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1. Comércio 

Venda de roupa usada para crianças ganha força como alternativa à crise 

 
26 de Janeiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Retroca, Xereta e Repeteco se beneficiam da recessão, sentem avanço no 
número de mães em busca de peças mais baratas, além de um salto no 
volume de fornecedores de itens seminovos 
 

Enquanto a recessão que o País enfrenta derruba os lucros de boa parte dos 
varejistas, os chamados 'negócios da crise' podem salvar o faturamento de outros. Um 
bom exemplo disso são os brechós de produtos infantis, que surgem como economia 
inteligente e incrementa ganhos de pequenos empreendedores.  

Com descontos de até 85% nos produtos, as lojas físicas e e-commerces 
apostam na venda de itens novos e seminovos. "A possibilidade de comprar roupas 
com preços significativamente mais baixos tende a ganhar mercado e a operação se 
torna uma boa oportunidade de negócio para os empresários", diz o presidente do 
Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (ibevar), Claudio 
Felisoni. 

Segundo ele, este momento que o País enfrenta é muito bom para esse nicho 
de mercado e mostra que a crise não impacta todos os negócios na mesma 
proporção. "O que pode ser problemas para alguns é a solução e oportunidade para 
outros", ressalta. 

Foi contando com isso que o e-commerce Retroca foi fundado em 2013 por 
dois empresários que trabalhavam no mercado de investimentos. "Vimos a 
oportunidade de unir uma operação de e-commerce com a venda de produtos em bom 
estado para o público infantil. Esse mercado tem uma alta taxa de compra, pois as 
crianças crescem rápido e precisam de novas roupas constantemente", comenta o 
sócio fundador Pedro Romi. 

Hoje, a empresa comercializa apenas roupas e sapatos para crianças de 0 a 12 
anos, e conta com mais de seis mil peças "Os descontos variam de acordo com as 
peças, mas em média são em torno 70%, mas as peças com pequenos defeitos o 
desconto podem chegar a 85%", ressalta Romi. 

Para 2016, o Retroca projeta dobrar o valor faturamento e chegar em uma 
receita de R$ 2 milhões. A perspectiva de crescimento ganhou força, após a 
companhia receber um aporte no fim do ano passado. 

Efeito crise 
Outro ponto positivo da crise na operação, explica Romi, foi o avanço no 

número de fornecedoras de roupas. "Nos últimos meses percebemos o aumento do 
número de pessoas que nos procuram para vender as peças", observa. 

Uma das estratégias do Retroca é retirar os produtos na casa dos fornecedores 
sem cobrar frete. Uma das exigências é que as peças estejam lavadas e em bom 
estado para uso, sem defeitos ou rasgadas.  

Quem também aposta no mercado de brechós é a empresária Elizabeth 
Cristina Casaes. Ela usou as percepções de consumidora de brechós para montar o 
Repeteco, que há 13 anos funciona no bairro do Brooklin, em São Paulo. "Sempre fui 
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uma frequentadora assídua de brechós e pensei em montar uma loja do segmento que 
reunisse boas oportunidades em um ambiente limpo, claro e agradável".  

A diretora do Repeteco projeta uma alta de 10% na receita da loja para este 
ano. Mesmo com a crise, em 2015, a empresária conseguiu atingir um crescimento de 
18% e contratou duas funcionárias.  

Impulsionadas pela situação econômica do País, muitas mães que antes 
doavam as roupas agora vendem para o Retroca para conseguir aumentar a renda 
familiar e até comprar mais roupas para os filhos, destaca a empresária 

"Antes não comprávamos em janeiro. Mas o número de pessoas ligando para 
vender aumentou e estamos aproveitando para completar o estoque", ressaltou ela. 

Segundo ela, no ano passado, o tíquete médio das compras diminuiu, mas 
investir em atendimento foi uma forma de manter a fidelidade dos consumidores. 
"Investimos em treinamento das funcionárias que ajudam as mães de primeira viagem 
no número e tipo de peças para o enxoval", disse. 

Outra bandeira que aposta em visual de loja para operação de brechó e a loja 
Xereta. "Estamos há sete anos no mercado e quando as pessoas entram na loja 
precisamos avisar que se trata de um brechó", explica a sócia da Xereta, Tânia 
Dagnino, proprietária. 

