi incluído o campo CEST (Código 
Especificador da Substituição Tributária), para permitir o controle da Substituição 
Tributária. Também há um novo grupo de informações a serem acrescidas no grupo 
de “tributação do ICMS para a UF do destinatário”. 

Outra mudança fala sobre a inserção de novos campos no grupo de “totais da 
Nota Fiscal”. Esse servirá para identificar a distribuição do ICMS de partilha para a UF 
(Unidade Federativa) do destinatário na operação interestadual de venda para o 
consumidor final não contribuinte. 

Além disso, a NT2015.003 também trouxe alterações no layout da NF-e quanto 
ao CEST. Este deverá ser indicado no documento fiscal que acobertar operação com 
mercadorias sujeitas aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do 
recolhimento do ICMS. 

Quando falamos sobre a NT2015.002 vale salientar a isenção do IPI para 
produtos que têm alguma ligação com as Olimpíadas 2016. É o Enquadramento Legal: 
IPI / ICMS relacionado com a competição mundial, onde são definidos valores 
possíveis para o Código de Enquadramento Legal no IPI. Também foi definido novo 
Motivo de Desoneração do ICMS relacionado com as Olimpíadas Rio 2016. Eu disse 
que não foram poucas as mudanças. 

Para o varejo de São Paulo, também existem novas obrigatoriedades 
estabelecidas pela Portaria CAT-59 de 11/06/2015. Nela fica estabelecido que os 
contribuintes que faturaram R$ 100 mil ou mais em 2015, postos de combustível e 
hipermercados, supermercados e armazéns, desde que enquadrados nos CNAEs 
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 4711301, 4711302 e 4712100, 
devem substituir a Nota Fiscal, modelo 2, pela NFC-e, a partir deste mês. 

As mudanças não param por aí. Existem outras determinações que deverão 
ser atendidas em 2016. Mas será que tudo isso vem pra colaborar com o varejo? O 
fato é que para as empresas vai gerar mais custos, além de aumentar a burocracia. 
Nós da VARITUS Brasil já atendemos empresas que buscaram seguir a determinação 
e evitar problemas futuros. Ter uma empresa que mantém os sistemas atualizados e 
automatize a operação reduz custos e melhora o processo. As novas regras devem 
ser entendidas e incorporadas nas empresas. Em breve tudo será eletrônico, por isso 
é preciso se modernizar o mais breve possível e ficar tranquilo quando mais 
obrigatoriedades chegarem. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11464/icms-e-nfc-e-como-o-varejo-deve-ficar-
atento-as-mudancas-validas-em-janeiro 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Brasil pressiona o tráfego na Latam Airlines 

 
12 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Movimento de passageiros em solo brasileiro apresentou recuo de 10,6% no 
último mês de 2015, fechando um ano de consecutivas quedas no mercado 
aéreo doméstico e internacional 
 

O desempenho fraco da economia brasileira foi a pedra no sapato da 
operação da Latam Airlines em dezembro. Resultante da fusão entre a chilena 
LAN e a brasileira TAM, maior companhia aérea da América Latina cresceu 
2,1% no tráfego de passageiros, número que poderia se melhor se a economia 
do Brasil estivesse forte.  

Só no Brasil, a retração no fluxo de passageiros em dezembro foi de 
10,6%, enquanto a capacidade apresentou retração de 10,1%. "Com o 
resultado, a taxa de ocupação doméstica no país diminuiu 0,4 ponto 
percentual, chegando a 81,9%", disse a empresa, em nota. De acordo com o 
balanço, o mercado da empresa no Brasil irá acumular baixa de 2,6% nos 12 
meses de 2015.  

Na contramão da operação fraca no Brasil, o movimento em outros 
países da América Latina e as viagens de longa distância apresentaram 
avanço. No tráfego internacional, que inclui as operações de LAN e TAM em 
rotas regionais e de longa distância, a alta interanual foi de 10,1% em 
dezembro e se expandiu 5,4% ao longo do ano passado. 

Como resultado, a taxa de ocupação para o mês de dezembro 
apresentou retração de 0,2 ponto percentual, alcançando 82,6%. "O tráfego 
internacional de passageiros representou aproximadamente 53% do tráfego 
total de passageiros no mês", detalhava o balanço, ainda preliminar, da 
companhia aérea.  
Outros números 

Na média dos países onde atua, houve aumento de 2,3% na capacidade 
da companhia aérea. Um dos destaques no período foi o transporte local de 
passageiros nas operações de Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru, 
que aumentou 4,3% no mês passado e somou alta de 5,3% entre janeiro e 
dezembro, segundo a Latam. 

