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1. Comércio 

Pressionado pela inflação, consumidor continuará comprando no 
'atacarejo' 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: DCI 

 
Setor consolida tendências de anos anteriores e cresce 8,5% em vendas entre 
janeiro e outubro de 2015. Supermercados fecham ano com queda de 1,9%, o 
segundo pior resultado da série histórica 
 

Na contramão dos supermercados, que apresentaram queda de 1,9% 
nas vendas ano passado, o modelo de atacarejo pode ser um alento para o 
setor. Com o bolso pressionado pela inflação, o consumidor tende a buscar 
melhores preços nos atacados, e sai na frente as varejistas que possuírem 
operações neste formato. 

De janeiro a outubro do ano passado, o varejo atacadista apresentou 
alta de 8,5% na comparação anual, segundo Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). Para a entidade, o resultado revela o comportamento 
do consumidor, que sentiu queda de seu poder aquisitivo e teme o 
agravamento do desemprego. 

Uma das redes que têm se beneficiado dessa migração dos clientes 
para o atacarejo é o Assaí, que pertence ao Grupo Pão de Açúcar (GPA). Só no 
ano passado, a bandeira teve faturamento 25,5% superior ao consolidado no 
ano anterior. "[A rede] foi destaque da divulgação de vendas do GPA referente 
ao desempenho do 4º trimestre de 2015, com avanço de 27,8% na comparação 
anual, o que corresponde a receita líquida de R$ 3,13 bilhões", informou o 
Grupo GPA, em comunicado.  

Para aproveitar a demanda crescente, o Assaí inaugurou, entre outubro 
e dezembro do ano passado, sete novas lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pernambuco e Ceará. De acordo com a rede, o investimento em 11 novos 
espaços abertos em 2015 foi de R$ 200 milhões. "O Assaí apresenta 
crescimento constante de dois dígitos nos últimos trimestres e acumula, nos 
últimos quatro anos, aumento de 200% em vendas brutas. Esse avanço foi 
motivado, principalmente, pela maior preocupação dos consumidores com 
relação aos preços", diz a rede. 

Para Márcio Milan, vice-presidente da Abras, a tendência é que os 
atacarejos continuem multiplicando seus espaços, ao contrário dos 
hipermercados.  

Quando analisado por segmento, nos primeiros dez meses de 2015, as 
vendas nos hipermercados caíram 0,5% sobre um ano antes. Em volume de 
vendas, a queda nos hipermercados é ainda maior, chegando a 0,8% na 
mesma base de comparação. 

"Os hipermercados têm sofrido a pressão dos atacarejos. Só nos últimos 
dois anos, o número de lojas atacadistas cresceu 20%", afirmou Milan. 
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A perspectiva da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores 
de Produtos Industrializados (Abad) é de que este ano o setor volte a 
apresentar resultados positivos. 

"2015 foi marcado por redução nas margens [de lucro] e um grande 
esforço de gestão para adequar as empresas à nova realidade. Neste ano, 
apesar de o cenário continuar difícil, os resultados desses esforços devem 
contribuir para que os números voltem a ser positivos", estima o presidente da 
Abad, José do Egito.  

Empregos e perspectivas 
Apesar da queda nas vendas, os supermercados brasileiros registraram 

superávit no saldo de postos de trabalho. 
Entre janeiro e dezembro do ano passado, o número de vagas ocupadas 

no setor pulou de 1,76 milhão para 1,77 milhão, o que representa um 
acréscimo de 0,6% na comparação com 2014. "Em um ano complicado como 
foi esse 2015, registrar aumento no número de vagas é algo bastante positivo", 
comemorou Milan. 

Para o setor em geral, a entidade crê em uma nova queda nas vendas 
este ano, de 1,8%. A retração, no entanto, é menor do que a vista em 2015, 
quando o setor apresentou recuo de 1,9%, cravando o segundo pior resultado 
da série histórica, iniciada em 2001. 

Mesmo com a perspectiva de retração menor, a entidade aponta que a 
previsão para este ano é baseada na perspectiva de alta da taxa de 
desemprego De acordo com balanço feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil estava em 9% no 
acumulado do trimestre encerrado em outubro do ano passado. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/pressionado-pela-inflacao%2C-consumidor-
continuara-comprando-no-atacarejo--id524328.html 
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Índice de Confiança do Comércio cresce 6,4 pontos entre dezembro e 
janeiro 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 

O Índice de Confiança do Comércio (Icom), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), cresceu 6,4 pontos em janeiro deste ano, na 
comparação com o mês anterior. O indicador atingiu 67,2 pontos, o maior 
patamar desde agosto passado, quando ficou em 67,3 pontos. 