Para 2016, a empresária projeta um crescimento de até 15%. No ano passado, 
a empresa registrou um faturamento de R$ 400 mil, em linha com 2014. Assim como a 
bandeira Repeteco, a Xereta comercializa diversos produtos e segundo Tânia, os 
consumidores têm descontos de até 70. 

Desafio 
Tânia explica ainda que um dos desafios é conseguir fazer boas compras. "As 

clientes procuram produtos de marca, como GAP e Tommy Hilfiger".  
Outro atrativo da loja, assim como a operação da loja Repeteco, é expor os 

produtos organizados por tamanho, limpos e em bom estado de uso. 
Segundo a empresária, a crise pode fomentar o mercado de brechós infantis 

por todo o País. "As pessoas estão procurando produtos mais baratos. Temos um 
público crescente de crianças que estão habituadas a comprar produtos na loja". De 
acordo com Tânia, outro movimento comum é que muitas mães que vendem os 
produtos para o brechó, já aproveitam o valor da venda para comprar outras peças. 

Semelhante ao movimento visto nas outras empresas, a loja Xereta também 
vislumbrou um aumento de fornecedores. "Sentimos uma alta no número de 
fornecedores, principalmente, a partir de novembro do ano passado", comenta Tânia, 
lembrando que pessoas que nunca venderam começaram a trazer os produtos. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/venda-de-roupa-usada-para-criancas--ganha-
forca-como-alternativa-a-crise--id523775.html 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

3 Imperativos para o sucesso no varejo 

22 de Janeiro de 2016 
Fonte: No Varejo  

 
Estudo da SAP e Oxford mostra quais tendências devem moldar o futuro do 
setor em 2016 
 

Em 2015, a SAP e a Oxford Economics desenvolveram um índice 
econômico capaz de medir a performance das maiores varejistas do planeta. 
Entitulada "Reigniting Growth: Three Imperatives for Retail’s Future", a 
pesquisa contou com a participação de 120 executivos de alto escalão para 
identificar as principais tendências do setor hoje em dia. 

De acordo com o relatório, as varejistas estão sofrendo pressão para 
ajustar estratégias mais rápido do que nunca para conseguir acompanhar as 
crescentes demandas do consumidor. "Para sustentar o crescimento e 
satisfazer compradores, elas devem continuar melhorando a experiência em 
loja, expandir as interações on-line e construir estratégias operacionais 
necessárias para integrar todos esses elementos numa experiência contínua 
para seus clientes" 

Veja a seguir quais são os três imperativos que o varejo não poderá 
negligenciar em 2016: 

1. Desenvolver uma estratégia digital integrada. As tendências indicam 
que nem as vendas on-line ou somente na loja irão sustentar o crescimento. 
Varejistas deverão construir estratégias que funcionem juntas por todos os 
pontos de contato com o cliente. 

2. Reinventar constantemente a experiência na loja física. Os anos de 
foco na experiência oferecida em loja valeram a pena, e as empresas do varejo 
confiam em suas habilidades neste quesito. Contudo, elas devem continuar 
evoluindo e inovando para acompanhar as necessidades do consumidor, que 
estão sempre mudando. 

3. Criar uma visão global do cliente. A quantidade de dados de mercado 
e consumidores disponível hoje em dia representa uma oportunidade única de 
construir a experiência de compra. Basta usá-los de maneira que faça sentido. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/gestao/item/15145-3-imperativos-
para-o-sucesso-no-varejo 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços 

Mercado de alimentação corporativa ganha representatividade com a 
crise 

22 de Janeiro de 2016 
Fonte: DCI 

 
Com a promessa de reduzir em até 20% os custos com refeições, redes como 
LC Restaurantes e Risotolândia buscam novos contratos com empresas que 
estão focadas em rever os gastos fixos 
 

Em tempos de recessão, rever os custos fixos das empresas vira palavra 
de ordem. Com a promessa de diminuir gastos, redes que oferecem refeições 
coletivas querem aproveitar a crise e oferecer preços até 20% menores para 
terceirizar a cozinha das companhias que buscam reduzir custos.  