A empresa, com sede em Santiago, informou também que o tráfego de 
carga diminuiu 12% em 2015, devido, especialmente, à debilidade no mercado 
doméstico e internacional no Brasil. "Além disso, a diminuição das exportações 
sazonais da América Latina contribuiu para a baixa demanda de carga", dizia o 
balanço da Latam Airlines. Em dezembro, a retração foi de 11,2% a taxa de 
ocupação de carga diminuiu 6,1 pontos percentuais, registrando 54,1%. "A 
companhia segue ajustando a capacidade de carga por meio de uma redução 
na operação cargueira, que resultou em uma queda de 1,3% dos ATKs em 
dezembro." 
Concorrência 
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Para tentar manter aquecido o mercado brasileiro de aviação, a Avianca, 
concorrente da Latam no Brasil, assinou um acordo de compartilhamento de 
voos (codeshare) com a Ethiopian Airlines, o que permitirá à Avianca colocar 
seu código nos voos da Ethiopian para Adis Abeba, capital da Etiópia. 

Em nota, a Avianca ressalta que o acordo com a Ethiopian Airlines 
poderá permitir no futuro o acesso a outros mercados, como destinos na China 
e outras localidades na Ásia. Por outro lado, a companhia africana irá incluir 
seu código em voos da Avianca para cidades brasileiras selecionadas. "Esse 
acordo faz parte da nossa estratégia de integrar cada vez mais a Avianca Brasil 
ao resto do mundo", disse, em nota, o presidente da Avianca Brasil, José 
Efromovich. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/brasil-pressiona--o-trafego-na-latam-airlines--
id520820.html 

 
Voltar ao índice  



Informativo SCS  

 

6. Serviços – Transporte Rodoviário 

Mudança em tributação pode reduzir negócio de transportadoras de carga 

 
 12 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Emenda Constitucional nº 87, que divide o ICMS entre o estado origem e 
destino, deverá elevar o frete de empresas que recebem na entrega, além de 
segurar volume de contratos do e-commerce 
 

A lei que altera a forma de pagamento do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMS), que vai impactar o comércio eletrônico, deve respingar 
nas transportadoras de carga fracionada, sobretudo pequenas e autônomas. 
Para quem recebe o frete no destino o problema será ainda maior. 

De acordo com o assessor da presidência do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), Adauto Bentivegna 
Filho, a nova Emenda Constitucional n° 87 (em vigor desde 1° de janeiro que 
prevê a divisão de ICMS entre estado de origem e de destino) pode ter impacto 
direto nas transportadoras que recebem o pagamento do frete no destino. 
"Além do diferencial de alíquota sobre o produto também existe sobre o 
transporte", explicou. 

Segundo ele, quando o frete é pago pelo consumidor final não 
contribuinte [pessoa física, ONGs e bancos, por exemplo] no fim do trajeto a 
diferença de alíquotas entre estados deve ser paga. Esses casos representam 
entre 15% e 20% do total de empresas que atendem o e-commerce. "É a 
minoria, mas vão ter aumento de custo". 

Bentivegna acredita que, para conseguir lidar com a situação, as 
transportadoras vão repassar o custo ao consumidor. "Mas neste cenário 
econômico isso não é simples. Elas deverão chegar em um acordo com o 
cliente".  

Ele ainda explica que as barreiras fiscais - que podem reter a mercadoria 
- também serão agravadas. "Aumentou a responsabilidade das transportadoras 
que deverão ver se a empresa pagou as alíquotas nas novas regras", ressalta. 
Mercado 

O impacto da mudança da tributação também deve respingar no setor 
como um todo. Em um cenário em que a intenção de consumo caiu, a 
burocratização de vendas em outros estados pode reduzir atuação do e-
commerce e, consequentemente, diminuir o volume de carga para as 
transportadoras. "Com certeza, a volumetria e o consumo impactam no fluxo de 
transporte, armazenagem e distribuição. Uma operação só se torna viável se a 
capacidade mínima é atingida", diz o diretor executivo do Grupo Farrapos, 
Ismael Zorzi. Para ele, existe uma previsão de queda de faturamento no setor e 
esta mudança pode pressionar mais este mercado. "A queda na receita, mais 
as divergências fiscais vão levar a economia a um apagão". 
Micro e pequenas 

Para o diretor de cabotagem da TGA, Álvaro Fagundes, as mudanças 
serão mais sentidas por transportadoras do segmento de pequeno porte. "As 
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maiores geralmente atuam com grandes redes que irão se adaptar mais 
facilmente", diz. 