No trimestre encerrado em janeiro, o indicador avançou 1,2 ponto na 
comparação com o trimestre encerrado em dezembro. Essa foi a primeira alta 
nesse tipo de comparação, em 27 meses. 

A alta entre dezembro e janeiro pode ser explicada tanto por mais 
confiança dos empresários do comércio no momento presente quanto por um 
otimismo maior em relação ao futuro. O Índice de Situação Atual, que retrata a 
percepção dos empresários em relação ao momento atual, subiu 9,9 pontos em 
relação ao mês anterior. 

O Índice de Expectativas, que mede a opinião dos indicadores em 
relação aos próximos meses, subiu 2,7 pontos em janeiro. O crescimento do 
Icom foi observado em 12 dos 13 segmentos do comércio. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18093
9&Categoria=CONJUNTURA 

 
Voltar ao índice 
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2.  Comércio – Shopping Center 

Shopping centers no Brasil elevarão investimento em expansões em 12% 
em 2016, estima Abrasce 

 
28 de Janeiro de 2016 

Fonte: Reuters 
 

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) estima alta de 
12 por cento em 2016 nos investimentos do setor em novos projetos e 
expansões, para 14 bilhões de reais, informou a entidade nesta quinta-feira. 

Segundo a Abrasce, há 30 lançamentos de shopping centers anunciados 
até o fim de 2016, sendo 23 fora de capitais. No ano passado, foram 
inaugurados 18 novos centros de compras. 

Ao todo, no ano passado, as vendas nos shoppings centers brasileiros 
cresceram 6,5 por cento, a 151,5 bilhões de reais, e a expectativa para este 
ano é de manutenção deste ritmo de crescimento. 
 
http://noticias.r7.com/economia/shopping-centers-no-brasil-elevarao-
investimento-em-expansoes-em-12-em-2016-estima-abrasce-28012016 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Supermercados 

Supermercados esperam 1º trimestre ainda fraco em vendas e com 
demissões 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência Estado 

 
O começo de 2016 ainda será um período de ajustes para as empresas 

do varejo de supermercados, segundo a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). A entidade acredita que os primeiros meses do ano 
devam seguir na tendência fraca de vendas dos últimos meses de 2015 e as 
companhias poderão ter que dar continuidade aos movimentos de cortes de 
custos como os do ano passado, culminando em demissões. 

O vice-presidente da Abras, Marcio Milan, avalia que os três primeiros 
meses desse ano ainda poderão registrar um "rearranjo mais forte" nas vagas 
de emprego do setor, em especial os formatos de loja que estão perdendo mais 
vendas, como os hipermercados. Uma parte disso pode ser ofuscada, diz, 
porque ainda há expectativa de crescimento e abertura de novas lojas no 
chamado "atacarejo" e nas lojas de vizinhança. 

O ano já começou com as notícias de fechamentos de loja no Walmart. 
No Brasil, a companhia confirmou que ocorreu o fechamento de 60 pontos de 
venda. 

Depois de apurar um recuo real de 1,9% nas vendas do setor 
supermercadista em 2015 ante 2014, a Abras projetou uma expectativa de 
queda de 1,8% em 2016. Se confirmada a expectativa da entidade, será a 
primeira vez desde o início da série histórica, em 2001, que as vendas terão 
queda real por dois anos seguidos. A queda de 2015 foi a mais alta desde 
2003, quando o setor recuou 4,29%. 

A perspectiva para geração de emprego e abertura de novas lojas é 
negativa, porque a confiança dos empresários do setor segue em baixa. O 
Índice de Confiança do Supermercadista, medido pela Abras, ficou em 46,2% 
em dezembro, mantendo-se desde o início do ano em patamar inferior a 50%, 
o que indica pessimismo. 

O varejo de supermercados ainda tende a sofrer com as perspectivas 
ruins para o comportamento da renda real dos consumidores, segundo avalia a 
Abras. 