"Por um lado, oferecer alimentação coletiva própria é uma saída mais 
em conta que os gastos com vale refeição, por outro, os custos fixos com 
funcionários e possibilidade de multa pressionam as empresas a ter padrões de 
higiene e limpeza", diz o professor de economia da Unesp Bauru, Sérgio 
Loiolla.  

A alternativa de terceirizar a cozinha para uma empresa de alimentação, 
diz o acadêmico, pode reduzir em até 20% os gastos com folha de pagamentos 
dos colaboradores, e no preço dos insumos comprados para fazer a refeição. 
"As empresas especializadas em refeições coletivas negociam melhor com os 
fornecedores, mas vale lembrar que esse tipo de medida só é viável a 
empresas que possuem uma cozinha adequada para oferecer os pratos."  

De olho nesse mercado, e contando que a crise estimule novos 
negócios, a LC Restaurantes espera aumentar em 20% seu faturamento este 
ano. De acordo com a diretora de novos negócios da empresa, Dâmaris de 
Luca, a crise abriu oportunidades. "Só de nota fiscal com fornecedores, 
questões trabalhistas e administração de mão de obra a empresa consegue 
reduzir em 20% o custo com as refeições". 

De acordo com a executiva, as compras em grande volume também 
ajudam nos gastos com alimentos. "Temos ainda um operador logístico que faz 
a administração da matéria-prima, negociamos com as grandes marcas de 
alimentos, temos uma legislação e seguimos as exigências da Anvisa." 

Apesar de ver potencial na crise, Dâmaris comenta que sentiu um pouco 
da crise ano passado, já que houve uma queda no número de refeições em 
alguns clientes, motivada tanto por fechamento de empresas quanto redução 
de horas-extra e turnos menores.  

Mesmo com o lado negativo, foi a mesma crise que impulsionou que 
empresas que já possuíam contrato de alimentação terceirizada a rever as 
negociações e abrir novas licitações "Foi uma oportunidade de ganhar clientes 
de outros concorrentes", aponta. Em 2015, a empresa conseguiu 16 novos 
contratos e perdeu 1. Neste ano, a empresa já conseguiu abrir cinco novas 
plantas.  
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Custo dos alimentos - Outro fator sentido pela LC no ano passado foi a 
pressão por redução de custo das refeições. "Para não mexer na qualidade 
fazemos alteração nas carnes e quantidade", explica. Questionada sobre 
custos dos alimentos, a executiva contou que, até o ano passado, ainda foi 
possível conter o aumento do custo renegociando os contratos com os 
fornecedores para congelar os preços. "Mas no início do ano já sentimos um 
aumento de 10% de commodities e hortifrúti", aponta. 

Neste ano a empresa aumentou a aposta no serviço de hotelaria 
marítima. A empresa que já está presente em 10 plataformas em Macaé e 
espera 3 novas plataformas em 2016. 

No local, além de realizar o serviço de refeições, a empresa também 
presta outros serviços como arrumação de camarote e lavanderia. 

Contrato público - Com forte atuação no setor público, a Risotolândia 
também espera bons resultados este ano. A empresa, que atua com 
alimentação escolar no Paraná e Santa Catarina, além de alimentação 
penitenciária no Paraná pretende, em três anos, elevar o número de negócios 
entre 25% e 30%. "É hora de inovar, de buscar novas oportunidades no 
mercado nacional e vislumbrar mais crescimento", conta o diretor-
superintendente, Carlos Humberto de Souza. 

O executivo explica ainda que, este ano, a empresa passou esse ano 
por uma reformulação da marca, com a união das empresas Risotolândia 
Serviços de Alimentação - focada no setor público - com a Risa, que atende 
empresas privadas. Agora, as duas possuem o mesmo nome, Risotolândia, e 
expande o leque de possibilidades, tanto no setor público, quanto no privado. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/-mercado-de-alimentacao-corporativa-ganha-
representatividade-com-a-crise-id522956.html 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Bancos 

BNDES desembolsa R$136 bilhões em 2015, queda de 28% ante 2014 

 

25 de Janeiro de 2016 
Fonte: Reuters 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

desembolsou 136 bilhões de reais para projetos de investimento em 2015, 
valor 28 por cento menor do que no ano anterior, informou a instituição em nota 
nesta segunda-feira. 

