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1. Crédito e Financiamento 

Cautelosos, 82% dos micro e pequenos empresários não pensam em 
contrair crédito 

 
22 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Influenciados pelo cenário econômico adverso, os micro e pequenos 
empresários (MPEs) estão pouco dispostos a tomar crédito. De acordo com o 
indicador mensal calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a intenção de 
demanda por crédito nos próximos três meses registrou um baixo patamar de 
14,69 pontos no último mês de março. Embora o resultado tenha ficado acima 
do observado em fevereiro, quando o indicador estava em 11,98 pontos, os 
dados permanecem na parte inferior da escala. Quanto mais próximo de 100, 
maior é a probabilidade de os empresários procurarem crédito e quanto mais 
próximo de zero, menos propensos eles estão para tomar recursos 
emprestados para os seus negócios. 

Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, o baixo desempenho da 
economia brasileira segue ditando o baixo apetite dos micro e pequenos 
empresários na procura por crédito. ―Além de boa parte dos empresários 
considerar que consegue manter seu negócio sem precisar recorrer ao crédito 
bancário, há o mau momento econômico do país. Sem boas perspectivas em 
meio à atividade econômica enfraquecida e da queda da demanda do 
consumidor por bens e serviços, os empresários estão cautelosos e preferem 
não assumir compromissos para o longo prazo‖, explica o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro. 
Disponibilidade 

Em termos percentuais, oito em cada dez (82,4%) micro e pequenos 
empresários não pretendem tomar crédito emprestado nos próximos 90 dias. 
Entre esses, a maior parte rejeita tomar recursos emprestados porque 
consegue manter o negócio com recursos próprios (57,5%) e quase um quarto 
(24,7%) não pensa em realizar investimentos que exijam a tomada de recursos 
de terceiros. Para completar, 12,6% se dizem desmotivados em virtude das 
altas taxas de juros. 

A maior parte (32,1%) dos micro e pequenos empresários considera 
difícil conseguir empréstimos e financiamentos e a burocracia é a principal 
causa da dificuldade, apontada por 50,6% deles. A barreira dos juros aparece 
em segundo lugar no ranking, apontada por 32,3% como empecilho na hora de 
contratar crédito. 

Na avaliação dos entrevistados, empréstimos e financiamentos são os 
créditos mais difíceis de serem contratadas, citados por 30,5% e 18,1%, 
respectivamente. ―A combinação de burocracia e juros altos são um obstáculo 
à contratação de crédito e consequentemente para o investimento, o que acaba 
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por impactar o crescimento do país‖, afirma a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti. 

Entre os poucos entrevistados que pretendem contratar crédito, a 
modalidade mais citada é o micro crédito, mencionada por 56,7%, seguido pela 
conta garantida (16,5%). Os recursos emprestados serão utilizados 
principalmente para formação de capital de giro (34,0%), compra de estoque 
(21,6%) e pagamento de dívidas (21,6%). 
Demanda 

Com a demanda do consumidor por bens e serviços retraída e a 
atividade econômica em queda, inclusive com piora dos índices de 
empregabilidade, renda e aumento da inadimplência, o micro e pequeno 
empresariado brasileiro tem se mostrado pouco interessado em realizar 
investimentos em seus negócios. O indicador de propensão a investir registrou 
somente 28,45 pontos em março último. Houve um avanço na comparação 
com fevereiro, quando o indicador estava em 21,52 pontos, mas apesar da 
melhora, o patamar ainda é baixo, pois segue distante dos 100 pontos da 
escala do indicador. 

Em termos percentuais, apenas 26,5% dos micro e pequenos 
empresários pretendem investir nos próximos três meses, contra 66,6% que 
não pretendem fazê-lo. ―A recessão e o aumento do custo do capital tornam os 
empresários mais cautelosos diante da possibilidade de expandir seus 
negócios. Além das dificuldades econômicas, as incertezas no campo da 
política também impactam o humor de empresários e consumidores‖, afirma 
Pinheiro. 

Entre a parcela minoritária de empresários que pretendem investir nos 
próximos 90 dias, os investimentos prioritários serão reforma da empresa 
(27,8%), ampliação de estoques (27,4%), compra de equipamentos e 
maquinários (27,4%), e investimentos em propaganda e comunicação (21,2%). 
A principal fonte de recursos para o investimento é o capital próprio (69,3%). 
 
http://www.monitordigital.com.br/cautelosos-82-dos-micro-e-pequenos-
empresarios-nao-pensam-em-contrair-credito/ 
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Empréstimo de nome leva um em cada dez brasileiros à inadimplência 

 
25 de Abril de 2016 

Fonte: IN 
 

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) traçou o 
perfil de consumidores que estão ou ficaram inadimplentes há no máximo doze 
meses por terem emprestado seu nome para outra pessoa fazer compras ou 
tomar empréstimos. Segundo a pesquisa, um em cada dez (11,2%) ficou com o 
nome sujo por essa razão, principalmente por emprestar o nome para amigos 
(26,6%) e irmãos (21,0%). 

Apesar dessa prática não ser considerada adequada para as finanças, 
39,6% dos entrevistados afirmaram que o principal motivo para tomarem essa 
atitude de emprestar seus dados, cartão ou cheque foi o de ajudar. Para o 
educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, 
devido a proximidade pessoal o consumidor fica sensibilizado, já que é muito 
mais difícil negar ajuda. 

