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1. Crédito e Financiamento 

Taxa média do cartão de crédito em agosto é a maior desde março de 
1999 

14 de Setembro de 2015 
Fonte: Portal G1.com 

 
Em agosto, juros ficaram em 13,37% ao mês ou 350,79% ao ano. 
Levantamento é da Associação dos Executivos de Finanças (Anefac). 
 

A taxa de juros média geral para pessoas físicas subiu de julho para 
agosto, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Das seis linhas de crédito 
pesquisadas, como cheque especial e cartão de crédito rotativo, todas ficaram 
mais caras. 

No caso do cartão de crédito, houve uma elevação de 2,61%. Com isso, 
a taxa subiu de 13,03% ao mês (334,84% ao ano) em julho para 13,37% ao 
mês (350,79% ao ano) em agosto. A taxa deste mês é a maior desde março de 
1999, quando chegou a 13,45% ao mês ou 354,63% ao ano). 

O juro médio, considerando todas as modalidades de empréstimo 
pessoal, subiu 1,13% no mês ao passar de 7,06% ao mês (126,74% ao ano) 
em julho para 7,14% ao mês (128,78% ao ano) em agosto -  a maior taxa de 
juros desde julho de 2009. 

A taxa de juros média geral para pessoa jurídica também aumentou, 
correspondente a uma elevação de 0,74% no mês, passando 4,06% ao mês 
(61,22% ao ano) em julho para 4,09% ao mês (61,77% ao ano) em agosto - a 
maior taxa de juros desde junho de 2009. 

Para a Anefac, "tendo em vista o cenário econômico atual que aumenta 
o risco de elevação dos índices de inadimplência, a tendência é de que as 
taxas de juros das operações de crédito voltem a ser elevadas nos próximos 
meses". 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/09/taxa-media-de-
emprestimo-pessoal-se-aproxima-de-130-ao-ano.html 
 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio 

Dados do Dieese mostram importância do comércio na economia 

 
14 de Setembro de 2015 

Fonte: GSMD 
 

A expressiva força de trabalho, o consumo das famílias, o desempenho 
das vendas nos últimos anos, o peso/contribuição na composição do PIB (setor 
terciário que engloba o comércio responde por cerca de 70% do PIB) mostram 
a relevância e a contribuição do setor do comércio para a economia brasileira. 

Composto por três grandes segmentos (varejo, atacado e veículos) o 
comércio é um setor que incorpora desde grandes redes nacionais e 
internacionais até uma imensa quantidade de micro e pequenos 
estabelecimentos familiares, demanda um grande número de trabalhadores e é 
um tradicional absorvedor de mão de obra. 

Em 2013, o Brasil 2 contava com 9,5 milhões de comerciários, 19,4% 
dos trabalhadores formais no país, ficando atrás somente do setor de serviços 
(34,2%). O desempenho do comércio varejista, medido pelo indicador 
Crescimento das vendas, encerrou 2014 com resultados superiores ao do 
Produto Interno Bruto (PIB), como já havia acontecido nos anos anteriores. 

O varejo e o PIB cresceram, em termos reais (descontada a inflação), 
2,2% e 0,1%¸ respectivamente. Para 2015, a projeção1 é de crescimento de 
1,0% nas vendas do setor (Gráfico 1). Ainda que haja correlação entre os dois 
indicadores, o crescimento do comércio tem sido sempre superior ao 
crescimento do PIB, no período em análise. Mesmo em cenário de estagnação 
do PIB, como em 2009 e 2012, o comércio cresceu fortemente. 

Nos últimos anos, o setor tem sido embalado pelo dinamismo do 
mercado interno, por meio do crescimento do emprego e da expansão da 
massa salarial. As duas principais determinantes do setor, renda e crédito, 
continuaram crescendo, ainda que num ritmo mais modesto do que nos anos 
anteriores. A despesa de consumo das famílias, componente fundamental do 
PIB, sob a ótica da demanda, teve expansão de 0,9% em 2014, 11º ano 
consecutivo de crescimento. Este crescimento foi favorecido pelo avanço de 
4,1% da massa salarial, em termos reais, e pelo acréscimo de 5,5% (em 
termos nominais) do saldo de operações de crédito do sistema financeiro com 
recursos livres para as pessoas físicas. 

O aumento do salário mínimo, os reajustes dos pisos regionais, os 
ganhos salariais das categorias, os programas de transferências de renda e o 
crescimento do volume de crédito têm contribuído para os bons resultados do 
setor. Ademais, somente entre 2007 e 2014, o Brasil gerou 12 milhões de 
empregos formais, reduzindo a taxa de desemprego e aumentando fortemente 
a formalização, com impacto direto sobre o desempenho do comércio. 
 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/dados-do-dieese-
mostram-importancia-do-comercio-na-economia 
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Rede regional deve aproveitar melhor o potencial do comércio no interior 

 
14 de Setembro de 2015 

Fonte: DCI 
 
Pertencentes a pequenos empresários, marcas locais levam a melhor perante 
os grandes players do setor por conhecerem melhor o consumidor e 
oferecerem atendimento mais personalizado 

 
O interior do Brasil apresenta expressivo potencial de crescimento. A 

estimativa é que até 2020 os consumidores residentes nesses locais gastem 
US$ 60 bilhões em compras, o que representaria crescimento de 45% para o 
varejo. 