As aprovações atingiram 109,5 bilhões de reais e as consultas somaram 
124,6 bilhões de reais, recuo de 47 por cento dos dois indicadores quando 
comparados com 2014. 

"O desempenho acompanha a desaceleração da demanda por novos 
investimentos e foi influenciado pela política de ajuste fiscal implementada pelo 
governo federal, o que implicou em duas mudanças: condições mais restritivas 
nos programas equalizados e fim da política de empréstimos do Tesouro 
Nacional ao BNDES", disse o banco de fomento no comunicado. 

No ano passado, o setor de infraestrutura teve uma fatia de 40,4 por 
cento dos desembolsos, a 54,9 bilhões de reais. Os desembolsos para a 
indústria foram de 36,9 bilhões de reais (27,1 por cento), enquanto para o 
comércio e serviços foram destinados 30,4 bilhões de reais (22,4 por cento) e 
para agropecuária 13,7 bilhões de reais (10,1 por cento), informou o BNDES. 

A instituição também disse que ajustou sua política operacional devido à 
conjuntura econômica, "preservando maiores níveis de participação, taxas 
menores e prazos mais longos para setores e temas prioritários". 

Assim, em 2015, desembolsos para projetos como os de energia elétrica 
tiveram alta de 15 por cento (21,9 bilhões de reais). Neste segmento, os 
projetos de energia eólica subiram 85 por cento, para 6,1 bilhões de reais. 

Para logística de transporte, os desembolsos subiram 8 por cento (20 
bilhões de reais). As liberações a projetos de mobilidade urbana, que atingiram 
8,5 bilhões de reais, cresceram 30 por cento sobre 2014. 
 
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0V323N 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Confiança da construção cai 0,7 ponto em janeiro ante dezembro, aponta 
FGV 

26 de Janeiro de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
O Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 0,7 ponto em 

janeiro na comparação com dezembro, para 67,6 pontos, na série com ajustes 
sazonais, informou nesta terça-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Este é menor nível da séria histórica, iniciada em julho de 2010. Na 
comparação com janeiro de 2015, o recuo do ICST foi de 17,6 pontos. 

Segundo Ana Maria Castelo, Coordenadora de Projetos da Construção 
da FGV/Ibre, houve forte redução na carteira de contratos das empresas em 
janeiro, em decorrência do persistente cenário de atividade deprimida no setor. 

"Com isso, a intenção de contratar nos próximos meses voltou a 
registrar queda. Os números recém divulgados do Caged apontam o setor da 
construção como o segundo que mais demitiu no ano passado. A sondagem de 
janeiro sinaliza que o mercado de trabalho formal do setor deverá continuar 
encolhendo nos primeiros meses de 2016" estimou. 

Em janeiro, a baixa do índice em relação a dezembro decorreu da piora 
da percepção do empresariado em relação à situação corrente dos negócios. O 
Índice da Situação Atual (ISA) teve recuo de 2,6 pontos, em janeiro, passando 
a 65,4 pontos. Segundo a FGV, a maior contribuição negativa para o ISA veio 
do indicador que capta informações sobre a carteira de contratos no momento. 
Este componente apresentou queda de 5,1 pontos em relação ao mês anterior, 
oscilando a 63,5 pontos. 

Já o Índice de Expectativas (IE) subiu para 70,7 pontos no primeiro mês 
de 2016, ao avançar 1,2 ponto na comparação com dezembro. O resultado do 
IE refletiu os movimentos crescente do indicador que mede a perspectiva de 
demanda pelos serviços nos próximos três meses. Este quesito teve alta de 3,1 
pontos, avançando para 72,2 pontos, entre dezembro e janeiro. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160126/confianca-
construcao-cai-ponto-janeiro-ante-dezembro-aponta-fgv/337251 
 

Voltar ao índice  
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Azul ampliará presença no Recife com voos para 12 novas cidades 