―O problema é que decisões financeiras precisam ser tomadas de forma 
racional, e quando as emoções interferem, o julgamento do consumidor fica 
comprometido‖, explica. ―Por isso, o recomendável é pensar bastante, de 
preferência sem a presença da pessoa que fez o pedido, antes de tomar 
qualquer atitude‖. 

Ainda que metade (50,7%) soubesse o valor que seria gasto em seu 
nome por terceiros, é expressivo o percentual de consumidores que não tinham 
conhecimento (28,5%). Oito em cada dez (79,2%) ainda afirmam não saber o 
valor pago pela dívida realizada por outras pessoas. 

O estudo também mostra que apenas 5,3% de quem usou o nome de 
outra pessoa para fazer compras e o deixaram sujo pagaram integralmente a 
dívida. Outros 64,1% ainda estão em negociação para o pagamento e dois em 
cada dez (19,9%) assumiram essa pendência. Entre esses entrevistados, 
29,6% teve que economizar e cortar gastos para pagar as dívidas de terceiros. 
Segundo a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, o consumidor 
que ficou inadimplente acha que a dívida não é dele e muitas vezes adia ou 
renega o pagamento. ―Porém, ainda que ele não tenha de fato contraído a 
dívida, tem responsabilidade em ter emprestado o nome e a única maneira de 
sair dessa situação pode ser ele mesmo pagando o valor da conta em atraso‖, 
afirma. 
Apenas 11% receberam o valor integral da dívida 

Além de emprestar o nome para outra pessoa e ter que arcar com a 
dívida, a pesquisa identificou que quase metade (44,3%) não cobrou o dinheiro 
gasto da pessoa. Apenas 11,5% já receberam o valor integral da dívida e 
12,1% um valor parcial, sendo que 76,4% não receberam nada. A principal 
justificativa de quem não pagou é que não possui dinheiro para pagar (40,3%) 
e outros 15,1% dizem que a pessoa alegou que irá pagar quando arrumar um 
emprego ou tiver um aumento do salário. 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

Em pelo menos 69,2% dos casos, o relacionamento entre o devedor e 
quem emprestou o nome ficou abalado. 82,0% dos entrevistados que 
emprestaram o nome e ficaram inadimplentes pretendem nunca mais 
emprestar seus dados, cartões e cheques a terceiros. 

―Emprestar o nome para amigos ou conhecidos é uma atitude solidária, 
mas pode estragar planos importantes de médio e longo prazo, como comprar 
uma casa, um carro ou investir na educação e saúde. Ao tentar ajudar uma 
pessoa próxima, é preciso pensar bastante antes‖, analisa Kawauti. ―Os 
resultados da pesquisa indicam que, frequentemente, quem emprestou o nome 
acaba se responsabilizando por uma dívida que não fez, com graves 
desdobramentos como a restrição ao consumo, inadimplência e até mesmo a 
perda da amizade de quem pediu ajuda.‖, conclui. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/emprestimo-de-
nome-leva-um-em-cada-dez-brasileiros-a-inadimplencia 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Cortar gastos é estratégia de 45% das empresas 

 
20 de Abril de 2016 

Fonte: Portal no Varejo 
 
Busca por fornecedores mais baratos é última alternativa, aponta estudo 
 

Os empresários dos ramos do comércio e serviços estão enfrentando 
dificuldades para manter postos de trabalho em função do atual momento 
econômico, mostra pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

Segundo o levantamento, para enfrentar esse problema, cada 
empresário demitiu, em média, 3,3 funcionários no último trimestre de janeiro a 
março. No segmento de serviços, o número de demissões foi ainda maior: 4,3 
dispensas. E 11,8% deles ainda projetam fazer novas demissões este ano para 
readequar a empresa ao novo cenário. 

Diante desse panorama desafiador, a contenção de despesas tem sido a 
principal estratégia das empresas para manter-se no mercado: 45,1% da 
amostra afirmaram tê-la adotado em algum grau. Outras medidas necessárias 
que tiveram de ser aplicadas para a sobrevivência da empresa foram a redução 
de preços (14,8%), demissão de funcionários (9,5%), investimento em 
atendimento (8,2%) e troca de fornecedores por outros mais baratos (7,9%). 

―Em maior ou em menor grau, a grande maioria dos empresários tem 
sido prejudicada pela instabilidade econômica e acabam forçados a se 
reinventarem para manter a atividade de seus negócios. Quem tem resiliência, 
experiência de mercado, autoconfiança e criatividade pode conseguir 
atravessar o momento com relativa tranquilidade ou até mesmo crescer na 
crise‖, defendeu em nota a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/estrategia/item/16204-cortar-
gastos-e-estrategia-de-45-das-empresas 
 

Voltar ao índice 

http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/estrategia/item/16204-cortar-gastos-e-estrategia-de-45-das-empresas
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/estrategia/item/16204-cortar-gastos-e-estrategia-de-45-das-empresas
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3. Comércio – Shopping Center 

Shoppings esperam piora do cenário em 2016 e recuperação só deve vir 
em 2017 

 
22 de Abril de 2016 

Fonte: Estadão 
 
Maioria das empresas entrevistadas pala Associação Brasileira de Shoppings 
Centers projeta ter queda real de 2,08% no ano 
 

O setor de shopping centers deve enfrentar uma deterioração do cenário 
econômico ao longo de 2016, o que deve resultar numa contração, em termos 
reais, das companhias, de acordo com estudo da Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce). Uma recuperação só é esperada para 2017, 
quando se aguarda uma dinâmica mais positiva no País. 