Essa alavancagem do comércio, segundo analistas ouvidos pelo DCI, 
virá das operações regionais onde o atendimento diferenciado do comerciante 
vai se sobressair, mesmo perante a grandiosidade de certos players. "O 
consumidor do interior está acostumado com o caixa do supermercado que 
sabe o seu nome. Ele liga para o proprietário da padaria, faz seu pedido e 
ainda pendura a conta em cadernetinhas. Nenhuma grande rede será capaz de 
superar isso", afirma o especialista em varejo Fred Rocha. 

A respeito do volume de consumo até 2020, a estimativa de crescimento 
foi feita pelo The Boston Consulting Group (BCG) e identificou ainda que, para 
as grandes redes conseguirem se expandir para esses locais, elas terão 
barreiras a serem quebradas: entender o consumidor local e administrar a 
distribuição e a logística. "O interior tem acesso mais difícil e é mais caro 
atender com a cadeia típica de fornecimento do varejo", aponta a BCG. 

Para Rocha, uma maneira mais fácil para os grandes players varejistas 
chegarem a essa região é por meio do e-commerce. "Mas eles vão ter de 
investir em produtos diferenciados. Por exemplo, um sapato que o consumidor 
não vai encontrar igual na região em que reside." 

Polo comercial 
Além do canal on-line, que supre boa parte da demanda de consumo em 

regiões do interior, o grande varejo pode apostar em cidades em que o retorno 
do investimento é mais viável. "Acima de 150 mil habitantes é um local com 
potencial para os grandes. Abaixo de 100 mil, o ideal seria ir para locais 
próximos ou a cidades consideradas polos produtivos", enfatiza Rocha. 

Exemplo citado pela BCG é a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. 
O município tem cerca de 200 mil lares, o que representa US$ 4 bilhões em 
compras por ano. Ao atuar como polo comercial para regiões vizinhas, seu 
potencial de consumo chega a 1 milhão de lares, o que representa um 
consumo na ordem de US$ 16 bilhões. Esses números são praticamente iguais 
ao de Recife, capital de Pernambuco. 

Força regional 
Para o coordenador do núcleo de estudos e negócios do varejo da 

ESPM, Ricardo Pastore, já existem casos emblemáticos de redes regionais que 
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se expandem pelo interior. "No setor supermercadista do Sul do País temos a 
rede Condor Super Center, com expansão significativa pelo interior. Temos 
também a sulista Havan, loja de departamentos que foca as novas unidades 
nesses locais também", explica. Só a Havan soma 92 filiais. 

Pastore afirma ainda que as principais redes varejistas - Grupo Pão de 
Açúcar (GPA) e Carrefour -, e de outros segmentos investiram muito no interior 
de São Paulo, Rio de Janeiro e demais regiões do Sudeste. "Algumas 
varejistas foram seguindo os shopping centers, como por exemplo a C&A e a 
Renner, lojas chamadas de âncoras pelos centros de compras", diz Pastore. 

Ainda segundo o especialista, outro segmento que também tem 
aproveitado esse movimento é o de home center. "Tem muitos que estão indo 
para regiões mais afastadas." 

Resiliência 
Diferentemente das grandes capitais, em que o desligamento de 

funcionários está mais evidente nesse momento de retração econômica, o 
interior, por ter sua economia atrelada à cadeia produtiva do agronegócio, 
mostra mais resistência nesse período. "Eles não têm mais de 50 funcionários 
por loja, no máximo dois. Além disso, a economia local é menos afetada pela 
crise, assim como o consumo", diz o especialista Fred Rocha. 

Segundo ele, o trabalho do Sebrae também é de extrema importância 
para esse pequeno varejista. "Eles estão com a campanha 'compre do 
pequeno produtor', que pode ajudar a desenvolver a economia das cidades 
interioranas e alavancar o consumo", diz. 