25 de Janeiro de 2016 
Fonte: BrasilTuris 

 
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras estreará voos regulares para 12 novas 

cidades a partir do Recife, com início em fevereiro. As cidades de Brasília, 
Belém, João Pessoa, Petrolina e Juazeiro do Norte passarão a ter ligações 
diárias e sem escalas com destino à capital pernambucana, além de Campina 
Grande, que terá operações retomadas. Ainda, São Paulo (Congonhas), 
Curitiba, Goiânia, Ilhéus, Porto Seguro e Presidente Prudente terão frequências 
aos sábados. Com as mudanças, a Azul amplia foco no Recife, operando 32 
ligações diárias para 24 cidades – a oferta atual é de 24 voos por dia para 12 
bases, o que representa que a companhia dobrará o número de destinos 
servidos. 

As novidades permitirão à Azul ser a única companhia a conectar todas 
as capitais nordestinas. Além disso, a companhia oferecerá conexões rápidas 
para cidades do interior por meio do Recife. 

“Estamos reestruturando a malha no Recife como parte de nosso 
planejamento estratégico de modo a oferecer conexões rápidas principalmente 
entre destinos no Nordeste. As novidades permitirão que ampliemos ainda 
mais as operações, com condições futuras para novas bases nas regiões Norte 
e Nordeste. O foco da Azul no Recife vai alimentar, sobretudo, o turismo, mas 
também aproximará negócios”, destacou o diretor de Planejamento e Alianças 
da Azul, Marcelo Bento. 

“A decisão da Azul Linhas Aéreas em escolher o Aeroporto Internacional 
do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre para a implantação de sua nova malha 
aeroviária irá permitir um incremento substancial na ligação do Nordeste 
brasileiro com diversos pontos no país. O Aeroporto do Recife está 
inteiramente preparado para atender à demanda de passageiros advinda 
desses novos voos da Azul, que, além de confirmar a vocação regional daquela 
companhia aérea, permitirá uma diversidade maior de opção aos brasileiros, 
contribuindo significativamente para o crescimento da aviação civil no Brasil”, 
enfatizou o presidente da Infraero, Gustavo do Vale. 

A primeira cidade a receber os novos voos do Recife será João Pessoa, 
em 22 de fevereiro. A seguir, em 15 de março, passam a ter voos a partir da 
capital pernambucana as cidades de Brasília, Belém, Juazeiro do Norte, 
Petrolina, Ilhéus, Goiânia e Curitiba. No dia 29, a companhia retomará as 
operações em Campina Grande. Em 2 de abril, entram os voos para Porto 
Seguro e São Paulo (Congonhas). Na sequência, em 7 de maio, será a vez de 
Presidente Prudente. 

Além das novas rotas, a Azul passará a ter dois voos diários do Recife 
para São Paulo (Guarulhos), três para Natal e Belo Horizonte (Confins), e 
quatro para Fortaleza. Todas as novidades estreiam em 15 de março. Ainda, a 
companhia incluirá, partir de 22 de fevereiro, o jato A330, de 272 assentos – 
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maior aeronave de sua frota – em uma ligação diária entre Campinas e Recife 
(atualmente, a operação com o equipamento é semanal). 

Demanda turística – Aos fins de semana, será criada uma malha 
dedicada à Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, voltada a quem viaja a 
lazer para o Nordeste. A Azul ligará grandes centros urbanos do Brasil, como 
São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, Curitiba e Porto 
Alegre, além de Presidente Prudente, aos destinos turísticos do Nordeste via 
Recife. 

As intenções da companhia de ampliar os voos no Recife passam por 
aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 

 
http://novo.brasilturis.com.br/azul-ampliara-presenca-no-recife-com-voos-para-
12-novas-cidades/ 
 

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.” 

 

7. Serviços – Turismo 

Governo isenta educação e saúde de imposto que encarece viagens 

 
26 de Janeiro de 2016 

Fonte: G1  
IR para remessas internacionais voltou a ser cobrado este ano. 
Setor de turismo queria corte da alíquota de 25% para 6%. 
 

