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1. MDIC 

MDIC participa da maior feira de varejo do mundo 

 
18 de Janeiro de 2016 

Fonte: MDIC 
 

O Secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Marcelo Maia, estará em Nova Iorque até o dia 
20 de janeiro para participar da NRF Big Show, a maior e mais importante feira 
voltada para o setor varejista do mundo. 

A participação do MDIC na NRF Big Show faz parte da crescente 
aproximação entre os setores varejistas brasileiro e norte-americano, que 
ganhou impulso no ano passado com a retomada do MDIC-DoC, mecanismo 
de cooperação com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos que 
promove iniciativas conjuntas em diversas áreas da agenda bilateral. 

Para dar encaminhamento às questões tratadas no último MDIC-DoC, 
Maia terá uma reunião bilateral com o subsecretário de comércio dos Estados 
Unidos, Ken Hyatt, que também abordará temas como e-commerce, logística, 
política de fomento ao varejo e inovação. ―Ano passado tivemos uma primeira 
conversa com o Departament of Commerce (DoC) para entender como o 
mercado americano de varejo via o mercado do Brasil e para apresentar as 
demandas do nosso setor‖, afirmou. 

Maia terá ainda uma reunião de trabalho com Matthew Shay, CEO da 
National Retail Federation – NRF (Federação Nacional de Varejo dos Estados 
Unidos), para conversar sobre oportunidades de negócios, atração de 
investimentos e internacionalização de empresas. ―Queremos entender como a 
NRF trabalhou para que o varejo americano tivesse um papel de destaque na 
retomada do crescimento da economia após a crise de 2008‖, afirmou. 

Além desses encontros oficiais, Marcelo terá uma série de agendas com 
empresários varejistas, de franquias, lojistas e executivos de shoppings 
brasileiros e norte-americanos para tratar dos temas mais importantes para o 
setor.   
Participação brasileira na NRF Big Show tem apoio da Apex-Brasil 

Além da participação do secretário Marcelo Maia, o MDIC estará 
presente na feira por meio da Apex-Brasil, que está levando 30 empresas dos 
setores de franquias varejistas, liderados pela Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), e de tecnologia da informação, representados pela 
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex). 

A Apex-Brasil é ainda apoiadora de uma delegação de 180 empresas 
varejistas multissetoriais que estarão no evento. Na tarde do dia 20, o gerente 
do escritório da Agência em Miami, Fernando Spohr, será um dos palestrantes 
do Retail Executive Summit, evento organizado pela Apex-Brasil em parceria 
com outras entidades para debater o cenário de internacionalização do varejo 
brasileiro. 
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Sobre a feira 
A NRF Big Show é o maior evento de Varejo no mundo. Reúne milhares 

de executivos de alto nível e em 2016 estará em sua edição de número 105. O 
evento tem início no domingo (17/01/16) e termina na quarta-feira (20/01/16). 
Entre os dias 17 e 20 de janeiro de 2016, será realizada a 105ª edição do 
National Retail Federation Big Show, em Nova York, Estados Unidos. O evento 
de quatro dias traz palestras e workshops sobre as últimas tendências 
mundiais em varejo, franchising, shopping centers e e-commerce. 

Em 2015, altos executivos e presidentes de empresas responderam por 
60% do público, que chegou a 33.000 pessoas. Dos 80 países participantes, o 
Brasil teve a maior participação, com 1.877 pessoas. 

O evento é organizado pela NRF, a maior associação comercial de 
varejo do mundo, representando lojas de departamento, bens domésticos e 
lojas especializadas, comerciantes, lojas de conveniência, atacadistas, cadeias 
de restaurantes e varejistas da Internet dos Estados Unidos e mais de 45 
países. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&noticia=14277 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio – Shopping Center 

Shoppings da Multiplan tiveram melhor desempenho no Natal 

 
18 de Janeiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Os shoppings da Multiplan tiveram o melhor desempenho em grande 
parte das categorias, que incluíram vendas de Natal e fluxo de clientes no final 
do ano, de uma pesquisa conduzida pelo Bank of America Merryl Lynch (BofA). 

A consulta foi conduzida com gestores de 300 lojas em 30 shoppings de 
três grandes regiões metropolitanas do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte). De acordo com o banco, o intuito da pesquisa era verificar 
como a desaceleração da economia está afetando as vendas e quais são as 
expectativas para o futuro. 