A maioria dos entrevistados pela Abrasce, com 36,9% das respostas, 
acredita que suas respectivas empresas devem ter crescimento nominal de até 
5% em 2016. Considerando a inflação de 7,08% estimada para o IPCA no 
Relatório de Mercado Focus, mesmo no melhor cenário dentro desses termos, 
as empresas projetam uma queda real de 2,08% no ano. 

Vale ressaltar ainda que os mais otimistas correspondem a quase 
metade do número de profissionais mais pessimistas. O crescimento nominal 
superior a 5% para as empresas é esperado por apenas 22,7% dos 
entrevistados, enquanto os outros 40,4% acreditam que o ano já será de 
contração nominal. 

As estimativas desanimadoras do setor condizem com as fracas 
expectativas para o cenário nacional. Conforme 44,5% dos entrevistados, o 
Brasil deve piorar até o final de 2016, enquanto 31,2% acreditam que as 
condições devem permanecer iguais. Apenas 24,3% esperam uma cenário 
melhor ainda nesse ano. 

Já para 2017, a expectativa sobre o cenário nacional começa a mudar. A 
grande maioria dos entrevistados, 64,9%, projeta uma visão melhor sobre o 
Brasil, enquanto outros 11,4% ainda aguardam um contínuo enfraquecimento. 
Cerca de 17,3% acham que as condições se manterão as mesmas no ano que 
vem. 

A pesquisa foi realizada com mais de 220 profissionais da indústria de 
shoppings, nos cargos de gerencia à diretoria, no intervalo de 10 de março a 30 
de março de 2016. Apesar de indicarem melhores perspectivas sobre o cenário 
em 2017, o estudo não trouxe estimativas para o resultado das companhias no 
ano que vem. 

O presidente da Abrasce, Glauco Humai, afirmou que, embora seja mais 
resiliente que outro segmentos do varejo, o setor de shoppings também tem 
sido afetado pela crise econômica. Para Humai, é preciso estimular um debate 
sobre a gravidade da situação e as mudanças do País. 
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Com esse objetivo, a entidade sugeriu a adoção de ponto facultativo no 
centros de compra no domingo da votação sobre o processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Para a votação no 
Senado, entretanto, o grupo ainda não decidiu se vai iniciar um esforço 
semelhante. 

"Queremos mostrar que se os shoppings, que são os grandes 
defensores do comércio aos domingos, chegam a cogitar ponto facultativo para 
os lojistas é porque a crise está muito grave", afirmou o dirigente. A entidade 
não se posiciona sobre o impeachment da presidente. 

A pesquisa da Abrasce foi realizada antes da votação na Câmara, mas a 
maioria dos executivos do setor apontou que a presidente Dilma deve ter seu 
mandato interrompido antes do final. Cerca de 72,3% dos entrevistados 
responderam que o impeachment deve acontecer, enquanto 17,3% disseram 
que o processo não deve ser concluído. Outros 10,4% afirmaram não saber 
como será encerrado o impeachment. 

Entre os que acreditam na saída do atual governo, 70% acham que o 
País melhorará em 2017, enquanto outros 10% esperam piora. Humai afirmou 
que, por enquanto, buscará conversar com senadores para mostrar a opinião 
do grupo sobre a situação da economia e "o que o varejo precisa para voltar a 
crescer". A Abrasce tem uma escritório de representação em Brasília e Humai 
contou que o contato com poder público, de diferentes âmbitos (municipal, 
estadual e federal), é frequente. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,shoppings-esperam-piora-do-
cenario-em-2016-e-recuperacao-so-deve-vir-em-2017--diz-
pesquisa,10000027547 
 

Voltar ao índice 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,shoppings-esperam-piora-do-cenario-em-2016-e-recuperacao-so-deve-vir-em-2017--diz-pesquisa,10000027547
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,shoppings-esperam-piora-do-cenario-em-2016-e-recuperacao-so-deve-vir-em-2017--diz-pesquisa,10000027547
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,shoppings-esperam-piora-do-cenario-em-2016-e-recuperacao-so-deve-vir-em-2017--diz-pesquisa,10000027547
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4. Comércio - Varejo 

Índice do varejo fecha março com queda de 7,5% 

 
22 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

As vendas no comércio varejista fecharam março com queda real de 
7,5%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior e já descontada a 
inflação. Este é o resultado apontado pelo Índice Antecedente de Vendas (IAV) 
do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Novamente, o resultado 
negativo é motivado pela continuidade da deterioração dos pilares 
macroeconômicos que direcionam o consumo, como a queda do nível de 
emprego e renda, o encarecimento do crédito, o aumento da inflação e a queda 
do índice de confiança, impactando negativamente os resultados de vendas do 
varejo pela forte correlação entre eles. 

Este foi o 12º mês seguido de queda nas vendas, que teve início em 
abril de 2015. O IAV-IDV é medido mensalmente pelos associados do IDV e 
divulgado 30 dias antes da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE. 

Além do enfraquecimento da economia, vale ressaltar, o ―efeito do 
calendário‖ deste período, com a comemoração da Páscoa sendo em março 
(ao contrário de 2015, que foi em abril), fato que afeta a base de comparação 
das vendas. Para os próximos meses, os associados do IDV indicam a 
continuidade da retração, com quedas de 5,1% em abril, 4,1% em maio e 3,5% 
em junho. 