Já as pequenas, segundo ele, podem ter mais dificuldades pelo volume 
menor de carga e pelo perfil de cliente que geralmente tem pequeno porte. 

O professor do núcleo de logística e competitividade da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPEL), Francisco Coutrim Fernando, explica que o e-
commerce tem ajudado desde 2008 o desempenho das pequenas empresas 
de carga fracionada, uma vez que perderam espaço par as grandes 
operadoras logísticas. 

O especialista aponta que a mudança da cobrança é algo saudável. "No 
entanto, acredito que a forma como está sendo conduzido esse processo vai 
acabar prejudicando as pequenas e médias empresas". Para ele, a forma mais 
eficaz de mudar essa cobrança é priorizando o diálogo. "Dando isenção de 
alguns outros impostos e incentivando a abertura de CNPJ em outras regiões." 
 
http://www.dci.com.br/servicos/mudanca-em-tributacao-pode-reduzir-negocio-
de-transportadoras-de-carga-id520811.html 

 
Voltar ao índice 
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7. Comércio Eletrônico 

72% dos consumidores compraram produtos eletro em e-commerce em 2015 

 
12 de Janeiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

A consultoria CVA Solutions divulgou uma nova pesquisa sobre o setor de 
Varejo Eletro, apontando que os compradores online desses produtos cresceram 
para 71,9% em 2015, ante 65,6% registrados em 2014. O estudo, que ouviu mais 
de 7 mil brasileiros em novembro do ano passado, também mostra quais são as 
lojas melhores ranqueadas, tanto no comércio online quanto presencial. 

De acordo com os entrevistados, as lojas que se destacam em compras 
online de produtos eletrônicos e de linha branca são Lojas Americanas, Casas 
Bahia, Submarino, Extra, Magazine Luiza e Walmart. 

Porém, o comportamento “showrooming” continua forte. O termo dá nome 
ao hábito dos consumidores em checar informações sobre produtos com 
vendedores em lojas físicas e, antes de comprar, pesquisar o melhor preço na 
Internet. Entre os entrevistados, 75,2% disseram que já tiveram este 
comportamento antes de comprar. 

Outro destaque vai para o e-mail marketing, já que 62% afirmaram receber 
esse tipo de propaganda e, desses, 81,3% receberam mensagens com promoções 
de lojas de eletroeletrônicos, com 65% comprando impulsionados por essa 
atração. 
Ranking de melhores lojas 

Na categoria Força da Marca (a atração menos rejeição perante clientes e 
não clientes) entre as lojas físicas, as Lojas Americanas se encontram na 
liderança, com 12,9%. As Casas Bahia vem em segundo lugar, com 8,4%. 
Magazine Luiza (5,7%), Extra (4,1%) e Walmart (3%) completam o pódio. 

Sandro Cimatti, sócio-diretor da CVA Solutions, comenta que o grande 
investimento em mídia das Casas Bahia e Magazine Luiza estão elevando a Força 
da Marca destas redes, que obtiveram crescimento se comparado ao estudo de 
2014. Segundo ele, o que atrai os consumidores para as lojas são as boas 
promoções e o atendimento. 

Já na categoria Valor Percebido (custo-benefício percebido pelos clientes), 
as Lojas Cem se destaca com 1,053. Na segunda posição aparece a Lojas Havan, 
com nota 1,050. Em seguida, vem Eletro Shopping (1,034), Walmart (1,025) e 
Bemol (1,024). 

Na questão recomendação da loja a um conhecido (Net Recomendation), a 
Lojas Havan está em destaque com 56,9%, seguida pelas Lojas Americanas 
(55,8%) e Walmart (52,6%). 

Sobre Índex de Preços, o consumidor considera que os melhores preços 
são das Lojas Americanas, Walmart, Lojas Cem e Ricardo Eletro, todas com nota 
8,1. 