"Em geral, nossa pesquisa indicou que os varejistas tiveram um 
desempenho razoável no Natal, estável na comparação anual, apesar de as 
vendas estarem aquém das expectativas ao longo de 2015", disse o banco em 
relatório assinado por Daniel Gasparete. "Olhando para frente, os gerentes 
esperam que as vendas permaneçam estáveis embora reconheçam que o fluxo 
de clientes é mais fraco. Vimos muitas lojas vazias, mas a maioria dos gerentes 
não apontou nenhuma intenção de fechar as portas no curto prazo", 
acrescentou. 

A pesquisa foi conduzida na primeira semana de janeiro e pedia aos 
entrevistados avaliações numa escala de um a cinco. Os shoppings envolvidos 
eram da Multiplan, Iguatemi, BR Malls e Aliansce, além de a pesquisa contar 
com unidades de companhias não listadas. 

Dentre as cinco categorias da pesquisa, a Multiplan teve a melhor 
colocação em vendas de Natal (3,4 pontos), fluxo de clientes em dezembro (3,4 
pontos), avaliação de vendas nos últimos meses (2,6 pontos) e risco de 
vacância (4,3 pontos). Por outro lado, a Aliansce ficou na última colocação 
geral, com a maioria dos inquilinos indicando um desempenho decepcionante 
em vendas de Natal (3,0 pontos), baixo fluxo de clientes (3,0 pontos), 
expectativas de crescimento (3,3 pontos) e risco de vacância (3,6 pontos). A 
avaliação de vendas recentes na Aliasnce também foi a mais fraca, com 2,3 
pontos. 

O banco ressaltou que o desempenho da Multiplan foi homogêneo entre 
os ativos, indicando uma qualidade superior de seu portfólio, baseado em 
melhor mix de lojas e experiência dos consumidores. Já sobre o fluxo de 
clientes, o BofA apontou que a Multiplan se mostrou bastante forte em São 
Paulo, com 3,8 pontos ante 3,0 pontos de concorrentes, mas não teve um 
desempenho tão bom no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, onde ficou com 
3,0 pontos. 

Em geral, a avaliação de vendas nos últimos meses foi decepcionante, 
disse o banco. Dos 300 gerentes entrevistados, cerca de 50% afirmaram que 
as vendas ficaram aquém das previsões, enquanto 43% disseram que o 
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comércio se mostrou em linha com as expectativas. Apenas 11% (ou 33 
gerentes) apontaram que a performance foi melhor que a estimada. 

Por outro lado, os lojistas se mostram mais otimistas em relação a 
vendas futuras e não apontaram intenção de abandonar os shoppings. O banco 
disse também que os gerentes se mostraram menos pessimistas que 
investidores em relação a vendas no curto prazo. 

Questionados sobre as suas expectativas de vendas para o curto prazo, 
a maioria respondeu que as vendas tendem a permanecer estáveis em base 
anual, ao mesmo tempo em que há expectativa de queda no comércio de rua. 
Os gerentes de lojas localizadas em shoppings da Iguatemi apresentaram a 
melhor colocação, com 3,9 pontos. 

"Acreditamos que esta visão mais otimista pode estar relacionada com a 
classe de renda de seus clientes médios, com mais dinheiro, dependendo, 
portanto, mais na capacidade dos vendedores para converter o fluxo em 
vendas do que no rendimento disponível dos clientes", afirmou o BofA, sobre a 
Iguatemi. 

Apesar das dificuldades gerais para vendas e do ambiente varejista, 
grande parte dos gerentes disse não esperar que as redes em que trabalham 
devam fechar lojas. Apenas 17 entrevistados disseram que a rede varejista 
deve fechar lojas. Dos 17, 11 eram do setor de vestuário. Já outros 107 
apontaram que nada deve mudar. "Surpreendentemente, 164 gestores (cerca 
de 50%) disseram acreditar que a rede de varejo vai, na verdade, expandir", 
disse o banco. 