O economista da entidade, Flávio Tayra, considera que a possibilidade 
de uma continuidade da deterioração da taxa de desemprego deve pesar sobre 
o setor. "Com a queda da massa salarial e o desemprego, consideramos muito 
difícil que o setor possa ter números positivos este ano", comentou. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11529/supermercados-esperam-1-trimestre-
ainda-fraco-em-vendas-e-com-demissoes 

 
Voltar ao índice 
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4. Comércio - Varejo 

Vendas do varejo encerram 2015 com queda real de 3,9%, revela IDV 

 
28 de Janeiro de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo  
 

As vendas reais do comércio varejista encerraram o ano de 2015 em retração 
de 3,9%, de acordo com pesquisa do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), 
entidade que reúne algumas das maiores redes de lojas do Brasil. O índice marca uma 
reversão ante anos anteriores de crescimento real nas vendas. Em 2014, elas haviam 
aumentado 3,3% e, em 2013, 4%, segundo o IDV. 

Dezembro de 2015 foi um dos piores meses de venda em toda a série histórica 
dos dados do IDV, iniciada em 2007. O resultado só não foi mais negativo que o de 
novembro do ano passado. Depois de uma queda real de 8,8% nas vendas em 
novembro ante igual mês do ano anterior, em dezembro houve recuo de 8,3% na 
comparação anual. 

Em termos nominais, o resultado de dezembro de 2015 comparado com 
mesmo mês do ano passado fechou em queda de 0,91%. 

A expectativa da entidade é de continuidade das perdas em 2016. O Índice 
Antecedente de Vendas (IAV), que captura as expectativas dos varejistas, projeta uma 
queda real de 6,6% no resultado de janeiro ante o mesmo mês do ano passado. Para 
fevereiro e março também há projeção de queda, de 3,4% e 2,9% respectivamente. 

O segmento cujas vendas mais sofreram em dezembro foi o de bens duráveis. 
Houve queda real de 9,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A projeção dos 
associados do IDV desse segmento para os próximos meses é de um decréscimo de 
7,2% em janeiro de 2016. A expectativa é ainda de recuo de 2,3% em fevereiro e de 
3,5% em março de 2016. 

O setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, livrarias e artigos 
esportivos, apresentou queda real de 8,5% em dezembro. As projeções para os 
próximos três meses são de queda. O segmento espera retração em janeiro de 7,7%, 
de 4% em fevereiro e de 1,7% em março. 

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte pelas 
vendas de super e hipermercados, foodservice e perfumaria, apresentou queda de 
7,3% das vendas realizadas em dezembro na comparação anual. As projeções 
indicam recuo pela frente de 5,8% em janeiro, 3,9% em fevereiro e de 3% em março 

Sessenta e oito empresas varejistas de diferentes setores compõem o IDV. 
Fazem parte companhias como B2W, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas, Lojas 
Marisa, Magazine Luiza, Raia Drogasil, entre outros. 

 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/01/economia/479678-vendas-do-varejo-
encerram-2015-com-queda-real-de-3-9--revela-idv.html 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços 

Confiança dos empresários do setor de serviços aumenta em janeiro 

 
29 de Janeiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Porém, 'há predomínio de uma percepção ainda muito negativa', diz FGV. 
Avaliação positiva atingiu em 11 das 13 atividades pesquisadas. 
 

Os empresários do setor de serviços começaram o ano mais confiantes, 
segundo indicador da Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança 
de Serviços (ICS) subiu 2,8 pontos entre dezembro e janeiro, ao passar de 67,6 
para 70,4 pontos. 

Cabelereira e dona de salão de beleza em Aldeia da Serra, Marisa Alves 
diz que não teve problema com falta d'água, mesmo com a crise) 

Em janeiro, a avaliação positiva atingiu em 11 das 13 atividades 
pesquisadas e foi determinado tanto pelas avaliações sobre o momento 
presente quanto pelas expectativas em relação aos meses seguintes. 

O Índice da Situação Atual (ISA-S), que integra o cálculo do ICS, subiu 
4,3 pontos e o Índice de Expectativas (IE-S) avançou 1,2 ponto. 