O Estudo Varejo Eletro analisou vários aspectos como: Categoria Destino, 
Programas de Fidelidade, Cartões de Crédito, Comportamento do Consumidor, 
entre outros. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11468/72-dos-consumidores-compraram-
produtos-eletro-em-e-commerce-em-2015 
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Executivos revelam as tendências do mercado de e-commerce para 2016 

 
12 de Janeiro de 2016 

Fonte: GSMD 
 

De acordo com dados da E-bit, o mercado de e-commerce superou as suas 
expectativas e registrou alta de 26% em vendas no último Natal, em comparação com 
a mesma data no ano anterior. Pensando neste contexto e no bom momento do setor, 
a Adyen, empresa global de pagamentos multicanal, preparou um guia com as 
tendências para o comércio eletrônico em 2016. No levantamento, grandes 
especialistas do varejo brasileiro de empresas como Magazine Luiza, Dafiti, Hotel 
Urbano, Arezzo&CO e Sépha compartilham suas previsões para o aumento de vendas 
no comércio digital neste ano. 

Os executivos dos setores de varejo, hospedagem, turismo e moda dividiram 
as suas opiniões sobre o que movimentará o mercado e aumentará as vendas online, 
além de contribuir para a profissionalização e a transformação do e-commerce no 
Brasil. “O início do ano evidencia quais os caminhos que as empresas precisam seguir 
e quais estratégicas serão as melhores para os seus negócios. Este guia é 
fundamental para aqueles que, em 2016, querem estar junto com estes executivos, 
acelerando a curva de inovação do comércio digital brasileiro”, comenta Jean Mies, 
Vice-Presidente Sênior da Adyen para a América Latina. 

Além disso, uma das tendências para esse ano é o conceito de mobile 
commerce. Existem inúmeras tecnologias disponíveis para transformar e viabilizar o 
m-commerce: pagamentos in-app, compra em um clique ou toque; transações 
diretamente em canais de mídias sociais e pagamentos recorrentes para assinaturas, 
tudo através do dispositivo móvel. Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza, 
defende que o futuro do comércio digital será 'mobile only, app first', já que temos uma 
taxa de conversão maior no mobile do que no desktop. 

O uso do dados gerados por essas transações também pode ser o alicerce do 
varejo online. Mas a inteligência e valor que se extrairá deles será mais importante do 
que a quantidade ou velocidade de levantamento. Com um fluxo constante de dados 
originados em diferentes dispositivos, as empresas podem aprender sobre o 
comportamento do consumidor. Maurizio de Franciscis, CEO do Hotel Urbano, 
acredita que a economia desafiadora acelera a migração do offline para o online e que 
2016 será marcado pela personalização da experiência, baseada no comportamento 
do usuário, pelos sistemas de recomendação e pelo investimento em tecnologia. 

Outro ponto de atenção para esse ano é que o consumidor já é multicanal e, 
para as lojas, ser omni-channel é basicamente esgotar as possibilidades de 
comunicação entre canais criando uma rede neural de vendas. Maurício Bastos, Head 
de Omni-commerce da Arezzo&CO, analisa que considerar a expansão dos negócios 
digitais como fortalecedora da rede física é ter uma visão global do varejo. O comércio 
omni-channel transforma a gestão dos negócios de maneira inovadora. 

Em 2016, uma experiência descomplicada de compra online passará 
necessariamente por facilitar o m-commerce para os consumidores e, do ponto de 
vista do comerciante, derrubar as barreiras para o pagamento. Ricardo Cabianca, 
CEO e diretor de e-commerce da Sépha Perfumaria, explica que os varejistas sempre 
precisarão aumentar a conversão e as empresas que oferecem este serviço devem 
investir mais na divulgação de sua praticidade e melhorar cada vez mais a usabilidade. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/executivos-revelam-as-tendencias-
do-mercado-de-e-commerce-para-2016 
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8. Franquias 

12 tipos de franquia que são tendência neste ano 

 
11 de Janeiro de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Abrir uma franquia é a opção escolhida por muitos que querem ter um 
negócio próprio neste ano. Esses empreendedores já estão começando a 
pesquisar sobre quais tipos de empreendimento podem ser uma tendência em 
2016. 