"Embora concordemos que este tipo de decisão pode ser tomada no 
nível da holding (ou seja, longe dos gestores), essa percepção pode indicar 
que os varejistas podem estar com menos problemas do que o mercado 
pensa", afirmou o BofA, ao indicar que isso pode ser benéfico para as taxas de 
ocupação no curto prazo. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11492/shoppings-da-multiplan-tiveram-
melhor-desempenho-no-natal 
 

Voltar ao índice 

http://www.varejista.com.br/noticias/11492/shoppings-da-multiplan-tiveram-melhor-desempenho-no-natal
http://www.varejista.com.br/noticias/11492/shoppings-da-multiplan-tiveram-melhor-desempenho-no-natal
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3. Comércio - Varejo 

Pequeno varejo vai pedir que governo mude regras do novo ICMS 

 
19 de Janeiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Entidades vão se reunir com órgão da Fazenda esta semana, diz Sebrae. 
Nova regra prevê partilha do imposto entre os estados também para PMEs. 
 

As principais entidades que representam a atividade de e-commerce no 
Brasil vão se reunir nesta terça-feira (19) para discutir mudanças na nova regra 
tributária que tirou o sono de pequenos varejistas. A mudança prevê a partilha 
do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) entre os 
estados que compartilham mercadorias. 

Pela nova regra, uma loja de São Paulo que vender vinhos nacionais 
pela internet para um consumidor do Piauí precisa agora dividir a arrecadação 
do imposto com o estado que recebe a mercadoria. 

Antes da mudança, essa empresa recolhia toda a alíquota do ICMS 
apenas para São Paulo. O cálculo era bem mais simples. O estado de origem 
ficava com toda a parte do bolo da arrecadação e o estado que consumia, nada 
arrecadava. A medida trata então de repartir o ICMS entre os dois estados. 

As entidades do pequeno varejo reclamam que as empresas do Simples 
Nacional recolhem o imposto de forma unificada em uma única guia, e a nova 
obrigação praticamente acaba com essa unificação do regime tributário. "A 
regra acabou com o tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas", 
diz o presidente nacional do Sebrae, Afif Domingos. 

Ele afirmou que o Ministério da Fazenda e o Confaz (Conselho Nacional 
de Política Fazendária) vão se reunir com as entidades do varejo na próxima 
quarta-feira (20) para discutir as recentes alterações na nova lei que rege a 
tributação. 

O Convênio 93, publicado pelo Confaz, estabeleceu que as empresas 
incluídas no Simples Nacional serão submetidas às mesmas regras de partilha 
do ICMS entre os estados previstas pela emenda constitucional. 

Ao Jornal Nacional, o Confaz afirmou que "a medida é importante para 
reduzir o desequilíbrio tributário entre os estados‖. Procurada pelo G1, a 
Fazenda não se pronunciou. 

A nova regra também obriga o empresário a se cadastrar nas secretarias 
da Fazenda de cada um dos 26 estados ou Distrito Federal para onde vai 
vender. ―Em vez de criar um sistema compensatório entre os Fiscos, eles 
jogaram nas costas do contribuinte todas as obrigações acessórias que o Fisco 
deveria assumir‖, defende o presidente do Sebrae. 
Protesto de lojas online 

O e-Commerce Brasil, responsável por fomentar a atividade no país, 
lançou nesta segunda-feira (18) um movimento contra o Convênio 93 e pediu 
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que as lojas virtuais coloquem uma tarja preta no rodapé de seus sites em 
protesto contra a nova regra. 

Segundo Viviane Vilela, diretora executiva da empresa, a obrigação de 
recolher o imposto em diferentes guias aumenta a carga tributária das 
pequenas empresas. ―Tem pequena empresa fechando porque não tem 
condições de cumprir uma carga tributária multiplicada duas ou três vezes", diz 
Viviane. 

A empresa diz que defende a partilha do ICMS entre os estados. ―O que 
repudiamos é essa terceirização do trabalho do Fisco e a inclusão das 
pequenas empresas nessa regra de forma arbitrária, sem diálogo com 
ninguém. 
Pequenos empresários reclamam da burocracia 

As pequenas empresas também do aumento de burocracia que pode 
afogar empresas de estrutura menor, com poucos funcionários. 

Inaugurada em novembro de 2015, a loja virtual Tresur, especializada 
em roupas para mulheres plus size, recolhe os tributos pelo Simples Nacional. 
Mas João Carlos cunha Guarinello, que é pai de uma das sócias e auxilia na 
parte financeira, diz que isso ficará descaracterizado por causa da mudança. 

―A Tresur é Simples Nacional, e quando a gente opera do modo que está 
na legislação, deixa de ser Simples, porque eu tenho que recolher o diferencial 
do ICM dentro dos estados. Ou seja, ela é uma Simples Nacional que funciona 
com tributação normal. Descaracterizou totalmente o Simples‖, queixa-se 
Guarinello. 