Os associados do setor de semiduráveis, que inclui vestuário, calçados, 
livrarias e artigos esportivos, apresentaram o segundo pior resultado no mês de 
março, com queda real de 11,9% na comparação anual. Porém, a expectativa 
para os próximos meses é de resultados positivos, em relação ao mesmo 
período do ano anterior, com crescimento nas vendas de 1,3% em abril, 2,4% 
em maio e 3,2% em junho. 

Já o setor de bens duráveis teve o pior resultado, com queda real de 
12,1%, já descontada a inflação. Tal comportamento pode ser atribuído pela 
baixa confiança dos consumidores e os desafios no cenário de crédito. A 
projeção dos associados desse segmento para os próximos meses é de 
decrescimento: 5,1% em abril, 4,9% em maio e 5,36% em junho. 

O segmento de bens não duráveis, que responde em sua maior parte 
pelas vendas de super e hipermercados, foodservice e perfumaria, apresentou 
queda de 4,5% nas vendas de março e também sinaliza com quedas de 6,5% 
em abril, 5,3% em maio e 4,2% em junho. Vale lembrar que o setor de 
alimentação dentro do lar sofre muito e sente a pressão do aumento da 
inflação, que cresce acima do índice geral. A cesta de produtos deste setor teve 
um aumento médio de preços, em março, de 15,3% (acumulado dos últimos 12 
meses). 

Os indicadores macroeconômicos que possuem forte correlação com o 
varejo apontaram resultados negativos nos últimos meses. A inflação está 
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muito acima da meta estabelecida, o nível de desemprego alcança patamares 
iguais aos de 2011 e há uma contínua desaceleração da massa salarial, 
encarecimento e restrição na concessão do crédito e recorde de baixa na 
confiança do consumidor, indicador esse que é um dos principais 
influenciadores para o baixo resultado do varejo. 
O IAV-IDV tem se mostrado um importante indicador para o mercado, pois 
consegue antecipar entre 30 e 40 dias a tendência de resultados da Pesquisa 
Mensal do Comércio, do IBGE. 
 
http://www.monitordigital.com.br/indice-do-varejo-fecha-marco-com-queda-de-
75/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços - Seguros 

Seguro Proteção Aluguel, inovação para o mercado de imóveis 

 
24 de Abril de 2016 

Fonte: SEGS 
 

Goiania San Martin Franchising em parceria com seguradora cria seguro 
diferenciado para quem busca alugar imóveis. O mercado imobiliário vem 
sendo bem generoso com quem busca uma oportunidade de locação de 
imóveis, isso porque de dezembro de 2015 a janeiro de 2016 as locações 
tiveram um crescimento de 15,18% apenas no estado de São Paulo. Os 
números vieram do CRECI-SP – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, 
onde foram analisadas 1.066 imobiliárias em 37 cidades do estado. ―Esse é 
outro efeito da crise econômica, que tem levado muitas famílias a buscar um 
aluguel mais barato‖, esclareceu José Augusto Viana neto, presidente do 
CRECISP. 

Com um mercado tão movimentado, muitas pessoas buscam formas de 
proteção na hora do fechamento do contrato de locação, regra válida tanto para 
locador como para locatário e imobiliárias. Pensando nisso a San Martin 
Franchising, rede de franquias de seguros em parceria com a Seguradora 
Tokio Marine, elaborou uma novo seguro, o Proteção de Aluguel. ―Esse é um 
seguro onde quem faz o contrato é a imobiliária. Os segurados são pessoas 
que tem imóveis alugados na imobiliária, sendo aceito apenas um único 
responsável financeiro efetivo para o imóvel‖, explicou Carlos Roberto Puia, 
Gerente Administrativo da Universidade Corporativa da San Martin Franchising. 

O Seguro Proteção Aluguel traz vantagens para os donos de imóveis 
(com a garantia de recebimento do valor de doze alugueis de uma única vez 
em caso de morte ou invalidez total acidental e permanente), para imobiliárias 
(com a garantia da quitação da locação do imóvel até o fim do contrato) e para 
o inquilino (tendo a certeza que em caso de morte ou invalidez, sua família terá 
a segurança de quitação da locação do imóvel até 12 meses). ―Esse produto 
tem a cobertura de morte por qualquer causa, ou seja, morte natural ou 
acidental e por invalidez permanente total por acidente‖, esclareceu Puia sobre 
as coberturas oferecidas ao beneficiário do produto. 

Com vigência de até 12 meses, o Seguro proteção Aluguel tem 
renovação automática pelo mesmo período. ―Após esse prazo, um novo seguro 
poderá ser feito com anuência e aceitação por parte da imobiliária e da 
seguradora‖, contou o Gerente. Esse é um produto destinado à Imobiliárias, 
que garantem o seu recebimento trazendo assim maior segurança para elas, o 
calculo do valor a ser pago, varia de acordo com o numero de casas alugadas, 
idade dos inquilinos e os valores dos alugueis. ―A média pode chegar a 1% do 
valor do aluguel, porém, depende da carteira e a idade dos inquilinos‖, 
salientou Puia. Há a possibilidade dos custos do seguro diminuírem com a 
realização de uma análise detalhada da carteira de clientes da imobiliária. 
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O valor do premio desse seguro é equivalente ao valor de 12 meses de 
alugueis, ou seja, se o imóvel é locado por R$1.200, o capital segurado será de 
R$14.400. A idade mínima para o ingresso neste seguro é de 14 anos, e a 
idade máxima é de 70 anos. ―No Seguro Proteção aluguel não há carência para 
coberturas, tanto de morte quanto de invalidez‖. 