No entanto, na opinião de Pastore, do núcleo de varejo da ESPM, não é 
possível generalizar. Para ele, existem regiões interioranas em que a 
economia, assim como nas maiores capitais, está baseada na indústria. "Deve-
se analisar o contexto. Hoje, os atrelados ao agronegócio estão bem." 

 
http://www.dci.com.br/comercio/rede-regional-deve-aproveitar-melhor-o-
potencial-do-comercio-no-interior-id495437.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/rede-regional-deve-aproveitar-melhor-o-potencial-do-comercio-no-interior-id495437.html
http://www.dci.com.br/comercio/rede-regional-deve-aproveitar-melhor-o-potencial-do-comercio-no-interior-id495437.html
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3.  Comércio - Varejo 

Varejo busca retomada com Dia das Crianças 

 
14 de Setembro de 2015 

Fonte: GSMD 
 

Principal data para o segmento de brinquedos, o Dia das Crianças deve 
ajudar a recuperar o cenário de queda nas vendas registrado pelo comércio no 
primeiro semestre deste ano. A expectativa de alguns lojistas é de crescimento 
real equivalente ao que ocorreu no mesmo período em 2014 (em torno de 1,5%). 
"A ideia é trabalhar buscando de todas as formas uma estabilidade, porque 
certamente o ticket médio será inferior ao do ano passado (que ficou em 
R$ 86,00)", adianta o presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento 
do Varejo (AGV), Vilson Noer. A entidade está finalizando uma pesquisa junto aos 
consumidores - que deve ser divulgada nos próximos dias - para clarear a 
perspectiva do setor. 

"Estamos mobilizados, recebendo mercadorias, mas preocupados com 
excesso de estoque, pois não tem como reverter o que foi encomendado e o 
movimento diminuiu muito (12% nas lojas de rua e 20% nas de shopping) nos 
últimos meses, em função da crise", admite a supervisora da rede de lojas Del 
Turista, Beatriz Dias. Segundo ela, o câmbio não chegou a afetar os preços dos 
importados, porque os pedidos foram feitos no início do ano. "Até o Natal, 
garantimos, porque já está tudo encomendado, mas, a partir de novembro, o preço 
do dólar pode vir a ser um problema, até porque o mix de produtos dos 
fornecedores está mais enxuto", considera Beatriz, se referindo às compras de 
importados que ainda devem ser feitas para o primeiro semestre de 2016. Para o 
Dia das Crianças, a gestora aposta em produtos nacionais, como os fabricados 
pela Estrela, que tem, entre os destaques, uma linha de licenciados bastante 
desejada pelos pequenos. 

Nas rede Lojas França, a aposta são os lançamentos das bonecas Frozen e 
Show da Luna, ambas da Estrela, mas também incluem importados, como 
carrinhos Hot Wheels, da Mattel, e os heróis da multinacional Hasbro. De acordo 
com a gerente da unidade localizada no Shopping Total, Fernanda Barcellos, 
embora o movimento de clientes tenha "caído muito" no primeiro semestre, a rede 
França estima crescer 20% nas vendas do Dia das Crianças, a exemplo do ano 
passado. "Esta data representa 40% do nosso faturamento, temos esperança de 
vender bem e recuperar o desempenho, que enfraqueceu pela queda da demanda 
nos últimos meses." 

O estoque da rede para a data ainda está sendo preparado, com as 
compras feitas "aos poucos". Fernanda destaca que as encomendas foram 
reduzidas em 40% frente a 2014. "Diminuímos o mix de importados e de grandes 
marcas, e também o volume de itens encomendados." Para atrair os 
consumidores, a estratégia será aumentar a possibilidade de parcelamento para 
até 10 vezes sem juros, além de caprichar no atendimento e realizar promoções, 
afirma a gerente da França. Na Del Turista, a mesma receita deve garantir um Dia 
das Crianças mais feliz para o caixa da empresa. "Estamos apostando nos 
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produtos nacionais, justamente para ofertar preços, pois se consegue uma 
diferença de cerca de 15% a menos", calcula Beatriz. 

Noer, da AGV, concorda que a saída para os comerciantes de brinquedos 
será atrair os consumidores com promoções e parcelamentos, sem descuidar do 
atendimento. Proprietária da rede Estrela Franquias (das lojas Caverna do Dino, 
de enxoval de bebê e roupas infantis), Fabiana Estrela destaca a importância de 
treinar as equipes para estarem alinhadas ao desejo dos clientes. "É fundamental 
entender quais produtos são demandados, além de cuidar da exposição dos itens 
na loja, para facilitar o processo de compra, e jamais deixar de fazer o pacote dos 
presentes", ensina ela, que é diretora da Associação Brasileira de Franchising. "O 
cliente quer sair com o pacote de presente pronto, isso mostra um cuidado do 
lojista e faz muita diferença", ressalta. 
Fabricantes de brinquedos projetam expansão de 15% 

Em todo o País, as vendas da indústria para o varejo que cobrirão a 
demanda do Dia das Crianças devem inflar em 15%, conforme estimativa do 
presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), 
Synésio Batista da Costa. Somente para este período, foi encomendado 35% de 
todo o volume do ano, em produtos para o segmento, afirma o dirigente. "Estamos 
bastante desconectados da crise, porque não há como deixar de atender ao 
pedido de uma criança", considera Costa, afirmando que este é o momento do 
segmento crescer. 

