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1. MDIC 

MDIC e CNI firmam acordo de cooperação para estimular a atração de 
investimentos no Brasil 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: MDIC 
 

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
Armando Monteiro, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Robson Braga de Andrade, assinaram hoje acordo de cooperação que 
visa estimular a colaboração para a atração de investimentos produtivos no 
Brasil, a ampliação do intercâmbio de informações e a articulação de ações de 
facilitação de investimentos. 

O acordo busca estreitar a troca de dados entre a Rede Nacional de 
Informações sobre o Investimento (Renai) do MDIC e a Rede Brasileira dos 
Centros Internacionais de Negócios (CIN) da CNI. “O objetivo é fazer uma 
integração entre os agentes públicos e privados que atuam no sentido de 
disseminar informações e acessar os bancos de dados em apoio aos 
investimentos produtivos no país”, disse Monteiro. 

A parceria entre as duas entidades prioriza medidas para a geração de 
novas oportunidades de negócios no Brasil, como o atendimento de melhor 
qualidade aos potenciais investidores, a promoção de parcerias entre 
empresas nacionais e internacionais e a realização de estudos, missões e 
eventos em setores estratégicos ao desenvolvimento industrial e regional. 

O acordo prevê ainda que agentes públicos e privados envolvidos na 
dinâmica de atração de investimentos estrangeiros trabalhem de forma 
sinérgica para garantir cada vez mais a formação de um ambiente favorável à 
facilitação de investimentos produtivos no Brasil. 

Na ocasião, o ministro Armando Monteiro também falou sobre o cenário 
econômico atual e as perspectivas de mudanças  nos próximos anos. Monteiro 
passou uma mensagem de confiança aos diretores da CNI e acredita que a alta 
do câmbio é uma situação bastante favorável no momento. De acordo com o 
ministro, o comércio exterior é uma saída importante em épocas de crise. “O 
Brasil tem que aproveitar a oportunidade que o câmbio está oferecendo e 
buscar contratar demanda externa”, afirmou. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=14328 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=14328
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MDIC e Sebrae firmam parceria que fortalece programa de fomento a 
startups brasileiras 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: MDIC 
 

Mais cursos, possibilidades e soluções para os empreendedores com 
foco em inovação. Essas novidades chegam ao Programa Inovativa Brasil, que 
promove a aceleração de startups, a partir da assinatura do Termo de 
Cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) e o Sebrae. O acordo será selado nesta quarta-feira (17), pelo 
ministro Armando Monteiro e o presidente do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos. 

A solenidade, marcada para as 09h, na sede do Sebrae Nacional, terá 
ainda a apresentação do programa de internacionalização do Inovativa Brasil e 
um painel sobre o tema, com a presença de representantes da Apex-Brasil, do 
MDIC, e do Sebrae, além de dois empreendedores com experiência 
internacional: Flávio Ludgero, co-fundador da Startaê; e Joni Hoppen dos 
Santos, fundador da Aquarela Knowledge & Innovation, finalista do InovAtiva 
2015. 

Para conferir a programação completa e confirmar presença no evento, 
é só clicar no link: https://goo.gl/AArvb2 . 
Sobre o Inovativa Brasil 

Criado em 2013 pelo MDIC, o InovAtiva Brasil é um programa que 
auxilia e orienta empreendedores iniciantes com uma boa tecnologia mas 
pouco conhecimento de negócio, oferecendo capacitação e mentoria para o 
estabelecimento de novos negócios inovadores. 

As inscrições de projetos para o primeiro Ciclo de Aceleração 2016 do 
InovAtiva Brasil começam no mesmo dia da assinatura do acordo, 17 de 
fevereiro, e vão até 14 de março. Pela primeira vez, será aberto um segundo 
Ciclo de aceleração no mesmo ano, a partir de 23 de maio. Mais informações 
em www.inovativabrasil.com.br . 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=3&noticia=14327 

 
Voltar ao índice  

https://goo.gl/AArvb2
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2. Crédito e Financiamento 

Demanda do consumidor por crédito recua em janeiro, diz Serasa 
Experian 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 

Os juros e a inflação elevados, o avanço do desemprego e a confiança 
dos consumidores em níveis baixos foram decisivos para a redução da procura 
por fontes de financiamento em janeiro, segundo economistas da Serasa 
Experian. A demanda por crédito recuou 2,6% em janeiro de 2016 na 
comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a dezembro, a 
retração foi de 0,6%, já descontados os efeitos sazonais. 