O Seguro Proteção Aluguel está disponível também para imóveis 
comerciais, onde o responsável por assumir o aluguel se torna o sócio-
administrador, tendo como prioridade aquele com maior participação na 
sociedade ou o sócio mais novo em igualdade na participação societária. 
―Devem estar enquadrados nas condições de aceitação de perfeitas condições 
de saúde e idade máxima de 70 anos‖, salienta. 
Parceria entre Franqueadora e Seguradora 

Esse novo produto oferecido pela San Martin Franchising foi criado em 
parceria com a Seguradora Tokio Marine, através da identificação da 
necessidade dos clientes da rede San Martin Franchising de um produto que 
pudesse atender um nicho de mercado específico. ―O Seguro Proteção Aluguel 
é um seguro em formato de prestamista, voltado a proteção da família do 
segurado, o proprietário do imóvel, bem como a imobiliária‖, salientou Carlos 
Roberto Puia. 
Sobre San Martin Seguros 

A San Martin Seguros surgiu há 20 anos como uma corretora de seguros 
convencional, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Se destacando 
no mercado graças ao atendimento personalizado disponibilizado aos seus 
clientes, a San Martin Seguros decide em fevereiro de 2014 migrar para o 
segmento de franquias. Com um plano de expansão acelerado, a rede possui 
em dois anos, 200 unidades em atuação, distribuídas em 17 estados do Brasil. 
Como meta a empresa prospectou até o fim de 2016, 150 novas unidades. 
 
http://www.segs.com.br/seguros/13319-seguro-protecao-aluguel-inovacao-para-
o-mercado-de-imoveis.html 
 

Voltar ao índice  
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda aérea doméstica tem queda de 3,12% em fevereiro, aponta Anac 

 
22 de Abril de 2016 

Fonte: Isto é Dinheiro 
  

A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros, medida em 
passageiros-quilômetros pagos transportados (RPK), registrou queda de 3,12% 
em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2015, segundo dados compilados 
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com isso, a demanda 
doméstica completou sete meses consecutivos de redução. 

Já a oferta, medida em assentos-quilômetros oferecidos (ASK), teve 
recuo de 0,78% no em fevereiro, na mesma base de comparação. Com isso, a 
taxa de ocupação das aeronaves em voos domésticos (RPK/ASK) atingiu 
78,1% em fevereiro de 2016, índice inferior ao registrado no mesmo mês de 
2015, quando a taxa de ocupação doméstica ficou em 80%. 

De acordo com a Anac, a GOL registrou a maior participação no 
mercado doméstico em fevereiro, com uma fatia de 36%. Em sequência, 
aparecem TAM, com 35,5%, Azul, com 16,6%, e Avianca, com 11,3%. O 
número de passageiros pagos transportados no mercado doméstico em 
fevereiro atingiu 7,066 milhões, queda de 3 69% em relação ao mesmo mês de 
2015. 
Internacional 

No segmento internacional, a demanda (em RPK) por transporte aéreo 
de passageiros das empresas brasileiras cresceu pelo 24º mês consecutivo, 
com alta de 4,96% em fevereiro de 2016 frente o mesmo mês de 2015. 
Já a oferta internacional (em ASK) registrou o 19º mês consecutivo de 
expansão, com alta de 4,45% ante fevereiro do ano passado. Com isso, a taxa 
de aproveitamento das aeronaves nos voos internacionais operados pelas 
aéreas brasileiras alcançou 80,4% em fevereiro de 2016, ante 80% no mesmo 
mês de 2015. 

Em participação de mercado, a TAM seguiu isolada na liderança em 
fevereiro, com 77,6%, enquanto a Gol respondeu por 12,6% e a Azul ficou com 
9,7%. No mês, foram transportados 612,7 mil passageiros, alta de 7,04% ante 
o mesmo período de 2015. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160422/demanda-aerea-
domestica-tem-queda-312-fevereiro-aponta-anac/365439 
 

Voltar ao índice  
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7. Serviços – Turismo 

Olimpíadas: empresários investem em padrões de hotelaria internacional 

 
23 de Abril de 2016 
Fonte: Fator Brasil 

  
A quatro meses dos jogos olímpicos, procura por hospedagens cresce e o 
ramo de turismos alternativos vê oportunidades com a grande demanda. 
 

Falta pouco para a realização das Olimpíadas 2016, no Brasil, e os 
hotéis apontam crescimento elevado de reservas para o mês de agosto, 
quando ocorrem os jogos. Entre as redes hoteleiras mais procuradas, estão as 
localizadas no Rio de Janeiro, capital que sedia os jogos,ocupando o primeiro 
lugar. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Tripadvisor, as procuras 
realizadas em março por hospedagem no RJ para as três primeiras semanas 
de agosto deste ano aumentou 820%, comparado ao mesmo período do ano 
passado. 

Mas a grande presença de estrangeiros no Brasil tende a aumentar 
também o turismo em outras regiões do país, além dos locais onde haverá as 
principais concentrações de atividades esportivas. Um desses lugares deve ser 
o litoral paulista. ―Muitos turistas vão aproveitar a vinda ao Brasil para 
conhecerem outros lugares‖, afirma Edson Costamilan Pavão, diretor do Ilha de 
Toque Toque Boutique Hotel, localizado na praia de São Sebastião (SP). 