Mesmo pressionado pelo setor de turismo, o governo federal decidiu 
manter a alíquota de 25% de Imposto de Renda (IR) que passou a ser cobrada 
sobre remessas a empresas no exterior para pagamento de serviços de 
viagens. A decisão, publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26), no 
entanto, isenta da cobrança as remessas destinadas a fins educacionais e 
científicos e para cobertura de despesas com saúde. 

A cobrança – isenta até o fim do ano passado – elevou o custo de 
empresas que prestam serviços fora do país, sobretudo agências de turismo. A 
cobrança passou a valer em 1º de janeiro, mas o setor de turismo havia pedido 
uma redução para 6%. 

Quem comprar pacotes de viagem ao exterior precisa pagar o imposto. 
Isso vale para hotéis, passagens aéreas e demais serviços turísticos. Por outro 
lado, compras com cartão de crédito em sites internacionais e pagamentos de 
diárias em hotéis no exterior estão livres do imposto, segundo o Fisco. 
Também não pagam IR as transferências bancárias para o exterior, reservas 
de hotéis feitas em sites no Brasil e compra de moeda estrangeira em espécie 
nas casas de câmbio. 

No caso das passagens aéreas e marítimas, a cobrança pode variar. A 
Receita informou ao G1 que uma lei permite a isenção do IR em países onde 
exista "dupla tributação" com o Brasil sobre as empresas aéreas. A companhia 
brasileira que operar o voo pode ficar isenta nestes casos. Caso contrário, a 
alíquota é de 15%. 

Pressão do setor de turismo - Entidades do setor de turismo defenderam 
a volta de um acordo que não vingou, fechado no ano passado com a Fazenda, 
garantindo que a alíquota baixe para 6%. 

O objetivo era aproximar a alíquota à do IOF (Imposto sobre Operações 
Financeiras) – que hoje é de 6,38% – nas compras com cartão de crédito no 
exterior. O imposto é colhido pelas empresas no momento do pagamento. 

Marco Ferraz, presidente da Associação Brasileira dos Cruzeiros 
Marítimos (Clia Abremar) – uma das entidades que atuam diretamente nas 
negociações –, estimou que o setor de turismo teria uma queda imediata de 
26% no faturamento se o acordo de 6% não saísse 

Fim da isenção 
A partir de 2010, a Receita passou a entender como devido o imposto de 

25%. Uma lei editada pouco depois, no entanto, suspendeu os efeitos da 
cobrança até 31 de dezembro de 2015. O imposto, então, passou a valer 
automaticamente no início deste ano. 
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Logo após o fim da isenção, o setor fez um apelo contra o tributo, 
prevendo que o imposto teria potencial de elimitar 185 mil vagas de trabalho 
diretas e 430 indiretas no mercado de trabalho, com uma perda salarial 
estimada de R$ 4,1 bilhões. O setor de turismo movimentou 9,6% do PIB 
nacional em 2014, segundo os dados mais recentes das entidades. 

Segundo Ferraz, a alíquota de 25% fará com que as agências sejam 
obrigadas a repassar os custos ao consumidor. Muitas delas terão que fechar, 
acredita. “A margem é muito pequena e não tem como absorver, ainda mais 
com a alta do dólar”, acrescenta Ferraz. 

A lei permite que as empresas que prestam serviço no exterior, credoras 
desse imposto, optem por compensar esse pagamento com crédito se houver 
acordo entre o Brasil e o país estrangeiros para evitar a dupla tributação – a 
chamada "reciprocidade de tratamento". “Isso não vai acontecer, a legislação 
tributária é diferente em cada país e as empresas não vão reverter isso em 
crédito”, acredita Ferraz, da Clia Abremar. 

Arrecadação 
Para o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 

(IBPT), João Eloi Olenike, a alíquota de 25% sobre as remessas ao exterior é 
elevada, mas não representa uma fatia considerável na arrecadação federal. 

"Ela incide sobre um setor específico e sobre alguns tipos de 
transações. Não tem o mesmo efeito arrecadatório como elevar a alíquota do 
Imposto de Renda sobre pessoas físicas ou outras elevações que o governo 
pretende fazer este ano", exemplifica o tributarista. 