A busca por empréstimos caiu em todas as faixas de renda em janeiro 
tanto na margem como na comparação interanual. Os declínios mais 
expressivos foram registrados entre as pessoas com menor renda. Entre os 
que recebem até R$ 500 por mês, a demanda por crédito encolheu 3,1% ante 
dezembro e 7,1% na comparação com janeiro de 2015. 

Em seguida, aparecem as pessoas com rendimento entre R$ 500 e R$ 
1.000, com diminuição de 0,6% e 2,8%, respectivamente. Na faixa de renda 
mais elevada, daqueles que ganham mais de R$ 10.000 mensalmente, as 
quedas foram de 0,3% e 2,7%, nesta ordem. 

Na análise por regiões, a queda na demanda dos consumidores por 
crédito também foi generalizada na comparação interanual: Nordeste (8,2%), 
Centro-Oeste (6,8%), Norte (3,9%), Sul (0,7%) e Sudeste (0,3%). 

Na comparação com dezembro, descontados os efeitos sazonais, a 
região Centro-Oeste registrou acréscimo de 1,4% na procura dos 
consumidores por fontes de financiamento. O Sudeste registrou estabilidade. 
No Nordeste a queda foi de 0,2%, no Norte, de 1,6%, e de 3,5% no Sul. 
 
http://noticias.r7.com/economia/demanda-do-consumidor-por-credito-recua-em-
janeiro-diz-serasa-experian-16022016 
 

Voltar ao índice  
 

http://noticias.r7.com/economia/demanda-do-consumidor-por-credito-recua-em-janeiro-diz-serasa-experian-16022016
http://noticias.r7.com/economia/demanda-do-consumidor-por-credito-recua-em-janeiro-diz-serasa-experian-16022016
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3. Comércio 

CNC prevê queda de 3,9% nas vendas do comércio em 2016 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Estimativa ocorre após varejo registrar a maior queda da história em 2015. 
No varejo ampliado, entidade espera queda de 7,8% no volume de vendas. 
 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) espera que o faturamento do comércio varejista do país termine o ano 
de 2016 com uma queda de 3,9%. A estimativa ocorre após as vendas do 
comércio registrarem, em 2015, a maior queda da história, -4,3%, conforme 
mostrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

“A previsão de retração ligeiramente inferior à do ano passado se deve a 
uma expectativa de queda menor do PIB e a uma alta menor do nível geral de 
preços”, explicou a entidade. 

Para o varejo ampliado, que incluiu o varejo e as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de material de construção, a CNC projeta um recuo de 
7,8% para o volume de vendas ao final do ano. 

“A redução significativa no nível geral de atividade interrompeu uma 
longa sequência de expansão do mercado de trabalho. O aumento do 
desemprego, a queda da renda agravada pela elevação da inflação, mais que 
reduziram o bem-estar do consumidor, derrubaram sua confiança”, afirmou o 
economista da CNC, Fabio Bentes, em nota. 

Das oito atividades que formam o varejo restrito, apenas farmácias e 
perfumarias conseguiram crescer na crise que se abateu sobre o setor no ano 
passado. 
Recuo de 4,3% em 2015 

Com o aumento das taxas de juros e a diminuição da renda dos 
consumidores, as vendas do comércio varejista brasileiro despencaram em 
2015 e fecharam o ano em queda de 4,3% - a maior da série histórica do IBGE, 
iniciada em 2001. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/cnc-preve-queda-de-39-nas-
vendas-do-comercio-em-2016.html 
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Vendas de PCs devem seguir caindo em 2016, diz presidente da Intel 
Brasil 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
"Está havendo uma gradual troca por equipamentos como o dois em um", diz 
Fernando Martins 
 

As vendas de computadores pessoais devem continuar caindo no Brasil 
em 2016, seguindo a tendência mundial no mercado de substituição por outros 
equipamentos e a crise econômica que atinge o país, disse nesta terça-feira o 
presidente da unidade brasileira da Intel, Fernando Martins. 

"Está havendo uma gradual troca por equipamentos como o 'dois em 
um'", disse Martins à Reuters, aparelhos que mesclam funções de notebook e 
tablet num único aparelho. 