A expectativa em especial é de que os turistas se espalhem e conheçam 
um pouco de cada lugar onde estiverem, como as praias brasileiras no 
Nordeste, ou no eixo Rio de Janeiro e São Paulo.De acordo Pavão, apesar do 
período mais frio, a tendência é os estrangeiros percorrerem o litoral. Até 
porque eles estão mais acostumados a baixas temperaturas. ―Nossos registros 
nos períodos entre março e agosto, quando a temperatura está mais baixa, são 
de turistas que visitam o Brasil para escapar do calor na Europaou nos Estados 
Unidos‖, salienta. 

Para o empresário, o litoral no período de inverno produz imagens 
belíssimas quando o dia está claro e aberto. ―Mesmo frio, quando o sol 
aparece, temos lindas paisagens. É um espetáculo produzido pela natureza‖, 
destaca Pavão. Além das paisagens, os turistas podem aproveitar muitas 
opções de hotelaria no Brasil que já seguem os padrões de qualidade 
internacionais. ―Nós viajamos o mundo em busca de referências internacionais 
para oferecer serviços, estrutura e atendimento que os hóspedes do exterior 
exigem‖, destaca Pavão. 

O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel está cercado pela mata atlântica 
e diante da baía da praia de Toque Toque Grande, uma pequena e reservada 
vila de pescadores, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Possui vista 
para o mar e é ideal para um passeio e descanso que fuja da agitação das 
cidades urbanas. 
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―Aplicamos essa qualidade em tudo: da suíte a piscina, do restaurante 
ao nosso apoio de praia. Temos atenção aos detalhes e queremos que nossos 
hóspedes guardem a estada no hotel como a melhor recordação de suas 
viagens‖, diz Pavão. 

O Ilha de Toque Toque Boutique Hotel ocupa uma área verde na 
encosta da serra da mata atlântica, num platô de 20 mil metros quadrados. O 
mar se espraia a 50 metros abaixo e a vista é incrível, especialmente da ilha 
que dá nome ao empreendimento na baía de Toque Toque Grande. O hotel 
dispõe de 13 suítes divididas em categorias, algumas com deck com ofurô e 
vista para o mar, sauna e piscinas privativas. 

Mais sobre o Ilha de Toque Toque Boutique Hotel —Localizado em 
Toque Toque Grande há pouco mais de 15 quilômetros de São Sebastião, o 
Ilha de Toque Toque Boutique Hotel ocupa uma área verde na encosta da 
serra da mata atlântica, num platô de 20 mil metros quadrados. O mar se 
espraia a 50 metros abaixo e a vista é incrível, especialmente da ilha que dá 
nome ao empreendimento na baía de Toque Toque Grande. O hotel dispõe de 
13 suítes divididas em categorias, com ofurô, sauna e piscinas privativos. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=317976 
 

Voltar ao índice  
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8. Comércio Eletrônico 

O comércio eletrônico como ferramenta para importação 

 
25 de Abril de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

Na contramão da crise, o comércio eletrônico registrou um crescimento 
de 15,3% em 2015. Isso se reflete ainda nas compras internacionais. Segundo 
a E-bit/Buscapé, os brasileiros gastaram US$ 2,02 bilhões em sites 
internacionais de compras, o valor é maior do que o registrado em 2014 
mesmo com a alta do dólar. 

―Essa prática de compra em sites internacionais ganhou tração nos 
últimos cinco anos, principalmente com o real valorizado entre 2011 e 2014‖, 
afirmou Pedro Guasti, cofundador da E-bit e diretor de Relações Institucionais 
do Buscapé Company. Veja mais na entrevista a seguir realizada pela CNC. 

CNC: Segundo a E-bit/Buscapé, os brasileiros gastaram US$ 2,02 
bilhões em sites internacionais de compras, sendo que o valor é maior do que o 
registrado em 2014 mesmo com a alta do dólar. Em sua visão, o comércio 
eletrônico pode se tornar uma ferramenta que estimule não apenas as 
importações, mas também a exportação de produtos brasileiros? 

Pedro Guasti: As transações comerciais realizadas via comércio 
eletrônico teoricamente não apresentam barreiras e fomentam tanto a 
importação como a exportação de produtos. Claro que cada país implementa 
suas próprias regras de controle tarifário e alfandegário e que impactam 
diretamente esse comércio. No caso do Brasil, os empresários que queiram 
exportar precisam entender como posicionar os produtos que serão 
comercializados, havendo mais espaço para mercadorias nacionais que não 
são encontradas facilmente em outros países. Um exemplo seriam os produtos 
artesanais, alimentícios produzidos com matéria-prima genuinamente brasileira 
e artigos de decoração com materiais encontrados somente no Brasil. 

CNC: Como as empresas têm lidado com esse grande fluxo de 
importação de produtos, especialmente da China, por meio da internet? 

PG: Essa prática de compra em sites internacionais ganhou tração nos 
últimos cinco anos, principalmente com o real valorizado entre 2011 e 2014. Os 
empresários nacionais estão preocupados com a concorrência desleal 
ocasionada no cross border, pois as empresas de fora inundam o mercado 
nacional muitas vezes sem recolhimento de impostos e sem respeitar o Código 
de Defesa do Consumidor. A lei obriga que sejam recolhidos impostos de 
importação na compra de qualquer produto de qualquer valor se a venda for 
feita de empresa para consumidor (B2C). A interpretação de que as compras 
até US$ 50 não pagam impostos é errônea. Isso vale apenas se a remessa é 
realizada de pessoa física para pessoa física (C2C), o que quase sempre não 
ocorre. A Receita Federal deveria implementar controles mais rigorosos para 
fiscalizar e obrigar o pagamento de impostos em todas as compras fora do 
Brasil. 
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CNC: Como as empresas do comércio podem agir para atuar de forma 

competitiva em um momento tão crítico para o País? 
PG: Em momentos de crise, temos o aumento da informalidade como 

consequência da pressão por redução de custos e aumento do desemprego. 
As empresas formais que atuam dentro da lei precisam ser mais eficientes em 
seus processos, reduzir custos e aumentar os controles de gestão financeira de 
forma a evitar o endividamento. É claro que a consequência será o fechamento 
de lojas deficitárias, diminuição do tamanho das empresas e drástica redução 
na geração de riqueza. Por outro lado, as empresas que sobreviverem a esta 
fase serão aquelas que estarão melhor preparadas para voltar a crescer mais 
rapidamente quando o País retomar o rumo do crescimento. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/o-comercio-eletronico-como-
ferramenta-para-importacao/ 
 