―Na Tresur, trabalha a minha filha e mais uma funcionária. A empresa 
está faturando de R$ 25 mil a R$ 30 mil neste início. A cada operação, eu tenho 
que recolher o tributo. Só que não existe um banco que recolha de todos os 
estados. Então ou eu tenho que ter inscrição estadual em todos os estados do 
Brasil e fazer o recolhimento uma vez por mês ou, a cada operação, eu tenho 
que recolher um tributo. A operação é uma coisa horrível para uma empresa 
pequena‖, queixa-se ele. 

"É um custo a mais na empresa. Hoje são 10 notas por dia, daqui a 
pouco são 40. Eu vou ter um funcionário que, em vez de estar fazendo 
operação de coisa mais interessante, está lá só para ficar recolhendo imposto." 

Sócio de uma empresa de assinatura de snacks, o Farofa.la, Mikael 
Linder diz que a mudança já começou a prejudicar o negócio. "Tira o foco do 
desenvolvimento da empresa e atendimento ao cliente e passa para resolver 
burocracia que não torna atividade melhor ou o mercado mais dinâmico", diz. 

A empresa tem dois anos de vida e faz entregas para consumidores de 
todo o Brasil. Tem dois sócios e cinco funcionários. Linder conta que vai 
precisar contratar mais um funcionário para cuidar só desse processo. "Isso, 
obviamente, elevará nossos custos mensais, sem gerar ganhos proporcionais. 
Essa equação é ruim para qualquer empresa, mas é particularmente penosa 
para empresas jovens e pequenas", opina o empresário. 
 
http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2016/01/pequeno-varejo-vai-pedir-
que-governo-mude-regras-do-novo-icms.html 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Brasileiros começam 2016 usando mais o cartão de crédito 

 
18 de Janeiro de 2016 

Fonte: EBC 
 
Pesquisa indica que muitos estão usando o crédito para financiar até a compra 
de carnes 
 

O ano de 2016 começou levando o brasileiro a usar mais o cartão de 
crédito. Pesquisa encomendada pela Federação do Comércio do Rio de 
Janeiro, em 72 cidades do país, indica que muitos estão usando o crédito para 
financiar até a compra de carnes. 

Para falar sobre endividamento, o Revista Brasil conversou com o 
consultor financeiro e especializado em Direito Tributário, Leonardo Lopes. 

Segundo ele, este é um dado alarmante, porque a pesquisa diz que no 
início do ano o brasileiro acabou parcelando compras de supermercados em 
até cinco vezes, inclusive com material escolar. 

O consultor diz que o financiamento deve ser o último caminho, deve ser 
feita a pesquisa de preço, o consumidor deve estar atento aos preços 
praticados. A inflação obrigou a todos a entrar nessa receita de parcelamento, 
mas existem outras opções, afirma, se referindo ao material escolar. 

A sugestão do tributarista é a compra somente do material que vai usar 
no primeiro trimestre. E depois ir comprando aos poucos os outros itens da 
lista. 

Ele alerta que não é bom para o consumidor correr atrás do 
financiamento logo no início do ano, que isto só é bom para as instituições que 
saem ganhando com isso. 

Leonardo Lopes diz também que o planejamento e organização são os 
pontos cruciais de todo endividamento e que é necessário colocar tudo na 
ponta da caneta. 

O Revista Brasil é uma produção das Rádios Nacional Brasília e Rio de 
Janeiro, e vai ao ar, de segunda a sábado, às 8h. 
 
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-01/2016-comecou-levando-
o-brasileiro-usar-mais-o-cartao-de-credito 
 

 

 
 
 
 

http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-01/2016-comecou-levando-o-brasileiro-usar-mais-o-cartao-de-credito
http://radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-01/2016-comecou-levando-o-brasileiro-usar-mais-o-cartao-de-credito
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Número de cheques compensados cai 11% em 2015 

 
18 de Janeiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Em 20 anos, queda foi de 79,8%, segundo Febraban. 
Em 2015, nº de cheques compensados no Brasil caiu para 672 milhões. 
 

O número de cheques compensados no Brasil caiu para 672 milhões em 
2015, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O volume 
representa uma queda de 11,09% na comparação com 2014, quando foram 
compensados 755,8 milhões de cheques. Em 20 anos, a queda chega a 
79,8%. 