No final do ano passado, a empresa de pesquisa de mercado IDC, 
estimava que as vendas de PCs no Brasil deveriam recuar 37 por cento, para 
6,5 milhões de unidades, após queda de mesma intensidade no terceiro 
trimestre sobre o mesmo período de 2014. 

No mês passado, a Intel anunciou seu resultado global do quarto 
trimestre, período em que teve aumento marginal na receita, revertendo dois 
trimestres de queda, com crescimento no negócio de data centers 
compensando as vendas fracas para fabricantes de PCs. 

Segundo Martins, o consumidor brasileiro é bastante permeável a 
inovações tecnológicas e isso está se mostrando no aumento da demanda por 
produtos como os ligados à Internet das coisas, um dos principais alvos da Intel 
no país. 

"Com isso, as vendas de volumes podem até diminuir, mas o valor médio 
das vendas aumenta", disse Martins. 

A companhia também está ampliando no Brasil o foco em soluções 
corporativas para empresas de grande porte que têm investido automação 
como meio de ganhar eficiência e cortar custos, diante da crise econômica no 
país. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/vendas-de-pcs-devem-seguir-caindo-em-2016,-
diz-presidente-da-intel-brasil-id527757.html 
 

Voltar ao índice  
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4. Comércio - Varejo 

Crise do varejo será intensificada com ajustes nos serviços, aponta 
FecomercioSP 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 

As perspectivas para o varejo em 2016 se mantêm negativas e, neste 
ano, contarão com o agravante da intensificação do ajuste no setor de serviços. 
O comentário foi feito nesta terça-feira, 16, ao Broadcast, serviço de notícias 
em tempo real da Agência Estado, pelo assessor econômico da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), Fábio Pina. O profissional estima que a queda será na 
mesma proporção do recuo de 8,6% no ano passado. Pina prefere trabalhar os 
dados de vendas pelo critério do varejo ampliado por, ao contrário do IBGE, 
não considerar aquisição de veículos e reformas de casas como investimentos. 

Os efeitos da restrição no crédito por parte dos bancos sobre a 
economia serão acentuados, na avaliação de Pina, por cancelamentos nos 
contratos de serviços, queda nos pacotes de turismo e encerramentos de 
trechos cobertos pelas empresas aéreas, na esteira da redução do número de 
passageiros. O ajuste, segundo o assessor econômico da FecomercioSP, já 
vem ocorrendo e alguns exemplos "anedóticos" ilustram a situação. Entre eles, 
o aumento da audiência das novelas da TV Globo e a redução do número de 
acidentes envolvendo veículos nas ruas e avenidas de São Paulo. 

"O funcionário do marketing da emissora e a Prefeitura de São Paulo 
vão querer puxar para eles os efeitos positivos. O marketing vai dizer que o 
aumento da audiência é resultado de seu trabalho. A Prefeitura, que a redução 
dos acidentes se deu pela queda da velocidade na cidade. Mas não falam dos 
cancelamentos de contratos de TV por assinatura, nem da queda do fluxo de 
veículos nas praças de pedágio e nas ruas da cidade", observa Pina, que fala 
em redução de quase 30% no número de veículos na cidade. 

Para ele, são resultados bons que vêm dos efeitos do cenário de 
recessão. "Na Região do Grande ABC, a velocidade não foi reduzida e o 
número de acidentes também caiu", disse. É bem possível, de acordo com o 
economista da Fecomercio, que as empresas aéreas retomem a prática de 
vender passagens a preços promocionais e agências de viagens continuem 
demitindo ou encerrando suas atividades. 

Não há, na avaliação de Pina, como se ter perspectivas positivas para o 
varejo quando se têm registros da demissão de 1,6 milhão de pessoas em 
2015 e o contínuo processo de retenção do crédito por parte dos bancos. 
Quando há crédito à disposição, diz o assessor econômico da FecomercioSP, 
sempre terá "um louco" para tomar. "É bobagem dizer que tem crédito 
disponível e que o problema é a demanda. Não tem crédito, os bancos estão 
mais criteriosos, porque sabem que com o desemprego a possibilidade de 
inadimplência é maior", disse. 
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De acordo com Pina, não é saudável para o varejo ter só o segmento 
farmacêutico com uma diminuta alta de 0,7%. Primeiro, porque este avanço 
acaba sendo diluído por todo o varejo. Segundo, porque se trata de um 
segmento que vende bens de primeira necessidade que não podem ser 
substituídos ou ter a compra postergada. 