Voltar ao índice  
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/o-comercio-eletronico-como-ferramenta-para-importacao/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/o-comercio-eletronico-como-ferramenta-para-importacao/


 

Informativo SCS  

 

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

  19 

“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.” 

 

9. Emprego 

Mais de 25 mil postos de trabalho são fechados no setor de transporte em 
2016  

 
22 de Abril de 2016 

Fonte: CNT 
 

Resultado decorre da recessão econômica. Número equivale a um terço da 
redução de vagas registrada em todo ano de 2015  
 

A queda na demanda por serviços de transporte, reflexo da recessão 
econômica que atinge o Brasil, já causou o fechamento de 25,3 mil postos de 
trabalho nas empresas de transporte e logística, somente no primeiro bimestre 
de 2016. O número representa um terço dos resultados de 2015, quando 76,4 
mil pessoas perderam suas vagas no setor. Os dados são do Ministério do 
Trabalho. 

Somente o transporte terrestre perdeu 20,8 mil trabalhadores nos dois 
primeiros meses deste ano, resultado direto do enfraquecimento da atividade 
econômica. A demanda pelos serviços do segmento caiu 9,6% nesse período. 
No acumulado de 12 meses, a diminuição chega a 10,4%. Em 2015, foram 
53,4 mil demissões. 
Sondagem 

Os resultados confirmam o que revelou a Sondagem Expectativas do 
Transportador - 2015, levantamento realizado pela CNT (Confederação 
Nacional do Transporte) no segundo semestre do ano passado, sobre as 
perspectivas para 2016. Para 68% dos empresários ouvidos, a recuperação da 
economia só ocorrerá a partir de 2017. Desses, 20% creem que os resultados 
só começarão a melhorar em 2018. 

A Sondagem apontou, ainda, que quase 80% dos empresários teve que 
reduzir o quadro de funcionários no ano passado e 30% diminuíram a 
expectativa de contratações formais para 2016. ―O momento é de alerta e 
inspira cuidados nos diversos segmentos do transporte. Os dados revelados 
pela Sondagem de 2015 apontaram a pior expectativa em relação ao 
desempenho das atividades do transporte desde o início do levantamento, em 
2012‖, disse o presidente da Confederação Nacional do Transporte, Clésio 
Andrade.  
 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/mais-de-25-mil-postos-de-trabalho-sao-
fechados-no-setor-de-transporte-em-2016-cnt 
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10. Logística – Transporte Aéreo 

Porto de Santos bate 3º recorde mensal consecutivo de movimentação de 
mercadorias 

 
25 de Abril de 2016 

Fonte: Portos e Navios 
 

O porto de Santos bateu em Março de 2016 o 3º recorde mensal 
consecutivo na movimentação de cargas. O mês de março aproximou-se dos 
11 milhões de toneladas, registrando a melhor marca mensal para um mês do 
1º semestre do ano. No acumulado, o 1º trimestre de 2016 supera o mesmo 
período do ano passado em 5,3%, com um total de 27,75 milhões de toneladas 
embarcadas e desembarcadas. 

O resultado foi impactado pela produtividade do complexo soja (grãos e 
farelos), que registrou o maior resultado histórico mensal para a commodity. A 
soja respondeu por quase a metade de toda a exportação do Porto de Santos 
em março, com 4,29 milhões de toneladas embarcadas. O total de exportações 
em março foi de 8,5 milhões de toneladas (14,9% acima do mesmo mês de 
2015). As importações mantêm tendência de queda em relação ao ano 
passado e registraram 14,3% de queda no acumulado do ano. 
Movimentação mensal 

O produto mais exportado em março no Porto de Santos, o complexo 
soja, registrou movimento de 4,29 milhões de toneladas, crescimento de 45,2% 
em relação ao mesmo mês do ano passado. Em segundo o açúcar, com 1,33 
milhão de toneladas, recuo de 5% em relação a março de 2015. O terceiro 
produto mais embarcado foi a celulose, com 239,8 mil toneladas, queda de 
20,1% em relação a março de 2015. Completam os dez produtos de maior 
movimentação: óleo combustível (167,5 mil t, queda de 21,8%), sucos cítricos 
(recuo de 1%, movimento de 163,2 mil t), óleo diesel (queda de 27%, 133,9 mil 
t), café em grãos (queda de 31,6%, 115,6 mil t), álcool (-4,1%, 92,2 mil t), 
gasolina (84,4 mil toneladas, +30,2%) e carnes (63,8 mil t, redução de 23,2% 
em relação a março de 2015). 