Os números da Febraban mostram que o total de contas correntes em 
1995 totalizava 39 milhões no Brasil, número que passou para 108 milhões em 
dezembro de 2014. 

O movimento reflete a mudança tecnológica dos meios de pagamento no 
Brasil e o crescimento do internet banking, que já responde por 58,5% do total 
das operações realizadas no sistema bancário. 

O número de cheques devolvidos caiu 1,65% em 2015, para 56,4 
milhões. Entretanto, aumentou os valores dos documentos devolvidos sem 
fundos. Em 2014, o volume financeiro de cheques devolvidos foi de R$ 105,2 
bilhões, montante que passou para R$ 112,7 bilhões no ano passado, alta de 
7,13%. 

Em relação aos cheques devolvidos sem fundos, o montante subiu de 
R$ 74,3 bilhões em 2014 para R$ 78 bilhões em 2015, um crescimento nominal 
de 5%, abaixo da inflação do período. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/numero-de-cheques-
compensados-cai-11-em-2015.html 
 

Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/numero-de-cheques-compensados-cai-11-em-2015.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/numero-de-cheques-compensados-cai-11-em-2015.html
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5. Serviços – Software e TI 

Azul lança app para consultar voos, comprar passagens e outros no 
Windows Phone 

 
18 de janeiro de 2016 

Fonte: Tudo Celular 
 

Depois do Android e iOS, a Azul Linhas Aéreas lançou nesta segunda-
feira (18) seu aplicativo Azul Mobile para que usuários de Windows Phone 
também tenha acesso a uma série de recursos disponibilizados pela empresa. 
Com ele, os clientes podem comprar passagens, realizar check-ins, consultar e 
antecipar voos, consultar informações de ônibus executivos e lojas da 
empresa, bem como acessar dados do TudoAzul. 

Com o lançamento do aplicativo para Windows Phone, a Azul se torna 
uma das primeiras companhias aéreas a disponibilizar um aplicativo oficial para 
todas as três principais plataformas móveis. 

―Alcançaremos ainda mais Clientes com a estreia do Azul Mobile para 
Windows Phone. O aplicativo da companhia é um dos mais completos do Brasil 
e garante uma Experiência Azul que começa antes mesmo do embarque. A 
comodidade é um dos principais pontos, com opções fundamentais para a 
viagem do Cliente, que podem ser acessadas de qualquer lugar e a qualquer 
momento." — Kleber Linhares, diretor de T.I. da Azul. 

O Azul Mobile já esta disponível para computadores Windows e, em sua 
mais recente atualização, trouxe melhorias na interface de usuário, facilitando a 
navegação do mesmo em diferentes plataformas. Ela também trouxe 
informações sobre o portão de embarque dos voos consultados pelos usuários 
no aplicativo. Os detalhes desta atualização também já estão disponíveis para 
Windows Phone. 
 
http://www.tudocelular.com/windows/noticias/n66182/Azul-lanca-app-para-
consultar-voos-comprar-passagens-e-outros-no-Windows-Phone.html 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  12 

“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.” 

 

6. Serviços - Telecomunicações 

Usuários dão preferência para aplicativos de mensagem e linhas pré-
pagas de celular encolheram 12% 

 
18 de Janeiro de 2016 

Fonte: R7 
 
Participação caiu de 83%, em 2009, para 72% do mercado nacional 
 

As operadoras de telefone celular estão adaptando os seus pacotes para 
acompanhar a preferência dos usuários pelos aplicativos de mensagens de 
textos, como o WhatsApp. A mudança de comportamento fica evidente na 
queda da participação dos planos pré-pagos no mercado de telefone. Nos 
últimos seis anos, caiu de 83% para 72,9%, uma redução de 12,1%. 

Atualmente, o Brasil tem 269 milhões de celulares ativos, sendo 72,9 
milhões de linhas pós-pagas (27% do total) e 196,6 milhões de pré-pagas 
(72,9% do total). A redução do pré-pago se intensificou no ano passado e deve 
ser uma tendência para 2016. Em Abril de 2015, segundo a Anatel, a 
participação do pré era de 75,2% e o pós era de 24,7%. 

Para Eduardo Tude, diretor da Teleco, empresa de pesquisa e análise de 
dados do setor de telefonia, a mudança de perfil dos usuários já reflete nas 
estratégias comerciais das operadoras. 