 “Nesse início de ano os indicadores informam uma redução do 
pessimismo nas empresas de Serviços.  No entanto, se de um lado ampliam-se 
os sinais de que o auge da queda na curva de confiança tenha ficado para trás, 
de outro é possível perceber que há claro predomínio de uma percepção ainda 
muito negativa sobre o andamento dos negócios, expressa sobretudo na 
continuidade da intenção das empresas em prosseguir o ajuste do nível de 
emprego do setor às novas condições da demanda”, avalia Silvio Sales, 
consultor da FGV/IBRE. 

Indústria 
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou 2,6 pontos em janeiro e 

iniciou o ano com melhora principalmente sobre a visão da situação atual, de 
acordo com dados da FGV. 

O ICI atingiu 78,0 pontos em janeiro, maior nível desde março de 2015, 
graças principalmente à alta de 3,5 pontos do Índice da Situação Atual (ISA), 
para 78,5 pontos. 

O Índice de Expectativas (IE) também apresentou melhora, de 1,6 ponto, 
para 77,9 pontos. 

"A alta mais expressiva do ICI em janeiro decorre principalmente de 
avanços no processo de normalização de estoques do setor, às custas da 
manutenção de níveis muito baixos de utilização da capacidade produtiva", 
explicou o superintendente-adjunto para ciclos econômicos da FGV/IBRE, 
Aloisio Campelo Jr. 

"Associado à percepção de estabilização do nível de demanda, este 
ajuste de estoques tem colaborado para reduzir o pessimismo, sugerindo um 
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cenário de atenuação das taxas de queda da produção industrial nos próximos 
meses", completou. 

Por sua vez, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada teve recuo 
de 1,1 ponto percentual e foi a 73,9 por cento em janeiro sobre o mês anterior, 
menor nível da série histórica iniciada em 2001. 

A produção industrial brasileira deve ter encerrado 2015 com queda de 
mais de 8 por cento depois de ter recuado 2,4 por cento em novembro na 
comparação com outubro. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/confianca-dos-empresarios-do-
setor-de-servicos-aumenta-em-janeiro.html 
 

Voltar ao índice  
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6. Serviços - Bancos 

Caixa lidera ranking de reclamações do BC do segundo semestre de 2015 

 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: G1  

 
Em segundo e terceiro lugar no ranking estão Bradesco e Itaú. 
Foram consideradas instituições com mais de 2 milhões de clientes 
 

A Caixa Econômica Federal liderou o ranking de reclamações do Banco 
Central do segundo semestre de 2015, segundo levantamento divulgado nesta 
quinta-feira (28) pela instituição. Neste caso, foram considerados bancos e 
financeiras com mais de 2 milhões de clientes. 

No seis últimos meses do ano passado, a Caixa, que conta com 77,34 
milhões de clientes, recebeu 5.120 reclamações consideradas procedentes. 
Com isso, registrou um índice de reclamações de 66,20. Segundo o BC, a 
maior parte das reclamações da Caixa (1.526) ocorreu por conta de 
"irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou 
legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito". 

O índice de reclamações, que é o principal critério utilizado pela 
autoridade monetária para formar o ranking, é calculado com base no número 
de reclamações dos correntistas consideradas "procedentes", multiplicado por 
um milhão e dividido pelo número de clientes da instituição financeira. 

Em segundo lugar no ranking de reclamações do segundo semestre do 
ano passado, aparece o Bradesco, com 4.576 reclamações. O banco possui 
76,61 milhões de clientes. Com isso, seu índice de reclamações ficou em 59,72 
no segundo semestre do ano passado. Em terceiro lugar, ficou o conglomerado 
Itaú, banco que possui 59,23 milhões de clientes. Foram registradas em no 
período 2.850 reclamações procedentes no período. Seu índice de 
reclamações, com isso, somou 47,88 nos seis últimos meses de 2015. 

Em quarto lugar, no ranking de reclamações do Banco Central, está o 
Santander. Com 33 milhões de correntistas, houve 1.333 queixas procedentes 
no segundo semestre do ano passado, o que resultou em um índice (que serve 
de base para o ranking do BC) de 40,39. Em quinto lugar ficou o HSBC, que 
tem 12,67 milhões de clientes. As reclamações somaram 479 nos seis últimos 
meses de 2015, o que resultou em um índice de reclamações de 37,80. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/caixa-lidera-ranking-de-
reclamacoes-do-bc-do-segundo-semestre-de-2015.html 

 
Voltar ao índice 
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7. Serviços – Setor Hoteleiro 

Tarifas de hotéis caem em Brasília e Rio; NY segue como hospedagem 
mais cara do 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

  
Brasília é a cidade da América Latina que registrou maior queda de 

preços nas diárias de hotéis em 2015. De acordo com o ranking anual de 
tarifas realizado pela HRS, a capital do país registrou redução de 72% nos 
preços. A média caiu de 239 euros em 2014 para 67 euros no ano passado. 