Nas importações, os produtos com maior participação foi o adubo, com 
204,7 mil toneladas movimentadas, um crescimento de 33% em relação a 
março do ano passado. O gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como 
gás de cozinha, foi a segunda mercadoria em movimentação, com 92,1 mil 
toneladas (crescimento de 96,1%). Completam os cinco produtos com maior 
movimentação nas importações: sal (82,6 mil toneladas, crescimento 6,9% em 
relação ao mesmo mês do ano anterior), soda cáustica (crescimento de 19%, 
movimentação de 77,4 mil t) e trigo (queda de 6,9%, 70,5 mil t). 
Movimento acumulado no trimestre 

O primeiro trimestre de 2016 apresentou crescimento de 5,3% na 
movimentação de cargas em relação ao mesmo período de 2015. Os dados 
confirmam o crescimento anual do Porto. 
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As exportações chegaram a 20,77 milhões de toneladas nos primeiros 
três meses deste ano, um crescimento de 14,3% em relação a 2015. O 
complexo soja, com um crescimento de 32,1%, foi o produto mais exportado, 
seguido de açúcar e milho. O 4º produto mais exportado em 2016 é a celulose. 
Completam as cinco cargas mais embarcadas os sucos cítricos, que também é 
destaque por ter registrado aumento de 8,9% em relação a 2015. 

As importações no período chegaram a 6,99 milhões de toneladas, 
queda de 14,8%. O produto com maior movimentação no 1º trimestre de 2016 
foi o adubo, com 553,1 mil toneladas e crescimento de 52,8%. Em 2º ficou o 
enxofre, com 325,7 mil t, recuo de 33,4% em relação ao 1º trimestre de 2015. 
O sal registrou aumento de 34,1% e marcou 285,7 mil toneladas, ficando em 3º 
no movimento acumulado do ano. 

O movimento de contêineres registrou queda de 8,2% no acumulado do 
ano, com 824.885 TEU em 2016 contra 898.259 TEU em 2015. No mês, a 
redução foi de 11,4% (297.233 TEU em março de 2016 e 335.424 TEU em 
2015). O fluxo de navios registrou queda no mês e no resultado acumulado. 
Foram 419 atracações em março de 2016 contra 478 no mesmo mês do ano 
passado. No acumulado, 2016 registra até março 1.213 atracações, contra 
1.296 no ano passado. 
 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34072-porto-de-
santos-bate-3-recorde-mensal-consecutivo-de-movimentacao-de-mercadorias 
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11. Curtas 

RIOgaleão segue com cronograma de migração das companhias aéreas do 
Aeroporto Internacional Tom Jobim 

 
21 de Abril de 2016 
Fonte: Fator Brasil 

 
O RIOgaleão segue seu processo de migração das companhias aéreas 

internacionais do terminal 1 para o terminal 2 e informa que as linhas aéreas com voos 
para a Europa Air France, British Airways, Iberia e KLM serão as próximas a serem 
transferidas. A partir do dia 21 de abril(quinta-feira), o check-in dessas companhias, 
bem como o desembarque dos seus passageiros, serão realizados no terminal 2. Com 
a inauguração do novo píer estarão disponíveis 26 novas pontes de embarque em um 
novo espaço de 100 mil m², as quais, somadas às 32 novas pontes instaladas nos 
terminais 1 e 2, proporcionarão ainda mais comodidade e agilidade no embarque e 
desembarque dos passageiros. 

O processo de migração das companhias aéreas, que já conta com a migração 
das empresas Condor e Alitalia para o terminal 2, faz parte da transformação e 
modernização do Aeroporto Internacional Tom Jobim com a abertura do Píer Sul, que, 
além de oferecer um novo e moderno espaço para embarques e desembarques, 
contará com uma nova área comercial e muito mais conforto, praticidade e agilidade 
para os passageiros. O novo píer será destinado, principalmente, aos voos 
internacionais e, até 2017, o processamento de passageiros domésticos e 
internacionais (check-in e despacho de bagagens) estará concentrado no terminal 2. O 
fluxo de passageiros será distribuído entre as 58 pontes de embarque localizadas nos 
terminais 1 e 2 e no Píer Sul. As mudanças serão realizadas e comunicadas com 
antecedência e em fases para não interferir na operação do aeroporto e apoiar no 
planejamento prévio dos passageiros. 
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12. Feiras 

 
23/04/2016 até 25/04/2016 - 4º FEIRA DE NEGÓCIOS PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO 
Setor: Animais Domésticos  
Local: FENAC 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
25/04/2016 até 29/04/2016 – AGRISHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Ribeirão Preto  
Cidade: Ribeirão Preto – SP 
 
26/04/2016 até 27/04/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – FIQ 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas S/A 
Cidade: Arapongas – PR 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 - ENVASE BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas  
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – BRASIL ALIMENTA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
28/04/2016 até 01/05/2016 – EXPOSOL 
Setor: Multisetores  
Local: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz 
Cidade: Soledade – RS 
 
28/04/2016 até 07/05/2016 – FIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções de Brasília 
Cidade: Brasília – DF  
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29/04/2016 até 10/05/2016 – EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - Parque de Exposições 
Fernando Costa 
Cidade: Uberaba – MG  
 
29/04/2016 até 08/05/2016 – FENASOJA 
Setor: Multisetores  
Local: Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson  
Cidade: Santa Rosa – RS 
 
30/04/2016 até 08/05/2016 – FNLPC & FLIPOCOS 2016 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/05/2016 até 05/05/2016 – APAS 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 04/05/2016 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Careca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – FEIRA DA INDUSTRIA LATINO AMERICANA 
DE AVES E SUINOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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