"A tendência é ruim porque a renda foi corroída por uma inflação de mais 
quase 11%, cerca de 1,6 milhão de pessoas perderam o emprego em 2015 e o 
crédito para pessoa física com recursos livres caiu 8%", resumiu Pina, 
reforçando que os rumos para a economia neste ano serão os mesmos do ano 
passado. 
 
http://noticias.r7.com/economia/crise-do-varejo-sera-intensificada-com-ajustes-
nos-servicos-aponta-fecomerciosp-16022016 
 

Voltar ao índice 

http://noticias.r7.com/economia/crise-do-varejo-sera-intensificada-com-ajustes-nos-servicos-aponta-fecomerciosp-16022016
http://noticias.r7.com/economia/crise-do-varejo-sera-intensificada-com-ajustes-nos-servicos-aponta-fecomerciosp-16022016
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5. Serviços 

Setor de serviços acumula queda de 3,6% em 2015, a maior da história 

 
17 de Fevereiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Segmento de transportes contribuiu para resultado negativo em 2015. 
Em dezembro, recuo foi de 5%, o mais forte desde início da série, em 2012. 
 

O volume do setor de serviços do país fechou 2015 em queda de 3,6%, 
a maior da série histórica do indicador, que teve início em 2012, segundo 
informou nesta quarta-feira (17) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Em dezembro, na comparação com o mesmo período de 2014, o setor 
também registrou o maior recuo para o mês desde quando os dados 
começaram a ser calculados, em 2012. 

No ano, o que puxou a queda do setor foram os serviços de transporte, 
que mostraram uma retração de 6,1%. Não foi o maior recuo entre todos os 
segmentos, mas tem o maior peso no cálculo do indicador. Dentro desse ramo, 
o transporte terrestre caiu 10,4%. 

Roberto Saldanha, técnico de serviços e comércio do IBGE explicou que 
a queda do setor de transporte terrestre é impactada principalmente pela 
indústria, o principal "demandante" do segmento. 

“O único setor que tem uma dinâmica maior na contratação de 
transporte é a agricultura e o agrobusiness, mas ele não é suficiente para 
alavancar o setor de transportes, à exceção de algumas unidades da federação 
que têm um agrobusiness muito forte.” 

Na sequência, estão os serviços profissionais, administrativos e 
complementares, que recuaram 4,3% no ano passado; outros serviços (-9%), 
serviços prestados às famílias (-5,3%) e serviços de informação e 
comunicação, que não mostraram variação. 

“Os serviços [setor] em relação à indústria e ao comércio caiu menos no 
ano. De uma certa forma, ele é o último a sofrer o impacto do desaquecimento, 
que atinge primeiro a indústria e depois o comércio”, analisou Saldanha. 

De acordo com ele, em um momento de desemprego no país, “o setor 
de serviços informal absorve muito mais essa mão de obra da indústria e do 
comércio. Ele apresenta uma facilidade maior de ingresso nesse setor. É mais 
acessível, não só da mão de obra não qualifica como a da mão de obra 
qualificada também”, explicou. 

O especialista acrescentou, no entanto, que a pesquisa “infelizmente 
ainda não tem essa mensuração” do volume do setor de serviços informal. 

De acordo com Saldanha, o "resultado positivo" do segmento de 
tecnologia de informação ocorreu porque “as grandes empresas de serviço de 
informática, o mês de dezembro é mês de fechamento de contrato, então, elas 
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tendem a receber parcelas mais expressivas no mês de dezembro do que em 
relação a outros meses”. 
Por regiões 

Na análise regional, de dezembro de 2015 contra o mesmo mês de 
2014, o setor de serviços cresceu em Roraima (12,6%), Mato Grosso (10,5%), 
Rondônia (3,0%) e Alagoas (1,6%). Por outro lado, tiveram as maiores taxas 
negativas Amapá (-16,8%), Maranhão (-13,8%) e Bahia (-12,7%). 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/volume-do-setor-de-servicos-
registra-queda-de-36-em-2015-diz-ibge.html 
 

Voltar ao índice  

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/volume-do-setor-de-servicos-registra-queda-de-36-em-2015-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/volume-do-setor-de-servicos-registra-queda-de-36-em-2015-diz-ibge.html
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6. Serviços – Meios de Pagamento 

Nova solução de pagamento recorrente para Magento chega ao Brasil 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

A Vindi, plataforma de pagamentos recorrentes, traz, de forma pioneira 
ao mercado brasileiro, solução de pagamento recorrente para o Módulo 
Magento Brasil. A novidade irá beneficiar diretamente quem negocia produtos e 
serviços na modalidade de assinaturas, tais como desenvolvedores, lojistas e 
profissionais do e-commerce. 