O presidente da Abrinq destaca que a alta do dólar devolveu a 
competitividade à indústria nacional. Ele afirma que, nos últimos anos, os 
fabricantes brasileiros têm ganhado mercado, passando de 25% de participação 
das vendas do setor, em 2005, para 44% no início de 2015. "Estamos conseguindo 
quase independência de marcas e licenciamentos internacionais (pois também não 
dá para ficar isento), mas o gosto e cultura por personagens nacionais vêm 
aumentando e fomentado produtos nesta linha", explica. O mercado brasileiro de 
brinquedo deve movimentar, este ano, perto de R$ 10 bilhões no varejo, e as 
vendas da Semana da Criança devem chegar a R$ 3,7 bilhões em todo o País, 
calcula o dirigente da Abrinq. 

"O Dia das Crianças, de forma geral, é uma época boa de vendas", afirma a 
proprietária da rede Estrela Franquias, Fabiana Estrela. "Algumas pessoas até 
compram o presente de Natal junto", completa a empresária, que considera que, 
apesar de todo o cenário econômico, os consumidores estão "um pouquinho" mais 
otimistas. "A gente fica na dúvida do que irá acontecer, mas ao menos o final de 
ano dá uma sensação positiva", emenda Fabiana, que prevê crescimento de 15% 
para a rede de mais de 45 lojas. De acordo com o dirigente da Abrinq, uma das 
razões do bom desempenho da indústria de brinquedos no Brasil tem sido o 
Programa de Integração Produtiva com Fabricantes do setor no Mercosul, que, 
entre outras metas, busca estimular o desenvolvimento de fornecedores regionais. 

Segundo a AGV, os brinquedos têm participação muito forte no varejo na 
semana do Dia das Crianças, representando de 30% a 40% do que é vendido em 
todo o ano. "Ainda existe o problema dos importados, que têm participação maior 
nas prateleiras de produtos, é um freio para o lojista se adequar à realidade atual", 
comenta o presidente da entidade, Vilson Noer. 
 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/varejo-busca-retomada-
com-dia-das-criancas 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/varejo-busca-retomada-com-dia-das-criancas
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/varejo-busca-retomada-com-dia-das-criancas
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Varejo de higiene e beleza cresce 7,5% no semestre 

 
O valor das vendas do setor de higiene e beleza teve uma alta nominal 

(sem descontar a inflação) de 7,5% no primeiro semestre deste ano na 
comparação com o mesmo período de 2014, segundo dados da Nielsen. A alta é 
1,33 ponto percentual superior ao avanço dos preços no período (o IPCA ficou em 
6,17%) e um ponto maior do que a média de oito segmentos analisados pela 
companhia. 

O setor só perdeu para produtos de limpeza, perecíveis e bebidas 
alcoólicas, que registraram alta de 9,4%, 8,5% e 7,6%, respectivamente. "Higiene 
e beleza já vem se destacando há alguns anos. Quando o consumidor opta por 
fazer cortes nos gastos, mantém os desse segmento, mesmo que seja com itens 
mais baratos", diz Bruna Fallani, da Nielsen. 

A distribuição dos produtos em vários tipos de estabelecimentos, como 
mercados, farmácias e perfumarias, também favorece o segmento, de acordo com 
Fallani. Os super e hipermercados foram os que registraram o maior incremento na 
comercialização desses itens, com 8,9% nos primeiros seis meses do ano. 

Nas farmácias e perfumarias, a alta ficou em 6,8% e 2,4%, 
respectivamente. A pesquisa da Nielsen será divulgada em evento da Beauty Fair, 
que acontece entre os dias 5 e 8 deste mês em São Paulo. 

 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/varejo-de-higiene-e-
beleza-cresce-75-no-semestre 
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4. Serviços - Internet 

Ligação direta com os clientes 

 
13 de Setembro de 2015 

Fonte: Portal administradores.com 
 

Os clientes tornam-se cada vez mais exigentes e buscam por atendimentos 
personalizados 
 

O uso da Internet móvel está aumentando em todo o mundo. Cada vez 
mais, as pessoas descobrem novos recursos tecnológicos para agilizar o dia a 
dia, ganhar tempo e facilitar processos. Sem dúvida, um dos setores mais 
avançados na adoção da tecnologia é o bancário, mas somente agora com a 
disseminação dos smartphones é que a comunicação com os clientes vai 
entrar numa nova era. Temos no Brasil mais de um celular por habitante e mais 
de 150 milhões de smartphones, o que permitirá às instituições bancárias 
reinventarem seu modelo de atendimento e de relacionamento com clientes, 
incluindo novos aplicativos mobile e soluções de comunicação via SMS (Short 
Message Service ou, em português, Serviço de Mensagens Curtas). Os 
consumidores estarão de olho em quem melhor os atende, de forma rápida e 
com qualidade. 