Outros impostos - Com perdas na arrecadação, o governo federal e a 
maior parte dos estados e capitais elevaram seus principais tributos este ano, 
de acordo com levantamento realizado pelo G1. A pesquisa considerou apenas 
as elevações de alíquotas – usadas para calcular quanto o contribuinte paga de 
imposto sobre o valor, em reais, do que consome. 

No caso de impostos sobre bens, como IPVA (incidente sobre veículos) 
e IPTU (sobre os imóveis), em muitos casos não houve alteração nas 
alíquotas, mas, com a correção do valor desses bens (pela inflação ou por 
desvalorização), o valor final dos impostos sofreu variações. 

A alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), por exemplo, aumentou em 20 estados, além do Distrito Federal. O 
tributo, estadual, é um dos que mais pesam no bolso da baixa renda e incide 
sobre produtos e serviços considerados essenciais, como telefonia e 
telecomunicações, e também os supérfluos, como cosméticos, bebidas 
alcoólicas e cigarro. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/governo-isenta-educacao-e-
saude-de-imposto-que-encarece-viagens.html   

 
Voltar ao índice  
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8. Logística  

Desembolsos do BNDES para logística de transporte crescem 8% em 
2015 

25 de Janeiro de 2016 
Fonte: CNT 

 
Incremento ocorreu apesar da queda do montante total liberado pela instituição 
 

Os desembolsos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) para logística de transporte cresceram 8% em 2015 na 
comparação com 2014, e alcançaram o montante de R$ 20 bilhões. O 
incremento ocorreu apesar da queda de 28% no total liberado pelo Banco no 
ano passado. Ao todo, foram desembolsados R$ 136 bilhões.  

Conforme a instituição, projetos de logística de transporte estiveram 
entre as prioridades. O destaque foi para obras de mobilidade urbana, que 
receberam R$ 8,5 bilhões, 30% mais que em 2014. Somente ao transporte 
metroviário, com a construção e expansão dos metrôs de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador e Fortaleza, o BNDES liberou R$ 6 bilhões em 2015, frente a 
R$ 4,6 bilhões do período anterior.  

Além desses, o Banco também priorizou projetos de energia elétrica. O 
segmento recebeu 15% mais recursos que em 2014, num total de R$ 21,9 
bilhões.  

“O BNDES ajustou sua Política Operacional, preservando maiores níveis 
de participação, taxas menores e prazos mais longos para setores e temas 
prioritários. Como resultado, e mesmo diante do cenário de retração, o Banco 
manteve níveis consistentes de apoio em áreas importantes”, diz nota 
divulgada pela instituição.  

Conforme o balanço, R$ 54,9 bilhões foram para infraestrutura, o 
equivalente a 40,4% do total; o setor da indústria recebeu R$ 36,9 bilhões 
(27,1%); o de comércio e serviços R$ 30,4 bilhões (22,4%); e o de 
agropecuária contou com R$ 13,7 bi (10,1%). 

As aprovações atingiram R$ 109,5 bilhões e as consultas, R$ 124,6 
bilhões. Os dois indicadores tiveram recuo de 47% em relação a 2014.  

Segundo o Banco, “o desempenho acompanha a desaceleração da 
demanda por novos investimentos e foi influenciado pela política de ajuste 
fiscal implementada pelo governo federal, o que implicou em duas mudanças: 
condições mais restritivas nos programas equalizados e fim da política de 
empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES”. 
 
http://www.cnt.org.br/Paginas/Agencia_Noticia.aspx?noticia=desembolsos-
para-logistica-de-transporte-do-bndes-crescem-8-em-2015-cnt 
 

 
Voltar ao índice  
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9. Logística – Portos e Navegação 

Movimentação no Porto de Santos avança 8% 

26 de Janeiro de 2016 
Fonte: DCI 

 
A movimentação de cargas no Porto de Santos atingiu ano passado 

119,931 milhões de toneladas, alta de 7,9% na comparação com 2014. O 
aumento foi impulsionado pelas exportações e commodities que tiveram 
avanço de 14,4% 

O resultado positivo das exportações foi puxado em especial pela 
movimentação de açúcar, do complexo soja (grãos e farelo) e de milho. Já as 
importações diminuíram, na contrapartida, caíram 6,4%.  