A tecnologia da Vindi permitirá aos profissionais e empresas a rápida 
integração com as principais adquirentes do mercado de pagamentos, 
unificando e integrando os diversos módulos e, por fim, facilitando o dia a dia 
de quem precisa cobrar por período, como mensalidades e anuidades, dentro 
da carteira de clientes. 

A solução da Vindi possibilita a fácil integração com players como Cielo, 
Elavon, Rede, GetNet, Global Payments, Bin (First Data), Módulo Magento 
Stone além, é claro, da escolha de pagamentos por boletos bancários. Na 
modalidade „boleto bancário‟, por exemplo, a principal vantagem está no fato 
de que, quem opta por ela, não é preciso mais ter integração com o módulo de 
pagamento de diversas instituições financeiras. 

“A Vindi trabalha para que quem vende no modelo de assinaturas não 
perca nenhuma venda e garanta a automatização do processo de recebimento 
de pagamentos, sem dor de cabeça na etapa de cobrança”, destaca Rodrigo 
Dantas, CEO da Vindi. 

A Plataforma Magento é um sistema de comércio eletrônico, 
desenvolvido pela Magento Inc, atualmente, uma divisão do eBay. Uma das 
plataformas e-commerce, mais populares do mundo, empresas como Saraiva, 
Bvlgari e Huawei escolheram Magento para vender on-line. 

Exemplos dos setores atendidos pela novidade trazida pela Vindi ao 
mercado são os e-commerces e empresas prestadoras de serviços, que 
poderão, por exemplo, realizar cobranças avulsas – no caso de produtos 
únicos. Outro setor favorecido será o de sites e clubes de assinatura, que 
poderão gerenciar planos e mensalidades. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/nova-solucao-de-pagamento-
recorrente-para-magento-chega-ao-brasil/ 
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7. Serviços – Transporte Aéreo 

Viagens Aéreas: tráfego doméstico tem queda de 4,01% 

 
17 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 

A demanda doméstica por viagens aéreas recuou 4,01% em janeiro, na 
comparação com o mesmo mês de 2015, segundo levantamento divulgado ontem pela 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reúne os dados das 
principais companhias aéreas brasileiras (TAM, Gol, Azul e Avianca). 

Há seis meses consecutivos o setor registra queda na demanda doméstica - 
com baixas que variaram de 0,6% (agosto) a 7,9% (novembro), em relação ao mesmo 
intervalo do ano anterior. Nem mesmo os meses de alta temporada, como dezembro (-
4,92%) ou janeiro, registraram expansão. 

A oferta, por sua vez, apresentou retração de 2,38% no mês passado em 
relação a janeiro de 2015. Com isso, a taxa de ocupação doméstica teve queda de 
1,41 ponto percentual no primeiro mês deste ano, para 83,18%. 

No total, as empresas aéreas brasileiras embarcaram em janeiro 9,04 milhões 
de passageiros no mercado doméstico, o que corresponde a uma queda de 1,95% 
ante o mesmo mês de 2015. “Janeiro foi um mês de continuidade de um cenário que 
progressivamente se agrava”, disse o consultor da Abear Maurício Emboaba. 

Questionado se diante do agravamento da situação, o setor havia revisado 
suas projeções para 2016, o presidente da entidade, Eduardo Sanovicz, reiterou a 
estimativa de redução de oferta da ordem de 7%, mesmo percentual de queda 
estimado para a demanda doméstica. “Seguimos esperando reduções desta ordem. É 
cedo para dizer se vai ser ainda pior, o cenário já é muito ruim”, disse, durante 
teleconferência com jornalistas. 

Em termos de participação de mercado, medida pela demanda por RPK 
(passageiro-quilômetro transportado), a Gol ficou na liderança no mercado doméstico 
em janeiro, com 38,62%, superando a TAM, com 34,36%. Em seguida vem a Azul, 
com 17,28%, e a Avianca, com 9,74%. 

Internacional - No mercado internacional, a demanda cresceu 7,23% em janeiro 
frente ao mesmo mês de 2015. Já a oferta teve expansão de 6,12%, levando a taxa de 
ocupação a subir 0,89 ponto percentual, para 85,25%. No segmento internacional, a 
TAM ficou com 73,92% do mercado em janeiro, enquanto a Gol ficou com 13,13%. 