Os dados comprovam que uma verdadeira revolução está por acontecer. 
Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel 
Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), 97% das novas ativações de banda larga 
no Brasil foram para dispositivos móveis, sendo que o tráfego móvel nacional 
de dados deve manter uma taxa média de crescimento de 56% até 2019. Ou 
seja, cada vez mais os brasileiros estão acessando a rede pelo celular, e este 
crescimento reflete-se também nas atividades financeiras. De acordo com a 
Febraban - Federação Brasileira de Bancos, as transações bancárias via 
celular (mobile banking) tiveram aumento médio anual de 209% de 2010 a 
2014. 

Esses dados comprovam uma mudança na forma como as pessoas 
estão se relacionando com seus bancos, e marca mais uma etapa de evolução 
na trajetória dos bancos brasileiros que evoluíram tecnologicamente muito por 
conta da necessidade de controle que tinham que ter na década de 90, quando 
a inflação mensal chegou a mais de 80% no Brasil. Os brasileiros, 
principalmente os mais pobres, habituaram-se a sacar todo o salário assim que 
o recebiam e corriam para os supermercados. O objetivo era comprar tudo o 
que podiam, antes que os preços subissem. Atualmente, o brasileiro não 
precisa correr às compras assim que o salário é depositado, uma vez que pode 
reter o dinheiro e gastá-lo quando e onde quiser. Com essa mudança, e outras 
mais, a relação da instituição financeira com os clientes amadureceu. 

O direito à portabilidade bancária também colaborou para uma 
modificação deste relacionamento. Conforme a resolução nº 3.402/06 do 
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Banco Central do Brasil, o cliente pode transferir a qualquer momento para 
outra instituição bancária sua conta salário e os investimentos realizados. Com 
o aumento do índice de bancarização no Brasil, que atingiu 60% da população 
brasileira em 2014, segundo a Febraban, o setor está sendo pressionado a se 
reinventar devido à portabilidade bancária, ao uso massivo do celular para 
transações bancárias e à alta competitividade. Neste cenário, quem sai na 
frente é aquele que investe em tecnologia e fidelização. 

Por isso, o celular mostra-se um recurso muito poderoso nesta nova era. 
Os aplicativos mobile e o uso de SMS em diversas funções da rotina bancária 
são essenciais para fidelizar clientes. O SMS pode e deve ser utilizado como 
estratégia de marketing, na criação de canais de relacionamento e de 
aproximação com clientes. Podem, também, funcionar como ferramentas de 
apoio operacional por serem de baixo custo e elevado índice de assertividade. 
Também é ideal para evitar fraudes com alertas de compra, validação de 
operações e informações sobre transações atípicas. Enfim, o SMS vem sendo 
inserido nos processos de negócios dos bancos, apoiando, definitivamente, 
para uma melhor interação e comunicação com seus clientes. 

Os clientes buscam atendimento personalizado e respostas imediatas. A 
comunicação via dispositivos móveis é a melhor forma para os bancos criarem 
canais de venda e de relacionamento. Definitivamente, quem não apostar em 
aplicativos e em comunicação via celular estará fora do jogo. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/ligacao-direta-com-os-
clientes/105246/ 
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5.  Serviços – Publicidade e Propaganda 

Comportamento do consumidor exige novas estratégias da publicidade 

 
11 de Setembro de 2015 

Fonte: Portal administradores.com 
 
Na última década, os consumidores em geral passaram a ter acesso fácil a 
informação e, por consequência, puderam ver as inúmeras opções que o 
mercado pode oferecer 
 

Boas ideias são o princípio básico de qualquer negócio. Assim como diz 
o ditado: “a propaganda é alma do negócio”. Porém, ela tem de ser ativa e 
eficiente para que os resultados sejam alcançados, uma vez que os 
consumidores estão mais exigentes em relação à qualidade do produto que 
consomem e ao envolvimento sustentável que a marca tem. Em tempos de 
crise é esperado que os consumidores sejam mais analistas, críticos e 
exigentes e, por isso, as empresas precisam reinventar e adaptar os métodos 
para conquistar os clientes. 

Atualmente o consumo não tem apenas características meramente 
capitalistas e vem crescendo como instrumento de cidadania e, por 
consequência, tem levado as empresas e organizações a buscarem por um 
viés social, tanto dentro quanto fora de seus negócios. Projetos, parcerias com 
instituições, investimento em saúde e bem estar, entre outras iniciativas contam 
a favor das empresas e crescem aos olhos dos clientes que não procuram mais 
apenas por um produto ou serviço, e sim tudo o que aquilo envolve e provoca. 
  Na última década, os consumidores em geral passaram a ter acesso 
fácil a informação e, por consequência, puderam ver as inúmeras opções que o 
mercado pode oferecer, tanto no desenvolvimento tecnológico oferecido pelas 
empresas, quanto no lado sustentável que elas passaram a levar em 
consideração na hora de vender seu produto. Mas como o consumo consciente 
pode ser um aliado da publicidade? 