O Rio de Janeiro, um dos principais destinos turísticos do Brasil, também 
ficou mais barato em 2015. A baixa registrada foi de 10,7%, com média de 151 
euros por noite em hotel.  

Além da desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, essas quedas 
podem ser compreendidas pela alta procura de hospedagem e consequente 
alta nos preços dos hotéis em 2014 por conta da Copa do Mundo, que atraiu 
turistas para diversas cidades brasileiras. Em São Paulo, a redução de preços 
foi pequena, mas chegou aos 2%. 

Na contramão de grandes cidades brasileiras, a Cidade do México 
apresentou alta de 57,7% nas diárias de hotéis. O valor médio das tarifas 
saltou de 78 euros em 2014 para 123 euros em 2015. A grande alta é explicada 
principalmente pelo volume de viajantes dos EUA e pela cotação do peso 
mexicano passar de cerca de 13 para 17 pesos por dólar de um ano para outro. 

Ainda segundo o estudo da HRS, Nova Iorque continua sendo a cidade 
mais cara do mundo para se hospedar. O valor médio da diária é de 264 euros. 
Na Europa, o destino que mais pesa no bolso do viajante é Londres, com tarifa 
que gira em 189 euros, alta de 14,5% de 2014 para 2015. 

Foram consideradas reservas realizadas pelo sistema HRS no período 
de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Não foram consideradas 
as reservas canceladas. Todos os apartamentos individuais e duplos 
reservados em hotéis de categorias de 1 a 5 estrelas foram contabilizados. 
Apenas destinos com maior volume de reservas foram selecionados. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18100
6&Categoria=CONJUNTURA 
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8. Serviços – Transporte Aéreo 

Satisfação em aeroportos alcança 85% dos passageiros, diz governo 
federal 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
Pesquisa de satisfação dos passageiros divulgada hoje (28) pela Secretaria de 

Aviação Civil indica que, no último trimestre de 2015, 85% dos entrevistados 
consideraram "bom" ou "muito bom" os 15 aeroportos avaliados. Juntos, os terminais 
movimentam 80% dos passageiros do país.  

O aeroporto de Curitiba foi o melhor avaliado pelos passageiros no período. O 
de Cuiabá teve o pior índice de satisfação. A pesquisa é divulgada pela secretaria a 
cada três meses. Foram entrevistadas 13,2 mil pessoas entre os meses de outubro e 
dezembro. 

"Passada a Copa do Mundo, com as obras entregues, estamos numa trajetória 
de evolução muito boa de satisfação do passageiro. Entendemos que ela está ligada 
sim ao aumento da oferta de infraestrutura, ao aumento da quantidade de serviços e 
de comodidade oferecidas nos aeroportos", afirmou o ministro da Aviação, Guilherme 
Ramalho. 

As notas atribuídas na pesquisa variam entre 1 e 5. O aeroporto da Curitiba 
teve nota 4,52 e o de Cuiabá, 3,36. Após Curitiba, os terminais com melhores notas 
são os de Campinas e Guarulhos, em São Paulo, e Recife. 

Além de Cuiabá, os terminais do Galeão, no Rio de Janeiro, e o de Salvador 
ficaram com notas abaixo de quatro, que é o patamar considerado satisfatório pela 
secretaria. O ministro Guilherme Ramalho disse que, em alguns casos, as piores 
avaliações coincidem com períodos de obras nos terminais. 

A pesquisa avaliou 48 indicadores de infraestrutura dos aeroportos, entre eles 
gestão e serviços, disponibilidade de tomadas, wi-fi, assentos na área de embarque e 
informações nas esteiras de bagagem. A exemplo do que tem ocorrido nas últimas 
pesquisas, os serviços de tecnologia estão abaixo das expectativas dos passageiros. 