A Azul chegou a 12,87%, enquanto a Avianca teve participação inferior a 1%. 
No segmento, as empresas brasileiras embarcaram juntas 754,7 mil passageiros no 
mês passado, alta de 10,64%. 

Emboaba comentou que o crescimento registrado no mercado internacional se 
deve basicamente ao início da operação da Azul para os Estados Unidos, no ano 
passado, e lembrou que os números revelam apenas o comportamento da parcela 
brasileira da demanda internacional, não computando oferta e demanda das 
companhias internacionais. 
 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=165973   
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8. Comércio Eletrônico 

E-commerce: Pesquisa revela comportamento do lojista sobre nova regra 
do ICMS 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Mais de 40% dos lojistas virtuais ainda não se adequaram a nova regra 
do ICMS no e-commerce, que entrou em vigor em janeiro deste ano, e 30% 
dos comerciantes afirmam desconhecer a nova forma de cobrança de imposto 
e suas aplicações. Estes são alguns resultados do levantamento realizado em 
fevereiro deste ano pela plataforma de e-commerce Loja Integrada 
(www.lojaintegrada.com.br), que entrevistou 253 lojistas virtuais no Brasil. 

"De maneira prática, agora é preciso recolher o ICMS do estado em que 
a venda está sendo realizada e também pagar o tributo no estado de destino. 
Será preciso anexar as guias pagas à mercadoria ao despachá-la para o 
cliente, o que tornou o processo mais complexo para o lojista", explica Breno 
Nogueira - Gerente de Marketing da Loja Integrada - plataforma com mais de 
250 mil lojas criadas. 

A pesquisa mostrou ainda que 73% dos lojistas acreditam que o 
processo burocrático para a nova emissão das notas seja o fator que mais 
dificulta o cumprimento da nova regra e, para 18%, a falta de informação ou 
divulgação da medida atrapalha o novo processo. 

Os e-commerces ainda terão um período para se adaptar as novas 
condições - 6 meses, porém, ainda segundo a pesquisa, 54% dos participantes 
acreditam que o governo simplificará a aplicação das regras até o final do 
prazo. 

A regra em vigor, definida pela Emenda Constitucional 87/2015 (EC 
87/2015), exige o recolhimento da diferença de alíquota entre os estados de 
origem e destino do produto. Em 2015, o comércio eletrônico faturou R$ 41,3 
bilhões e foi um dos setores que mais cresceu no país. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11605/e-commerce-pesquisa-revela-
comportamento-do-lojista-sobre-nova-regra-do-icms 
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9. Mercado Imobiliário 

Setor imobiliário sofrerá pressão pelo menos até 2017, diz Moody's 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: G1 
 
Receitas das construtoras deverão recuar 10% em 2016, prevê agência. 
Agência estima que queda dos preços em 2015 foi entre 10% e 20%. 
 

A recuperação do setor imobiliário não deve acontecer antes de meados de 
2017, segundo relatório da agência de classificação Moody's divulgado nesta terça-
feira (16). A falta de liquidez (dificuldade em vender) será a grande preocupação para 
o setor. 

As receitas das construtoras deverão recuar 10% em 2016, em comparação 
com o ano anterior, e as margens brutas permanecerão estáveis, de acordo com o 
relatório “Homebuilding – Brazil; Economic Downturn Will Delay Industry Recovery 
Until at Least Mid-2017.” 

"O setor imobiliário brasileiro tem registrado uma desaceleração cíclica desde 
2012, após um período de rápido crescimento. No passado, a oferta de residências 
alcançou a eventualmente a demanda, mas neste ciclo de deterioração corrente da 
atividade industrial, bem como de incertezas políticas, aumentaram a tensão do 
mercado", diz agência. 

Segundo a Moody's, os preços dos imóveis recuaram mais no ano passado do 
que os quase 9% em termos reais em 20 cidades brasileiras medidos pelo FipeZap. O 
preço médio de oferta caiu quase 9% em termos reais em 20 cidades no Brasil em 
2015. A Moody‟s prevê que a queda atual dos preços seja ainda maior, de 15% a 20%, 
porque os preços anunciados não refletem os preços dos negócios fechados. 