Uma vantagem de investir em negócios desse tipo - que estão na moda - 
é poder ativar a curiosidade natural das pessoas "Há uma tendência do ser 
humano em experimentar novidades, e o empreendedor pode pegar essa 
onda", afirma Angelina Stockler, sócia-fundadora da consultoria ba}STOCKLER. 

Porém, a especialista alerta que o franqueado deve fazer a lição de casa 
para descobrir se esse negócio é parte de uma onda duradoura ou curta - 
afinal, vai cair ou não no gosto do público? "Uma coisa é a franquia que está 
uma alta, mas sempre existiu – isso é bom, porque é um modelo de negócio 
aceito pelo mercado e ele irá continuar a existir depois. Outra coisa é um 
modelo de negócio novo que explode. Esse caso exige muito mais cuidado, 
especialmente com o tempo de contrato. Comprometer-se por cinco anos, por 
exemplo, é um absurdo", completa Paula Menezes, consultora da 
+Franchising. 
Publicidade 

Para evitar problemas desse tipo com a franqueadora, é preciso 
conhecer muito bem o negócio, alerta Marcuz Rizzo, da Rizzo Franchise. "Uma 
característica dos negócios modais é que eles começam a expandir com 
franquias sem mesmo completarem o tempo mínimo para entender a operação, 
que é de dois anos". Veja como saber se a franquia é ou não uma roubada. 

Outro ponto de atenção em negócios da moda é analisar se a 
concorrência não é demais para a quantidade de consumidores no território da 
sua franquia. "Isso aconteceu com o frozen yogurt, por exemplo, quando havia 
72 redes de franquias desse tipo. Uma empresa vai super bem, e daí aparecem 
outras que vão na onda e são parecidas. Chega um ponto em que não tenho 
mais onde abrir minha franquia", explica Marcelo Cheto, presidente da Cherto 
Consultoria. 

O ideal é que o futuro franqueado procure uma rede que tenha um 
produto ou serviço com diferenciação. Como exemplos, o especialista cita uma 
tecnologia difícil de replicar, um método de ensino inovador ou um tipo de 
comercialização especial. 

Diante de todos esses cuidados, como saber quais negócios estão em 
alta e podem ser boas oportunidades de negócio? Navegue pelos slides acima 
e confira tipos de franquia que podem bombar em 2016, segundo os 
especialistas ouvidos por EXAME.com. 

Abrir uma franquia é a opção escolhida por muitos que querem ter um 
negócio próprio neste ano. Esses empreendedores já estão começando a 
pesquisar sobre quais tipos de empreendimento podem ser uma tendência em 
2016. 
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Uma vantagem de investir em negócios desse tipo - que estão na moda - 
é poder ativar a curiosidade natural das pessoas "Há uma tendência do ser 
humano em experimentar novidades, e o empreendedor pode pegar essa 
onda", afirma Angelina Stockler, sócia-fundadora da consultoria ba}STOCKLER. 

Porém, a especialista alerta que o franqueado deve fazer a lição de casa 
para descobrir se esse negócio é parte de uma onda duradoura ou curta - 
afinal, vai cair ou não no gosto do público? "Uma coisa é a franquia que está 
uma alta, mas sempre existiu – isso é bom, porque é um modelo de negócio 
aceito pelo mercado e ele irá continuar a existir depois. Outra coisa é um 
modelo de negócio novo que explode. Esse caso exige muito mais cuidado, 
especialmente com o tempo de contrato. Comprometer-se por cinco anos, por 
exemplo, é um absurdo", completa Paula Menezes, consultora da 
+Franchising. 
Publicidade 

Para evitar problemas desse tipo com a franqueadora, é preciso 
conhecer muito bem o negócio, alerta Marcuz Rizzo, da Rizzo Franchise. "Uma 
característica dos negócios modais é que eles começam a expandir com 
franquias sem mesmo completarem o tempo mínimo para entender a operação, 
que é de dois anos". Veja como saber se a franquia é ou não uma roubada. 

Outro ponto de atenção em negócios da moda é analisar se a 
concorrência não é demais para a quantidade de consumidores no território da 
sua franquia. "Isso aconteceu com o frozen yogurt, por exemplo, quando havia 
72 redes de franquias desse tipo. Uma empresa vai super bem, e daí aparecem 
outras que vão na onda e são parecidas. Chega um ponto em que não tenho 
mais onde abrir minha franquia", explica Marcelo Cheto, presidente da Cherto 
Consultoria. 