A qualidade do wi-fi disponível foi avaliada como "ruim" ou "muito ruim" nos 15 
aeroportos pesquisados. A disponibilidade de tomadas teve nota superior a 4 apenas 
nos terminais de Fortaleza e Viracopos, em Campinas (SP). O indicador com maior 
média (4,64) entre os 15 aeroportos foi referente ao tempo de fila no check-in. 

A Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro completou três anos e o 
balanço do período mostra que tem ocorrido constante evolução na avaliação dos 
aeroportos. No início, apenas cinco aeroportos (Fortaleza, Curitiba, Recife, Porto 
Alegre e Congonhas) alcançavam nota cima de 4. Nesta última pesquisa, 12 dos 15 
terminais tiveram notas acima de 4. 

 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/01/geral/479715-satisfacao-em-
aeroportos-alcanca-85-dos-passageiros-diz-governo-federal.html 
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9. Serviços – Transporte Rodoviário 

Custo do transporte rodoviário supera frete em 12,9% em janeiro 

 
28 de Janeiro de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 
Elevação do preço do combustível, a alta dos salários dos funcionários e a 
menor demanda por transporte de carga são apontadas como motivos para a 
diferença 
 

O custo do transporte rodoviário no Brasil superou, em janeiro deste 
ano, o frete cobrado pelas empresas em 12,9%, mostra pesquisa feita nesta 
quinta-feira, 28, pela NTC&Logística com 300 companhias do segmento, 
durante a realização do Conselho Nacional de Custos, Tarifas e Mercado, o 
Conet. A diferença é menor do que a observada em janeiro do ano passado, de 
14,11%, mas superior à verificada em agosto, de 10,14%. O levantamento é 
realizado duas vezes por ano. 

Segundo Lauro Valdivia, assessor técnico da NTC&Logística, o aumento 
da diferença na comparação com agosto se deve a uma combinação de vários 
fatores mencionados pelos empresários, mas destacou três deles: a elevação 
do preço do combustível, a alta dos salários dos funcionários e a menor 
demanda por transporte de carga, como consequência da recessão. 

Com o custo superior ao frete cobrado, as empresas se veem obrigadas 
a tomar algumas medidas para conseguir se manter no mercado. "Por 
exemplo, o setor demora alguns anos para trocar seus caminhões. O dinheiro 
que elas usariam para comprar novos caminhões acaba sendo utilizado para 
bancar esse prejuízo. Com isso, a idade média da frota vai aumentando", 
explicou Valdivia. 

Para 2016, ele espera um novo aumento da diferença entre o frete e o 
custo, mas de forma mais gradual. "As empresas já estão se adaptando à nova 
situação da economia e há uma expectativa de que o PIB não caia tanto 
quanto caiu em 2015", afirmou. 

Durante o Conet, a NTC apresentou também estudo sobre a variação 
média do INCT-F e do INCT-L (Índice Nacional do Custo do Transporte de 
Carga - Fracionada e Lotação). Enquanto o primeiro aumentou 9,46% em 
2015, o segundo subiu 9,01%. Entre os principais insumos, o óleo diesel teve 
aumento de 13,49% nos últimos 12 meses e o salário de motoristas teve alta 
de 9%. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/custo-do-transporte-rodoviario-supera-frete-em-
12,9-em-janeiro-id524545.html 
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10. Comércio Eletrônico 

Título OAB e CNC vão à Justiça contra nova tributação sobre o comércio 
eletrônico 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Confederação Nacional do 

Comércio (CNC) ingressam, nesta sexta-feira, 29, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), questionando decisão dos Estados sobre o comércio eletrônico. 
Por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), pedem a 
suspensão de um artigo de uma decisão do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) que ignora a lei que estabelece que as micro e pequenas 
empresas têm direito a cobrança de tributação unificada. 

A informação foi prestada ao jornal “O Estado de S. Paulo” pelo 
presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Guilherme Afif Domingos. O segmento representa 70% do volume e-
commerce, embora financeiramente seja 20% do total. 

O problema é que as entidades do pequeno varejo reclamam que as 
empresas do Simples Nacional recolhem os impostos de forma unificada em 
uma única guia. São oito impostos em uma guia. Pelas novas determinações 
do Confaz, essa unificação do regime tributário foi deixada de lado. “Isso 
inviabiliza o negócio para os micro e pequenos, porque eles teriam de pagar 
várias guias, inclusive nos Estados para onde vendem seus produtos e eles 
não têm condições de fazer isso”, explicou Afif ao citar que os pequenos teriam 
de conhecer a legislação de 27 Estados e lidar com a burocracia de cada um 
deles. 