— A queda está relacionada ao abandono do segundo chip por parte do 
usuário que agora tem a opção de se comunicar através de aplicativos de 
mensagens. Isso já provocou mudanças nas operadoras, a TIM e a Oi 
igualaram os preços do minuto de  chamadas para outras operadoras com o 
preço para celulares da mesma operadora. 

Desde a  metade do ano passado, todas as operadoras aumentaram a 
cota de dados de seus pacotes, facilitando a vida dos clientes que preferem se 
comunicar por aplicativos de mensagens. 

Nos primeiros onze meses de 2015, a base de clientes de planos de 
celular pré-pagos perdeu 27 milhões de usuários, segundo comparativo da 
Teleco. As operadoras com maiores reduções foram a Tim (com 7,6 milhões a 
menos) e a Claro (com perda de 4,5 milhões). A base do pós-pago cresceu 5,2 
milhões. Os destaques foram a Vivo com mais 2,6 milhões e a Tim que ganhou 
mais 1,2 milhão de usuários no pós-pago. 
 
http://noticias.r7.com/economia/usuarios-dao-preferencia-para-aplicativos-de-
mensagem-e-linhas-pre-pagas-de-celular-encolheram-12-18012016 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Azul inicia venda de passagens para Varginha 

 
19 de Janeiro de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 

Com tarifas a partir de R$ 159,90 ou 5.000 pontos do TudoAzul o trecho, 
a Azul Linhas Aéreas Brasileiras iniciou ontem a venda de passagens para a 
retomada de voos em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Os modelos ATR 72-
600, de 70 assentos, cumprirão a rota até o Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves (AITN), em Confins, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a 
partir de 2 de março, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. A operação 
será matinal, com saída de Belo Horizonte às 9h17 e retorno às 10h45. 

Os voos com os turboélices da Azul resultarão na oferta de 
aproximadamente 400 assentos por semana. ―Hoje damos mais um importante 
passo para a retomada de nossas operações em Varginha. Estamos ampliando 
nossa presença em Minas Gerais e proporcionando à população de toda uma 
região o acesso a todo o Brasil com a nossa malha em Belo Horizonte. 
Apostamos no sucesso de nosso retorno a Varginha, que contribui amplamente 
para o desenvolvimento de todo o estado‖, afirma o diretor de Planejamento e 
Alianças da Azul, Marcelo Bento. 

Em Confins, os clientes de Varginha terão acesso a mais de 55 destinos, 
entre eles: Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Uberaba, Uberlândia, 
São Paulo (Campinas, Guarulhos e Congonhas), Goiânia, Montes Claros, 
Salvador, Brasília, Vitória, Governador Valadares, Ipatinga, Recife, Vitória da 
Conquista, Teresina, Belém, Barreiras, Teixeira de Freitas, Ilhéus e Imperatriz. 

As ligações de Varginha para a capital mineira ampliarão a forte 
presença da Azul em Confins. No seu segundo maior hub, a companhia oferta 
mais de 90 voos diários. 

A operação entre a capital mineira e Varginha terá duração de 
aproximadamente uma hora. Via terrestre, o trajeto pode levar mais de quatro 
horas. Com aproximadamente 120 mil habitantes, Varginha está a pouco mais 
de 300 quilômetros de Belo Horizonte e é uma das cidades mais importantes 
do Sul mineiro. O novo destino da Azul tem especial relevância na cafeicultura - 
é a segunda maior praça do produto no Brasil -, além de ter grande força na 
indústria e comércio, o que a torna um polo regional. 

A cidade também carrega uma curiosidade que recebeu atenção 
mundial: em janeiro de 1996 foi registrado o aparecimento de uma criatura 
humanoide, que atraiu a atenção de ufólogos, autoridades e curiosos. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=azul_inicia_venda_de_pass
agens_para_varginha&id=165028 
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8. Mercado Imobiliário 

Construtora em apuros 

 
18 de Janeiro de 2016 
Fonte: Isto é Dinheiro  

 
Não bastassem os plantões de vendas vazios, a falta de crédito e a disparada dos 
juros, quatro em cada dez clientes estão devolvendo os imóveis que compraram. 
Saiba como as empresas estão se organizando para evitar que a recessão desmorone 
o setor 
 

Uma palavra tem assobrado o setor imobiliário brasileiro: distrato. A expressão, 
pouco comum no vocabulário do brasileiro, está sendo cada vez mais ouvida, 
especialmente pelas construtoras. Trata-se das devoluções por parte dos clientes dos 
apartamentos que teriam decidido comprar. Isso acarreta na anulação do contrato, 
normalmente ocorrendo no momento de entrega das chaves, muitos meses depois de 
o acordo ter sido fechado. O comprador arrependido, então, passa a exigir a 
devolução da maior parte do valor já pago, entre 70% e 90% (leia mais sobre isso 
aqui). 