Com uma cartela tão grande de produtos cada vez mais parecidos 
tecnicamente, itens que até então eram imprescindíveis para levar o cliente a 
consumir determinada marca, como qualidade, preço e bom atendimento 
passaram a se tornar essenciais e não mais diferenciais. 

Um estudo feito pela Nielsen em 2011 revelou que as empresas mais 
sustentáveis são escolhidas para receber investimentos e negócios. Cerca de 
70% dos investidores brasileiros preferem confiar suas apostas às companhias 
que se preocupam com a sustentabilidade. Outra pesquisa recente do 
SEBRAE mostra que 79% dos proprietários de pequenos e médios negócios 
sabem que a sustentabilidade atrai mais clientes. O chamado marketing verde 
é a nova aposta para conversão dos clientes. 

Já notou o crescente aumento de marcas ligadas a alimentação 
saudável ou mesmo eventos ligados a uma alimentação de qualidade? Até 
mesmo os foodtrucks e fastfoods, têm investido em produtos diferentes como 
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alimentos orgânicos, integrais e sucos detox. Isso porque os costumes e 
hábitos vão mudando e, junto com eles, as empresas precisam se readaptar e 
repensar em como fazer para continuar em evidência para os clientes. É como 
um marketing silencioso. O Mc Donald´s, por exemplo, inseriu no cardápio 
refeições que incluem frutas, wraps, gelatina e sucos naturais. É uma via de 
mão dupla, pois se mais consumidores procuram por marcas e produtos que 
tenham em seu escopo esses referenciais, mais empresas passarão a investir 
nesse mercado e divulgar essa iniciativa. 
  Quem não se posiciona e não se preocupa em criar uma imagem que 
promova a marca com base nas preferências do público alvo, perde clientes e 
corre o risco de ser cortado do mercado. Ou seja, pensar em ações e 
estratégias que promovam a marca, sejam eventos ou propagandas, com base 
nessas questões, transforma a visão dos clientes, fazendo com que se 
identifiquem com a empresa. 

 
http://www.administradores.com.br/noticias/marketing/comportamento-do-
consumidor-exige-novas-estrategias-da-publicidade/105217/ 

 
Voltar ao índice 
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6.  Serviços – Software e TI 

Tecnologias ajudam a reduzir custos e a melhorar experiências de 
compra 

 
 11 de Setembro de 2015 

Fonte: ABRAS 
 

O uso de tecnologias no comércio tem crescido de forma significativa. 
Hoje elas são vistas pelos empresários como ferramentas efetivas para a 
redução de custos, o engajamento de funcionários e a alavancagem das 
vendas. 

Outro ponto de destaque no uso de aplicativos, softwares e até 
máquinas de autoatendimento está em trazer mais comodidade ao consumidor. 
"Muitos não procuram interação com as pessoas e querem resolver tudo 
sozinhos", explicou o diretor comercial da Perto, empresa especializada em 
automação comercial, André Figueiredo. 

Hoje, a Perto afirma ser uma das principais fornecedoras de caixas de 
autoatendimento (PayStation) para pagamento de estacionamento em 
shopping centers e, mais do que trazer comodidade ao cliente do 
empreendimento, a empresa garante que ter um equipamento desses permite 
gerar redução de custos com mão de obra e com infraestrutura. 

"Por funcionar todos os dias, o shopping tem custo com turnos de 
funcionários e folguistas, isso sem contar no investimento em móveis para 
montagem das cabines de atendimento. Com o caixa automático o valor é 
muito menor e o retorno vem em um ano, em média." 

A empresa acabou de fechar novo negócio com a Multiplan, que adquiriu 
111 equipamentos. Estes serão distribuídos em 17 shoppings da 
administradora em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, 
Brasília, Jundiaí, Ribeirão Preto e São Caetano do Sul. Outra rede que usa a 
tecnologia é a BrMalls - conta com mais de 200 unidades em 40 centros 
comerciais. 

Figueiredo afirmou que por se tratar de um equipamento que aceita 
pagamentos com cartões, cédulas e moedas, o PayStation também é capaz de 
minimizar perdas com fraudes. "Por não ser necessário o armazenamento de 
muito dinheiro, só o suficiente para o troco, ela é menos suscetível à fraude na 
comparação com uma máquina operada por um profissional. Um funcionário 
mal-intencionado pode trazer prejuízos", disse. 