Como está agora, comentou Afif, pequenos e grandes têm de cumprir 
exatamente os mesmos trâmites burocráticos, o que considera impossível. “O 
Confaz ignorou regras, não aplicou o princípio da diferenciação e submeteu as 
micro e pequenas empresas à tortura burocrática”, declarou Afif em entrevista, 
ao reclamar que, “em plena era digital, os secretários de Fazenda dos Estados 
criaram um sistema medieval”. “Nada contra origem e destino. É só usar a nota 
fiscal eletrônica”, ensinou ele, ao lembrar que com ela, os participantes do 
Simples, que não têm braços estaduais ou municipais para atuar, pagam ali 
todos os tributos e, em dois dias, eles são distribuídos a quem é de direito. “É 
um sistema extremamente racional”, comentou. 

Afif informou que alertou o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, sobre 
o problema criado pelos Estados, lembrou que o ministro marcou uma reunião 
com os secretários de Fazenda e estes não acataram o pedido para cumprir a 
regra de diferenciação para as pequenas. Os Estados nesta quarta-feira, 27, 
saíram em defesa da regulamentação da medida. A coordenação dos 
secretários de Fazenda dos Estados divulgou nota para defender as normas de 
implementação da medida. 
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Na nota, o Confaz afirma que a mudança é uma medida de redução de 
desigualdades e de desequilíbrio tributário entre os Estado, aguardada há mais 
de uma década pela maioria das unidades da federação. Assinada pelo 
coordenador dos secretários de Fazenda, André Horta, do Rio Grande do 
Norte, a nota afirma que o Confaz editou e vem editando normas de 
implementação das mudanças que privilegiam uma “gradualidade” de transição 
baseada na desburocratização. Segundo o Confaz, as regras não permitem a 
excepcionalidade para as empresas do Simples. As mudanças na cobrança do 
ICMS nas operações feitas pela internet entraram em vigor em primeiro de 
janeiro deste ano. 

Pelas novas regras, o ICMS passa a ser dividido entre os Estados 
vendedores e os de destino, onde o efetivamente o produto é consumido. Até 
agora nada era recolhido ao Estado de destino. Os secretários alegam que têm 
o comprometimento de zelar pela emenda constitucional que promoveu a 
mudança nas regras do comércio eletrônico. Ao defender as micro e pequenas 
do pagamento de diferentes impostos em guias separadas, Afif informou que 
as grandes e médias empresas, que representam 30% do segmento do e-
commerce, por serem mais estruturadas e fortes, estão contratando escritórios 
e mais pessoas nas diferentes cidades do País, para facilitar as vendas dos 
seus produtos. 

Ele lembrou, no entanto, que os pequenos não têm meios econômicos 
para arcar com tais despesas e poderão ser muito prejudicados. Para Afif, em 
um momento de crise econômica e desemprego, esta medida poderá ser um 
tiro no pé porque poderá inviabilizar o negócio de 70% destas pequenas 
empresas que não têm estrutura, nem dinheiro, nem tempo para encontrar 
caminho para continuar vendendo fora de suas bases. Em 2014, o comércio 
eletrônico faturou R$ 35,8 bilhões. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11532/oab-e-cnc-vao-a-justica-contra-nova-
tributacao-sobre-o-comercio-eletronico 
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11. Mercado Imobiliário 

Índice do aluguel tem alta de 10,95% em 12 meses 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
Foram constatadas elevações nos três componentes da taxa 
 

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) avançou neste começo 
do ano, passando de uma alta de 0,49%, em dezembro, para 1,14%, em 
janeiro. Essa variação é maior do que a registrada há um ano, quando o índice 
havia atingido 0,76%. No acumulado dos 12 meses, a taxa indica aumento de 
10,95%. O índice acumulado é utilizado para o cálculo do reajuste do aluguel e 
de tarifas públicas, entre outros tipos de correção. 

O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi calculado com base nos preços coletados 
entre os dias 21 de dezembro e 20 de janeiro. 

