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1. MDIC 

Startups selecionadas por programa do MDIC apresentam trabalhos para 
investidores britânicos 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: MDIC 
 

Representantes de 14 startups brasileiras, selecionadas pelo Programa 
InovAtiva Brasil – UK Chapter, estarão em Manchester e em Londres, na 
Inglaterra, até o dia 5 de fevereiro, para apresentar seus trabalhos para 
investidores britânicos. Este será o primeiro passo para o ingresso em 
mercados britânicos e europeus e internacionalização das startups. 

Criado em 2013, o InovAtiva Brasil é um programa brasileiro que 
incentiva empreendedores que buscam atividades inovadoras no mercado 
global, oferecendo capacitação e mentoria para o estabelecimento de novos 
negócios. É organizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), conta com a execução da Associação Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei) e parceria da 
Agência Brasileira de Promoção de Comércio e Investimentos (Apex-Brasil). 

Em sua 4ª edição, o programa criou o capítulo UK Chapter em parceria 
com a Embaixada Britânica e a Agência de Comércio e Investimento do Reino 
Unido (UKTI). A iniciativa é financiada pelo governo britânico, através do 
“Prosperity Fund”. 

Durante a viagem de negócios acontece o “Brazilian Startup Partering”, 
quando representantes das 14 startups terão a oportunidade de conversar 
individualmente, durante 30 minutos, com empresas britânicas interessadas em 
discutir negócios e parcerias. No “Demo Day”, que acontece após o 
“Partnering”, seis startups selecionadas se apresentarão durante 5 minutos 
para os investidores. 

Além desses momentos destinados a networking, os participantes 
também terão a oportunidade de visitar importantes centros tecnológicos 
britânicos, como a joint venture MediaCityUK, as agências de investimento de 
Manchester, MIDAS, e de Londres, a London & Partners. Agendas na UKTI e 
na Embaixada Brasileira no Reino Unido também fazem parte da iniciativa.   

Para o secretário de Inovação do MDIC, Marcos Vinícius de Souza, este 
tipo de iniciativa é crucial. "Precisamos aprender a negociar. As startups ainda 
focam apenas no mercado interno. É fundamental mirar o mercado global 
desde o início, nascer global", pontou. 

Souza acredita também que essas experiências internacionais ajudam, 
principalmente, a mudar a mentalidade e a cultura dos empreendedores 
brasileiros. "É impressionante o efeito dessa experiência quando as startups 
voltam para o Brasil. Lá fora, elas passam por treinamentos práticos com 
mentores de alto nível, preparam-se para outras realidades", comentou. 
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O interesse por startups brasileiras, segundo a conselheira econômica 
da embaixada britânica no Brasil, Catherine Barber, justifica-se pela 
possibilidade de diversificar o mercado britânico com produtos e serviços de 
alta qualidade. Além disso, ela aponta como ponto positivo para a parceria a 
criatividade do empreendedor brasileiro, que gera bastante interesse nos 
britânicos. 

O Reino Unido está investindo 150 mil libras na iniciativa. Já o MDIC, 
embora não tenha divulgado o valor investido exclusivamente no "UK Chapter", 
informou que o aporte brasileiro até a terceira edição do Programa InovAtiva 
Brasil foi de R$ 7 milhões. Esta não será a primeira vez que o InovAtiva Brasil 
firma uma parceria neste formato. Em outra edição do programa, 20 startups 
foram enviadas aos Estados Unidos para mentorias, treinamentos e networking 
com empresas e investidores. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=3&noticia=14308 
 

Voltar ao índice  

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=3&noticia=14308
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2. Comércio 

Índice de expansão do comércio recua em janeiro, após dois meses de 
leve melhora 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: IN 
 

O Índice de Expansão do Comércio (IEC) voltou a cair após dois meses 
consecutivos de elevação. Em janeiro, atingiu 72,1 pontos, recuo de 2,2% na 
comparação com o mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano 
passado, a redução foi de 28,2%. A queda está associada, principalmente, ao 
fim do período de contratação de temporários e a disposição cada vez menor 
para novos investimentos. A pesquisa é realizada mensalmente pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). 

O subíndice Expectativas para contratação de funcionários (um dos 
indicadores que compõe a pesquisa) apresentou redução de 3% em relação a 
dezembro e passou de 88,4 para 85,7 pontos. Na comparação anual, a queda 
foi de 23,8%. De acordo com a assessoria econômica da Federação, essa 
retração aponta para continuidade do ajuste no mercado de trabalho observado 
ao longo de 2015.  

Já o Nível de investimento das empresas, outro componente do IEC, que 
sinaliza se o empresário está ou não disposto a investir em novas instalações 
ou equipamentos, também recuou na comparação mensal (-1%) e passou de 
59 pontos em dezembro para 58,4 pontos em janeiro. Na comparação anual, a 
queda do subíndice foi ainda mais significativa (-33,8%). 