A empresa projeta ainda atuar em alguns supermercados que cobram 
pelo estacionamento, além de aeroportos e hospitais. "Tem muita oportunidade 
para crescer." 
Engajamento 

Monitorar em tempo real o desempenho de vendedores, das vendas e 
identificar os pontos falhos da operação para reduzir custos é o que promete o 
aplicativo Casting, desenvolvido pela empresa Ser. 
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"A plataforma é capaz de promover uma adaptação da operação 
gerando eficiência", explicou o diretor-geral da Casting, Rogério Bulhões. 

Com acesso pelo celular ou pelo tablet, a ferramenta mostrou eficácia 
em uma rede que tem 15 lojas e mais de 100 funcionários. "A taxa de 
conversão cresceu pouco mais de 3% e o tíquete médio de vendas em 1%", 
disse o empresário. Mais do que gerir o fluxo de caixa das lojas, o aplicativo 
ainda promete ser eficaz para treinamentos de funcionários por meio de 
videoaulas. 

"Os colaboradores também têm acesso a dados que identificam a sua 
produtividade. Em uma operação de cosméticos, por exemplo, eles podem 
acessar os dados pelo celular ou pelo sistema da loja ver a categoria que as 
vendas não estão boas e se sentirem necessidade, assistir a um vídeo que 
ajudará a alavancar as vendas", afirmou Bulhões. 

O aplicativo também é efetivo no processo seletivo de colaboradores. 
Ele anuncia a vaga e seleciona os candidatos baseados nas necessidades da 
operação, o que diminui o tempo para contratar ou substituir um colaborador. 
"O processo de contratação leva, em média, três meses. Com o filtro da 
ferramenta caiu para dois." 
Promoções 

O aumento de ações promocionais no varejo é reflexo de estoques altos 
e menor demanda de consumo. Por mais que se façam liquidações, as vezes 
elas não trazem o retorno financeiro esperado pelo varejista. Para entender os 
erros e identificar os acertos em ações de marketing e promocionais que a 
brasileira IDXP Analytics criou a ferramenta PromoPower. "Conseguimos 
verificar qual foi o comportamento do consumidor no momento em que ele é 
exposto ao produto que está em promoção", afirmou ao DCI o CEO da 
empresa, Gustavo Lemos. 

Segundo o executivo, o PromoPower identifica ainda a conversão real 
das vendas dos produtos promocionados. "Ele identifica se a conversão foi boa 
ou não, qual foi o engajamento do consumidor e ajuda traçar novos pontos de 
ataque aos varejistas", explicou. 
  A ferramenta está sendo utilizada pela Drogaria Araujo, rede de Curitiba 
(PR). "Nós atendemos ainda a outros players como o Carrefour e o Walmart, 
por exemplo", disse Lemos. E completou: "Os dados ajudam tanto os varejistas 
quanto as indústrias". 

 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=5&clipping=52684 

 
Voltar ao índice 



 
 

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

  16 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

7.  Comércio Eletrônico 

Sites apostam na venda de produtos customizados 

 
12 de Setembro de 2015 

Fonte: DCI 
 

Mims Bags oferece combinações de bolsas a partir de 12 versões básicas; 
Salto Alto permite escolher modelo de sapato, cor, material, tipo de solado e 
tamanho do salto 
 

Em busca de diferenciação e competitividade, algumas startups de 
comércio eletrônico apostam em produtos personalizados. É o caso do Mims Bags, 
que vende bolsas de couro, e do Meu Salto, especializado em calçados.  

O Mims Bags está em operação há um ano e segundo a fundadora, Sofia 
Hernández, cresce em média de 10% a 20% ao mês. No site, as internautas criam 
a própria bolsa a partir de combinações entre os 12 modelos-base e entre as 
diversas opções de cores, texturização e acessórios. O ticket médio da bolsa é de 
R$ 300,00 e o valor aumenta conforme a customização. 

"A ideia surgiu de uma necessidade minha e da minha sócia, Martha 
Ribeiro, pois tínhamos dificuldade de encontrar uma bolsa que fosse do nosso 
gosto e tivesse um preço acessível", conta Sofia. "Depois de fazer uma pesquisa 
de mercado vimos que não tinha ninguém oferecendo este tipo de serviço aqui, 
então resolvemos apostar no negócio". 

As empresárias, que começaram o negócio com investimento próprio de 
R$ 35 mil, estimam faturar R$ 1 milhão no próximo ano se as vendas continuarem 
no mesmo ritmo de crescimento. 

Segundo a consultora de marketing do Sebrae-SP Caroline Minucci, a 
personalização é uma tendência que veio para ficar. "O consumidor está cada vez 
mais exigente e em busca de um produto que seja exclusivo e diferente dos 
demais, que tenha suas próprias características e combine com sua 
personalidade", diz. 

De olho nessa tendência que já alcançou mercados como Estados Unidos e 
Europa, o gaúcho Henrique Oliveira decidiu apostar em um e-commerce de 
sapatos personalizados. O empreendedor investiu R$ 100 mil no negócio, que está 
em operação desde janeiro.  