Em um momento de mercado saudável, o índice de distratos imobiliários fica 
em torno de 10% das vendas. Mas o mercado incorporador brasileiro está longe de 
passar por um momento de boa saúde. Ao contrário, ele amarga a chamada 
tempestade perfeita. O segmento está estagnado com a crise econômica, sofrendo 
com a falta de compradores, com a escassez de crédito e com a incerteza em relação 
ao rumo – se é que existe algum – da economia. Entre setembro e dezembro do ano 
passado, foram negociadas 25,1 mil unidades, uma queda de 16% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, segundo a Abrainc, a associação das incorporadoras. 

As empresas, cada vez mais, possuem estoques altos a serem desovados. Os 
preços dos imóveis caíram 8,48% no ano passado, em termos reais frente à inflação. 
Muitas das grandes companhias listadas em bolsa de valores estão endividadas. E os 
custos das obras que estão sendo terminadas agora foram altos, já que se tratam de 
projetos iniciados no começo da década, quando o preço dos terrenos e da mão de 
obra estava em alta. Ou seja, tudo muito diferente do que pode ser considerado um 
mercado saudável. 

Em meio a tudo isso, os distratos atingiram 41% das vendas brutas realizadas 
no período entre janeiro e setembro do ano passado, segundo a agência de 
classificação de riscos Fitch, baseada nos dados de nove grandes empresas (Cyrela, 
Gafisa, Rodobens, MRV, Moura Dubeux, Brookfield, Queiroz Galvão, João Fortes e 
Viver). Se esse índice ficar em torno de 35% neste ano, impactará em R$ 6 bilhões do 
faturamento das principais companhias. ―O distrato é o grande problema do setor‖, diz 
Eduardo Fischer, presidente da MRV Engenharia, a maior construtora do País. 

O índice de distrato na companhia atingiu 31,3% em 2015, até setembro. Um 
ano antes, o percentual de arrependidos era de 23,3%. Não por acaso, a empresa 
está mais flexível com os inadimplentes. Uma equipe interna tem buscado se antecipar 
a problemas de pagamentos de certos clientes, além de tentar passar o mais rápido 
possível a propriedade do imóvel para o comprador. A preocupação com os 
cancelamentos de vendas é justificado. As empresas consideram a quebra de contrato 
injusta para o seu lado, por precisarem arcar com os custos de documentação, além 
de exigir esforços adicionais de marketing para revender a unidade. 
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Quando o mercado estava aquecido, era fácil encontrar um novo comprador, 
que muitas vezes estava disposto até a pagar mais do que o cliente original. Mas, 
agora, revender qualquer apartamento virou tarefa dura e, quando conseguem, 
geralmente sai por valores muito abaixo dos praticados na primeira negociação. A falta 
de pagamento também pode prejudicar o financiamento da continuação da obra, já 
que grande parte das empresas contrai dívidas com os bancos para financiarem os 
seus projetos. ―O custo mais pesado na construção, atualmente, é do dinheiro, com os 
altos juros por empréstimo concedido‖, diz Fernando Miziara, diretor financeiro da 
Rossi Residencial. 

Além de tudo isso, as regras não são claras quanto às obrigações das 
empresas. Quando o cliente vai à Justiça, é comum ganhar a causa e receber 80% do 
valor pago. Mas, com a crise econômica, muitas empresas estão oferecendo retorno 
de cerca de 20%, arriscando sofrer ações judiciárias, que, além de um resultado 
incerto, traz um outro fator de preocupações. Até que a pendenga seja resolvida, o 
que pode levar uma década, ela fica impedida de renegociar o imóvel com outro 
comprador. ―O distrato, quando vai à Justiça, vira uma clara relação perde-perde‖, 
afirma Miziara. A empresa perde rentabilidade e o cliente fica sem receber. 