“Essas quedas de preços devem-se sobretudo a uma forte contração da 
confiança do consumidor, que se baseia em incertezas econômicas no Brasil, 
incluindo o emprego deficiente e taxas de inflação elevadas", disse Cristiane Spercel, 
vice-presidente e analista sênior da Moody‟s. 
Falta de liquidez 

De acordo com o relatório, a liquidez é a preocupação mais grave atualmente 
para as construtoras no Brasil, à medida que as companhias tentam ajustar seus 
custos enquanto preservam suas receitas e lucros. 

"Apesar de algumas construtoras já terem ajustado suas estratégias 
comerciais, o enfraquecimento prolongado da indústria poderia levar a mudanças nas 
estruturas de liquidez e capital das companhias. Isso por sua vez poderia elevar as 
perdas para os atuais credores do setor com e sem garantia", diz a agência. 

A Cyrela (Ba2 negativo) tem o melhor perfil de liquidez entre as construtoras 
residenciais brasileiras com rating pela Moody's, com quase o dobro de caixa 
disponível como dívida de curto prazo. Reestruturações e renegociações de dívidas 
por devedores em dificuldades financeiras se tornarão mais frequentes em 2016, 
seguindo movimentos similares da PDG Realty (Caa3 negativo) e da Viver (Caa3 
negativo) em 2015. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/setor-imobiliario-sofrera-pressao-pelo-
menos-ate-2017-diz-moodys.html 
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10. Curtas 

Aéreas esperam recuperar parte de queda dos preços de passagens nos 
próximos meses 

 
16 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 

As companhias aéreas no Brasil esperam recuperar nos próximos 
meses parte da queda de 19 por cento dos preços de passagens ocorrido ao 
longo de 2015, diante de um cenário de oferta e demanda em queda para este 
ano, afirmou o presidente da associação que representa as principais 
empresas do setor, Abear. 

"Como a oferta e a demanda estão caindo, um cenário possível para os 
próximos meses é tentar recuperar em parte a queda de 2015", afirmou o 
presidente da entidade, Eduardo Sanovicz, em teleconferência com jornalistas 
nesta terça-feira. 

Em janeiro, a demanda por voos no Brasil teve o sexto mês consecutivo 
de queda, recuando 4 por cento sobre o mesmo período de 2015. A oferta teve 
retração de 2,38 por cento, segundo a Abear. 

Brasileiros participam de menos promoções em shoppings 

 
16 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
O percentual de consumidores que participaram de alguma promoção de 

Natal realizada pelos shoppings brasileiros caiu 25% em 2015 na comparação 
com 2013, conforme mostra uma pesquisa do Ibope Inteligência realizada em 
janeiro com 979 consumidores em todo o país. O estudo, que já havia sido 
realizado dois anos antes, revela que a queda de participantes é maior entre as 
mulheres, pessoas de 24 a 34 anos e entre os consumidores da classe C. 

No Natal das lembrancinhas, as promoções do tipo comprou-levou 
ampliaram sua presença nos shoppings, embora os sorteios ainda sejam a 
principal alternativa. Mesmo assim, houve um recuo significativo dos 
consumidores que participaram dos dois tipos de promoção: com menos 
dinheiro, o consumidor teve menos oportunidade de acumular cupons e 
participar de mais de um tipo de promoção ao mesmo tempo. 

- Esse é mais um dos exemplos das dificuldades pelas quais passa o 
varejo. Nos shoppings, o fluxo de consumidores em dezembro sofreu redução 
de 4% em comparação com ano anterior. Com menos pessoas nos corredores, 
caíram também as vendas e o tíquete médio, afetando a participação dos 
clientes nas promoções - afirma a diretora-executiva do Ibope Inteligência, 
Márcia Sola. 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  17 

“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.” 

 

11. Feiras 

 
16/02/2016 até 19/02/2016 - ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - BURDA EXPO 2016 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Centro de Eventos São Luís  
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - VITÓRIA STONE FAIR / MARMOMACC LATIN 
AMERICA 
Setor: Mineração  
Local: Carapina Centro de Eventos  
Cidade: Serra – ES  
 
17/02/2016 até 18/02/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
23/02/2016 até 25/02/2016 - SUPERSHOWROOM 2016 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
29/02/2016 até 03/03/2016 - D.A.D. 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco  
Cidade: Olinda – PE  
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  18 

“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.” 

 

 
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 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ISC BRASIL 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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