No site é possível escolher o modelo do sapato, a cor, o material, o tipo de 
solado e o tamanho do salto. A plataforma criada é semelhante à usada pela Nike 
e pela britânica Uperstreet, que também oferecem este tipo de serviço aos 
clientes. 

Com tíquete médio de R$ 279, a empresa vende aproximadamente 100 
pares por mês. A expectativa do empreendedor é atingir a meta de 600 a 700 
pares por mês no próximo ano com a ajuda de parceiros e investidores. 
 

http://www.dci.com.br/comercio/sites-apostam-na-venda-de-produtos-
customizados-id495243.html 

Voltar ao índice  
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8. Curtas  

 
Mercado de festas infantis cresce 
 

11 de Setembro de 2015 
Fonte: Portal Monitor Mercantil 

 
Segundo informações fornecidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mesmo no difícil ano de 2015, os 
espaços de buffet, decoração, doces e fotografia para festas de aniversário de 
crianças tem previsão de crescimento de 30%. 

Só no ano passado, o setor de festas em geral movimentou R$ 16,8 
bilhões, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de 
Eventos Sociais (Abrafesta). 

 
McDonald's vai vender algumas franquias do restaurante no Brasil 
 

14 de Setembro de 2015 
Fonte: GSMD 

 
O McDonald's está negociando a venda de lojas próprias no Brasil. O 

objetivo, segundo a empresa, é arrecadar 50 milhões de dólares para o caixa 
(aproximadamente 188 milhões de reais), até o fim de 2017. 

"Nosso plano atual inclui um número limitado de restaurantes para gerar 
este valor e não implica uma mudança significativa no atual equilíbrio entre 
restaurantes operados por Arcos Dorados (administradora da rede na América 
Latina) e aqueles geridos por nossos franqueados", disse a empresa. 

Hoje, das cerca de 870 lanchonetes da marca no país, 76% são próprias 
e 24% e pertencem a empreendedores, de acordo com a companhia. Segundo 
o Valor Econômico, o grupo irá se desfazer de cerca de cem unidades. 

Em março, a Arcos Dorados já havia anunciado que pretendia 
refranquear alguns de seus restaurantes no país. Isso significa repassar lojas 
próprias a donos de outros pontos da rede. 

De acordo com o Valor, a empresa estuda ainda repassar restaurantes 
bem-localizados a grupos imobiliários e vender escritórios e centros de 
distribuição não só no Brasil, mas também em outros países. 

 
Voltar ao índice  
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9.  Feiras 

 
07/09/2015 até 14/09/2015 - FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
14/09/2015 até 16/09/2015 - BRASVIAS 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil 
Cidade: Brasília – DF 
 
14/09/2015 até 17/09/2015 – EXPOSIBRAM 2015 
Setor: Mineração 
Local: Centro de Feiras e Convenções de Minas Gerais – EXPOMINAS 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/09/2015 até 17/09/2015 – MOVIMAT 
Setor: Multisetores 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
15/09/2015 até 17/09/2015 – ISSA 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Expoville 
Cidade: Joinville – SC 
 
16/09/2015 até 18/09/2015 – EXPOANICER 
Setor: Mineração 
Local: Centro de Eventos FIERGS 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
16/09/2015 até 20/09/2015 - EXPOMUSIC 2015 
Setor: Instrumentos Musicais 
Local: Expo Center Norte Pavilhão Vermelho 
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/09/2015 até 19/09/2015 – AUTONOR 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO 
Cidade: Olinda - PE 
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16/09/2015 até 19/09/2015 - FESUPER 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções Ruth Cardoso 
Cidade: Maceió – AL 
 
18/09/2015 até 20/09/2015 - FOMENTAR PEQUENOS NEGÓCIOS & 
EMPREGOS - ROLÂNDIA 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias  
Local: Prefeitura Municipal de Rolândia 
Cidade: Rolândia – PR 
 
22/09/2015 até 27/09/2015 - CONSTRUMÓBILNOVA AMÉRICA 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Parque do Imigrante 
Cidade: Lajeado – RS 
 
22/09/2015 até 24/09/2015 - ANALITICA LATIN AMERICA 
Setor: Multisetores 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
22/09/2015 até 25/09/2015 - FEBRAVA 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Exposições Imigrantes 
Cidade: São Paulo - SP 
 
23/09/2015 até 25/09/2015 - LATIN AMERICAN UTILITY WEEK 
Setor: Energia 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
23/09/2015 até 25/09/2015 - SUPERAGOS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções Goiânia 
Cidade: Goiânia – GO 
 
24/09/2015 até 27/09/2015 – EXPOIBI 2015 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da ASFUCA 
Cidade: Ibirubá - RS 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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