Foram constatadas elevações nos três componentes da taxa. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu de 0,39% para 1,14% e, no 
acumulado de 12 meses, apresentou variação acima da média do IGP-M, com 
11,84%. Entre as principais altas estão os itens de commodities (produtos 
primários com cotação no mercado internacional) como, por exemplo, a soja 
(em grão, de -2,59% para 1,83%); o minério de ferro (de -8,57% para -3,44%) e 
o milho (em grão, de 1,51% para 9,68%). As aves apresentaram recuo de 
2,48%, ante uma alta de 2,39% para -2,48%; a cana-de-açúcar teve uma 
subida de preço menos intensa (de 3,30% para 1,39%) e a mandioca passou 
de 12,23% para 4,71%). 

No varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ganhou força ao 
passar de 0,92% para 1,48%. Seis dos oito grupos pesquisados apresentaram 
acréscimos com destaque para educação, leitura e recreação (de 1,05% para 
3,67%). Entre as pressões estão os cursos formais, que em dezembro estavam 
com preços estáveis e, em janeiro, foram corrigidos em 6,67%. Os alimentos 
também causaram impacto, com avanço na média de 2,36% ante uma alta em 
dezembro de 1,7%. 

O terceiro componente do IGP-M, o Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) saltou de 0,12% para 0,32%, refletindo tanto o aumento dos 
preços dos materiais, equipamentos e serviços (de 0,23% para 0,52%) quanto 
da mão de obra (de 0,02% para 0,15%). 
 
http://www.infonet.com.br/economia/ler.asp?id=182323 
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12.  Curtas 

Hope Lingerie anuncia recorde de venda de franquias em 2015 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), de 

janeiro a setembro do período, o segmento de franquias cresceu 10,1% em 
relação ao mesmo período de 2014, atingindo um faturamento de R$ 99,385 
bilhões.  

Nesse cenário, a rede Hope Lingerie fechou 40 novos contratos em 
2015, batendo recorde histórico de expansão. 

Existem dois produtos disponíveis no mercado: crise ou oportunidade. 
Decidimos repensar as estratégias de negócios no final de 2014. Após a Copa 
do Mundo, percebemos a instabilidade econômica, e nesse momento 
entendemos que para continuar crescendo teríamos que criar algo diferente - 
explica o diretor de Expansão da marca, Sylvio Korytowski.  

Dessa forma, a rede estruturou dois modelos de franquia mais 
compactos, intitulado como Hope Store e Hope 1.0, com investimento inicial de 
R$ 180 mil e R$ 280 mil respectivamente e retorno médio de dois anos.  

Para Korytowski, a expectativa para 2016 é continuar expandindo e abrir 
mais 40 lojas, sendo 20 Hope Store e 20 Hope 1.0. 

Ao invés de sentar e chorar, estamos aproveitando as oportunidades do 
mercado e, com isso, colhendo os frutos - destaca. 

Mercado de smartphones atinge menor crescimento de vendas da história 

28 de Janeiro de 2016 
Fonte: Olhar Digital 

 
 Dois mil e quinze marcou um novo recorde de vendas para a indústria 

de smartphones, com 1,44 bilhão de unidades entregues em comparação com os 1,28 
bilhão do ano anterior. Entretanto, o mercado caminha com certa dificuldade, ao ponto 
de o último trimestre de 2015 ter batido um recorde negativo: o de menor crescimento 
na história do setor. 

Dados da Strategy Analytics revelam que nos últimos três meses de 2015 
foram vendidos 404,5 milhões de smartphones pelo mundo. Isso significa um 
crescimento de apenas 6% em relação aos 380,1 milhões de 2014. Assim, embora a 
alta anual de 12% represente um recorde, os números trimestrais deixam claro que o 
mercado está desacelerando. 

Dois motivos são apontados pela consultoria para esse cenário: o 
amadurecimento de mercados importantes como a China e as preocupações dos 
consumidores diante da situação econômica global. 

Quem mais vendeu no período foi a Samsung, que, indo dos 74,5 milhões aos 

81,3 milhões de aparelhos entregues, teve alta de 9%. A Apple vem depois com 74,8 
milhões, seguida pela Huawei com 32,6 milhões, Lenovo-Motorola (20,2 mi) e Xiaomi 
(19,5 mi). 
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13. 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

http://expofeiras.gov.br/


 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 
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“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.” 

 

 

 