Para piorar o cenário, não há mecanismos para diferenciar o cliente que busca 
o reembolso por um sério problema financeiro, como a falta de crédito ou por perder o 
seu emprego, do investidor arrependido, que percebeu que comprou na alta e não terá 
como repassar o imóvel pelo valor que desejava. Existe uma discussão entre as 
incorporadoras para regularizar o distrato e buscar um equilíbrio que não pese tanto 
nem nas empresas, nem nos consumidores. A Abrainc tem conduzido discussões 
junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e grupos de defesa do consumidor, 
para que uma regra possa ser elaborada. 

―Será bom para a sociedade quando eliminarmos essa ineficiência do sistema‖, 
diz Renato Ventura, vice-presidente da Abrainc. Enquanto a fórmula não fica pronta, 
as empresas têm criado equipes voltadas apenas para lidar com distratos. O objetivo é 
identificar com antecedência os clientes com dificuldades de pagamentos e que, no 
momento da entrega das chaves, têm grandes chances de não conseguirem fazer o 
pagamento, e começar logo a fazer as revendas. A PDG é uma dessas companhias. 

―As devoluções aumentaram em 2015 principalmente devido a problemas 
financeiros dos clientes‖, informou, por meio de comunicado. ―Por outro lado, a 
companhia vem mantendo uma boa média de revenda, acima dos 30% dentro do 
mesmo trimestre.‖ Já os esforços da Rossi levaram a uma diminuição do índice de 
devoluções já em 2015, de 20% em relação ao ano anterior. A empresa, em alguns 
casos, chega até a fazer por conta própria o financiamento ao comprador ou repassar 
uma unidade mais barata, como forma de não perder o cliente. ―Toda crise traz 
aprendizados‖, diz Miziara. ―No nosso setor, será como lidar com o distrato.‖ 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20160118/construtora-
apuros/334392 
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9. Curtas 

SP e Rio lideram ICMS em comércio eletrônico 

 
18 de Janeiro de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Em 2016, uma nova regra para distribuição do ICMS está gerando 
polêmica. A mudança é gradual e já está valendo. A partir de 2019, 100% do ICMS 
deverá ser pago ao estado de destino do pedido, ou seja, onde foi realizada a 
compra virtual. Para entender melhor o impacto da alteração, a consultoria 
Conversion preparou uma tabela com a participação em compras no comércio 
eletrônico, que movimentou R$ 55,81 bilhões em 2015. 

Embora careça de números sobre a localização dos comércios eletrônicos 
(origem da mercadoria), a maioria deles fica nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Essas mesmas regiões realizam 58,9% das compras (destino da 
mercadoria), somando cerca de R$ 33 bilhões em pedidos no último ano. O 
restante do Brasil compra R$ 23 bi, e é aqui que estará a grande briga pelo ICMS. 

Considerando o crescimento do comércio eletrônico brasileiro, previsto para 
atingir R$ 149 bilhões em 2019, os estados fora do eixo Rio-São Paulo irão 
comprar cerca de R$ 61,2 bilhões. Considerando que todas essas compras fossem 
realizadas de lojas virtuais localizadas fora de seus estados, a expectativa é de 
uma briga por R$ 11 bi de impostos, considerando a alíquota de 18%. 

- Para o consumidor nada muda, mas para o lojista a nova forma de 
cobrança do ICMS está gerando muita burocracia e gastos, além de acirrar a briga 
entre os estados - afirma David Pepe, diretor de E-commerce na Conversion, 
agência especializada no segmento. 

Voo da TAP para a Europa será direto também no retorno a Belém 

 
18 de Janeiro de 2016 

Fonte: Brasil Turis 
 

A partir de 5 de março de 2016 o voo TAP será operado direto na rota 
Belém-Lisboa tanto na ida quanto na volta à cidade paraense. 

A cidade de Manaus continuará com a ligação para a Europa via codeshare 
com a Azul, que nesta data passará a oferecer voo direto e regular entre as 
capitais nortistas.    

A TAP, que busca oferecer os melhores serviços e comodidade, através da 
Azul terá o cuidado de trazer as melhores experiências de conexão,  
proporcionando aos seus clientes partindo de Manaus as bagagens já 
despachadas até o destino final. 
Os voos de Belém são operados desde junho de 2014 e a companhia ressalta a 
importância deste ajuste para manter a competitividade face ao momento vivido 
pelo setor. 
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10. Feiras 

 
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  
 
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 
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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  
 
02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco  
Cidade: Olinda – PE  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: CEPUC - Centro de Eventos da PUC/RS  
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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