O ideal é que o futuro franqueado procure uma rede que tenha um 
produto ou serviço com diferenciação. Como exemplos, o especialista cita uma 
tecnologia difícil de replicar, um método de ensino inovador ou um tipo de 
comercialização especial. 

Diante de todos esses cuidados, como saber quais negócios estão em 
alta e podem ser boas oportunidades de negócio? Navegue pelos slides acima 
e confira tipos de franquia que podem bombar em 2016, segundo os 
especialistas ouvidos por EXAME.com. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/12-tipos-de-franquia-que-sao-
tendencia-neste-ano 
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9. Mercado Imobiliário 

O que esperar do setor Imobiliário em 2016? 

 
08 de Janeiro de 2016 

Fonte: IN 
 

O ano de 2015 terminou e não vai deixar saudades para o segmento da 
construção civil, paralisado pela redução de quadros em um setor que 
responde por grande parte da mão de obra que movimenta o país. No mesmo 
ritmo, 2016 também não sinaliza que será de grandes alegrias. Reflexo do 
cenário político e econômico do Brasil, o mercado imobiliário também se 
ressente do ambiente instável e da insegurança dos consumidores em assumir 
compromissos de alto valor e de longo prazo, já que manter o emprego e a 
renda tem sido um desafio e tanto. 

O mercado reagiu de forma madura, com as incorporadoras reduzindo o 
preço dos imóveis com o objetivo de reduzir, assim, seus respectivos 
estoques.Quem tinha caixa para investir pode fazer bons negócios. Por outro 
lado, a principal fonte de recursos para a aquisição de imóveis, a caderneta de 
poupança, teve um ano de perdas, registrando o seu pior desempenho desde 
1995: o valor de saques superou o de depósitos efetuados em R$ 53,6 bilhões. 

Como o financiamento é o principal motor de alavancagem do setor de 
crédito imobiliário e este está enfraquecido, o desafio atual é promover 
condições para que outras ferramentas possam assumir papel mais relevante. 
Temos já alguns mecanismos, como os LCI's e LIG's (cover bondsbrasileira), 
temos um marco regulatório que permite avançar nesse campo, é preciso 
viabilizar isso do ponto de vista mercadológico. Com estas alternativas na 
pauta, o setor ganha fôlego e pode avançar além do lastro baseado nos 
recursos depositados na caderneta de poupança. Se novos recursos 
propiciarem a correção dos financiamentos pelo IPCA, por exemplo, o 
comprador passa a ter maior segurança para assumir compromissos e o 
mercado pode, então, atender uma demanda por novos financiamentos. 

Todo momento de crise nos força buscar novos caminhos e refletir sobre 
o que podemos mudar. Para o setor imobiliário, os novos caminhos existem e 
são defendidos por analistas do segmento há algum tempo. Talvez seja a hora, 
frente às dificuldades atuais, de se olhar mais profundamente para novos 
modelos de fazer negócio nessa área, investigar mais a fundo a solução 
encontrada em mercados mais desenvolvidos, aprender com quem já faz 
diferente e melhor. Um mercado ativo e com um ambiente favorável, o país terá 
condições de promover melhores condições para uma população que ainda 
luta por melhores moradias e sonha com a casa própria. 

Para que essa realidade se altere, algumas coisas precisam mudar. Uma 
delas é quanto à possibilidade de um comprador poder desistir do negócio já 
fechado, o chamado distrato. O tema justifica uma reflexão, pois a 
incorporadora decide levar à frente uma obra em função das diversas pessoas 
que se comprometeram com a mesma e já iniciaram pagamento. Esse tipo de 
desistência ( que é alta no Brasil), compromete a continuidade da execução da 
obra e pode trazer graves conseguências para a indústria da construção civil.  
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No setor residencial, os preços de imóveis dados em garantia para 
financiamentos mais do que quintuplicaram, saindo de uma base 100 em 
março de 2001 para 550 em junho de 2014. Para o investidor, o momento 
também pede atenção e análise criteriosa. Segundo dados divulgados 
recentemente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o 
preço médio do metro quadrado dos imóveis brasileiros à venda deve subir 
tímidos 0,9% em 2015. A projeção é que em junho de 2016, o metro quadrado 
registre queda de 4,8%, na variação acumulada nos últimos 12 meses. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/o-que-
esperar-do-setor-imobiliario-em-2016 
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10. Curtas 