"Com participação sobre o movimento geral da ordem de 73,0%, as 
cargas de exportações operadas no complexo santista garantiram o 
desempenho positivo", afirmou, em nota, o presidente da Companhia Docas do 
Estado de São Paulo (Codesp), Alex Oliva. "Crescemos, inclusive, acima do 
esperado", comentou, lembrando que no início de 2015 a previsão apontava 
para uma movimentação de 114 milhões de toneladas. 

Quanto às importações, a queda resultou do declínio na operação de 
sete dentre as dez cargas de maior movimentação nesse fluxo, com destaque 
para o decréscimo de 30% nas importações de adubo, que representa boa 
parte do setor. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/movimentacao-no-porto-de-santos-avanca-8-
id523701.html 

 
Voltar ao índice  
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10. Curtas 

Caixa Econômica financia simuladores de direção para autoescolas 

 
25 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Caixa Econômica Federal vai disponibilizar R$ 500 milhões para a aquisição de 

simuladores de direção veicular. A medida tem como objetivo beneficiar centros de 
formação de condutores de todo o país, que necessitam se adequar à nova exigência do 
Código de Trânsito Brasileiro, informou hoje o banco. 

O equipamento pode ser financiado por meio do Cartão Bndes, em até 48 meses, 
ou por meio da linha Caixa BCD (Bens de Consumo Duráveis), com juros a partir de 2% ao 
mês, financiando até 90% do valor em até 60 meses, incluído o prazo de carência, que 
pode chegar a seis meses. 

Além das linhas de crédito para investimento em máquinas e equipamentos, os 
centros de formação de condutores podem ampliar e modernizar as instalações físicas da 
sede da empresa, e renovar ou aumentar a frota de veículos, por meio do Proger, Finame 
e Credfrota, entre outros produtos do banco. As autoescolas também podem utilizar ainda 
a linha de antecipação de recebíveis e o serviço de pagamento dos salários dos 
funcionários e receber os serviços prestados por meio de cartões de crédito e boletos 
bancários. 

Ao Cade, MasterCard e Itaú Unibanco afirmam que parceria inovará 
mercado 

25 de Janeiro de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
As empresas MasterCard e Itaú Unibanco se manifestaram, em nota, a respeito de 

decisão da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) que recomendou a impugnação de joint venture entre as duas empresas para a 
gestão de uma nova bandeira de cartão. De acordo com a decisão, publicada nesta 
segunda-feira, 25, no Diário Oficial da União (DOU), o processo será encaminhado ao 
Tribunal do Cade, a quem caberá a decisão final sobre o caso, acatando ou não a 
recomendação apresentada. 

"O Itaú Unibanco e a MasterCard esclarecem que a decisão da Superintendência-
Geral do Cade de encaminhar ao Tribunal do Conselho o processo que analisa a criação 
do novo arranjo de pagamento proposto pelas empresas representa apenas um passo 
adiante na análise do processo. Cabe agora ao Tribunal analisar o caso", ressaltam as 
empresas na nota. "O Itaú Unibanco e a MasterCard aproveitam para reforçar que se 
mantêm convictos de que a operação em análise pelo Cade beneficiará o mercado de 
meios eletrônicos de pagamentos, proporcionando mais inovação e concorrência e, 
consequentemente, uma nova opção aos consumidores brasileiros", acrescentam. 

A associação das duas empresas foi notificada ao Cade em 18 de setembro do 
ano passado. O objetivo da joint venture é ofertar ao público em geral uma nova bandeira 
de cartão de crédito/débito, a ser operada por um novo arranjo de pagamento. No entanto, 
a Superintendência do Cade entendeu, segundo detalha em parecer, que "as justificativas 
apresentadas não parecem ser suficientes para mitigar todos os potenciais riscos à 
concorrência que a operação é capaz de gerar" e, por isso, remeteu o caso aos 
conselheiros do órgão antitruste com a sugestão de impugnação do ato de concentração.  

Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 
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 
 
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  
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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 
 
08/03/2016 até 13/03/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
08/03/2016 até 11/03/2016 – AGRESTE TEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo de Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 
 
10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba – PR 
 
14/03/2016 até 18/03/2016 - MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves - RS 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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