Brasileiros escolhem cidades do próprio estado como destino neste verão 

 
11 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Os brasileiros estão mais propensos a viajar durante o verão. A parcela dos 
que possuem essa intenção subiu para 17%, contra 15% do ano anterior, segundo 
pesquisa Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-
RJ)/Ipsos. O resultado equivale a cerca de 25,1 milhões de viajantes em todo o 
país. Entre os que irão viajar no verão ou que possuem a intenção, 58% devem 
realizar roteiros dentro do próprio estado. Outros 39% deverão fazer viagens 
nacionais, fora do estado. Apenas 2% apontaram destinos internacionais. 

Entre os brasileiros que pretendem viajar, o gasto médio deverá ser de R$ 
741,33, que representa uma injeção de R$ 18,6 bilhões na receita do comércio 
nacional. No ano anterior, o gasto médio era de R$ 570,33, revelando um aumento 
de 30%. 

Entre os 77% que não pretendem viajar, as razões mais citadas para a 
decisão foram: ficar em casa para evitar novos gastos (69%), trabalhar mais para 
ganhar dinheiro extra (21%) e aproveitar a estação na própria cidade (10%). 
Durante a apuração, 6% dos consumidores consultados não souberam informar se 
pretendiam viajar. 

A pesquisa foi realizada pela Fecomércio RJ-Ipsos entre os dias 14 e 28 de 
novembro de 2015, com 1.200 consumidores em 72 municípios brasileiros. 

Riachuelo anuncia implantação de e-commerce em 2016 

 

11 de Janeiro de 2016 
Fonte: GSMD 

 
Em entrevista exclusiva à TV Mercado & Consumo, o CEO da Riachuelo, 

Flávio Rocha, revelou planos de expansão da marca por meio do e-commerce, que 
tem previsão para ser implantada já em 2016. O executivo se mostra otimista com 
relação à recuperação da economia brasileira e também falou de sua participação 
no maior evento de varejo do mundo – o NRF Big Show. 

“Estou indo com muita ansiedade, para assistir sobre o pós-crise”, explica o 
executivo, sobre a superação da crise pelos Estados Unidos. Ele participa do 
evento há dez anos. “Nada como a crise para fazer desabrochar criatividade, 
soluções inteligentes, mudanças. Será um NRF de muita criatividade e de muito 
abandono de zonas de conforto.” 

Para a Riachuelo, 2016 é um ano importante, onde a marca se prepara 
para lançar a operação de e-commerce. Apesar de a operação chegar em um 
cenário onde muitos concorrentes já implantaram seu e-commerce, para o CEO, é 
o melhor momento. “Chegamos em boa hora, já reunindo nosso aprendizado, de 
tentativas que já fizemos antes. Em novembro iniciamos a operação na versão 
soft, para funcionários e clientes mais próximos, como forma de teste.” 
 

Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 
10/01/2016 até 13/01/2016 - SÃO PAULO PRÊT À PORTER 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
10/01/2016 até 13/01/2016 - COUROMODA  
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
11/01/2016 até 15/01/2016 - PRONEGÓCIO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Maria Celina Imhof - Pavilhão Fenarreco 
Cidade: Brusque – SC 
 
19/01/2016 até 21/01/2016 - MODACALCE 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Complexo de Eventos Tabajara 
Cidade: Chapecó – SC 
 
19/01/2016 até 21/01/2016 - FEIRA DA MODA DE GRAMADO 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Serra Park  
Cidade: Gramado – RS 
 
20/01/2016 até 22/01/2016 - SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias 
Cidade: Maracaju – MS 
 
22/01/2016 até 25/01/2016 - EXPO NOIVAS & FESTAS SP 2016 - EDIÇÃO 
IMIGRANTES 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
 
27/01/2016 até 30/01/2016 - FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhões de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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01/02/2016 até 05/02/2016 - SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - BURDA EXPO 2016 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Eventos São Luís 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - VITÓRIA STONE FAIR / MARMOMACC LATIN 
AMERICA 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra – ES 
 
17/02/2016 até 18/02/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
23/02/2016 até 25/02/2016 - SUPERSHOWROOM 2016 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
29/02/2016 até 03/03/2016 - D.A.D. 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice 
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