Para a assessoria econômica da FecomercioSP, ainda não há qualquer 
perspectiva de recuperação no curto prazo, mesmo com o indicador em 
patamares tão baixos como os atuais. Os economistas reduziram ainda mais a 
previsão de queda do PIB e alertam que não há retomada econômica possível 
em um quadro de instabilidade político-econômica. Entretanto, para a Entidade, 
pior do que a queda do PIB em 2015 é a falta de perspectivas para 2016, visto 
que, sem o claro entendimento de como ficará o equilíbrio das políticas do 
País, não há como colocá-lo no rumo da recuperação. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/indice-de-
expansao-do-comercio-recua-em-janeiro-apos-dois-meses-de-leve-melhora 
 

Voltar ao índice 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/indice-de-expansao-do-comercio-recua-em-janeiro-apos-dois-meses-de-leve-melhora
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/indice-de-expansao-do-comercio-recua-em-janeiro-apos-dois-meses-de-leve-melhora
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3. Comércio - Supermercados 

Falta de produtos nos supermercados diminui 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

A falta de produtos nas prateleiras dos supermercados brasileiros 
diminuiu entre os meses de novembro e dezembro do ano passado. Segundo a 
consultoria NeoGrid, o motivo seria a cobertura de estoques dos 
estabelecimentos, que aumentou no mesmo período. 

O indicador, que mede a disponibilidade dos itens nas prateleiras dos 
varejistas, subiu 20% nos últimos dois meses de 2015, passando de 12,03%, 
em novembro, para 9,65%, no mês seguinte, conforme levantamento. 

Em dezembro, as vendas do setor apresentaram alta real de 24,17% 
ante o mês anterior, de acordo com dados divulgados pela Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras) na última semana. 

Para o diretor de relacionamento de varejo e indústria da NeoGrid, 
Robson Munhoz, a queda na ruptura está relacionada à tentativa do varejo de 
melhorar os resultados de 2015. "Os supermercadistas resolveram abastecer 
as lojas, pois viram no período de festas, quando as pessoas recebem o 13º 
salário, uma oportunidade para aumentar as vendas e reverter os saldos, ainda 
que no último momento", explica. 

Outro motivo para a queda da ruptura, na visão de Munhoz, foi o 
aumento na cobertura de estoque - que aponta o número de dias que o 
estoque do varejista cobre a demanda do consumidor. De acordo com a 
pesquisa da NeoGrid, em novembro houve um aumento de 44% do indicador, 
que passou de 92,95 dias, em outubro, para 133,65 dias no penúltimo mês do 
ano. 

"O aumento da cobertura ocorreu porque houve melhor balanceamento 
do mix de produtos pelos varejistas, que precisam garantir que determinados 
itens, geralmente consumidos no período de festas, estejam disponíveis nas 
prateleiras dos supermercados", comenta Munhoz. 

Questionada se a crise econômica poderia ter interferido na maior 
disponibilidade de produtos nos supermercados, a NeoGrid informou, em nota, 
que não há relação entre um fato e outro. 

"Com certeza [o aumento da disponibilidade] foi devido a uma melhora 
na configuração dos estoques", disse. 
Promoções em alta 

Após registrar queda de 1,9% nas vendas totais em 2015, de acordo 
com balanço divulgado pela Abras, os supermercados avaliam estratégias para 
contornar a crise econômica. 

Uma das saídas mais prováveis, segundo o vice-presidente da Abras, 
Márcio Milan, é adotar promoções que atraiam os consumidores. 
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A Associação Paulista de Supermercados (Apas), por exemplo, 
promove, desde ontem, a campanha "Marcas Campeãs", que visa gerar 
oportunidades de vendas e colaborar com os resultados do setor. 

"Nossa intenção é ajudar o pequeno e médio empresário e presenteá-lo 
com uma campanha que zela pelo relacionamento dele com seu maior 
patrimônio: os consumidores", afirma o presidente da Apas, Paulo Celso. 

O regulamento da campanha prevê que o consumidor tenha direito a um 
cupom a cada R$ 40 em compras em produtos participantes. Para concorrer, é 
preciso que ele insira o código promocional no site 
www.promocaomarcascampeas.com.br e, após informar seus dados pessoais, 
o consumidor poderá cadastrar novos cupons, além de visualizar os já 
cadastrados. 

Os prêmios variam de "vales" de R$ 1 mil, motocicletas e carros zero 
quilômetro, além de uma casa de R$ 170 mil. 

"Estamos com 1.090 lojas participantes. Esperamos ultrapassar 35 
milhões de cupons cadastrados", diz Celso. 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54941 
 

Voltar ao índice 

http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54941
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4. Comércio - Varejo 

Marca própria, em meio à crise, vira grande aposta do varejista 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Bolso Apertado. Em um ano difícil, a força dos itens mais baratos, além de atenção 
à geração Y e a multicanalidade, é tendência para quem quiser crescer 
independentemente da recessão 

 
Após o varejo retrair 3,9% em 2015, frente a 2014, empresas estudam as 

tendências e desenvolvem estratégias para se recuperar. Entre as alternativas, 
ampliar o mix de produtos de marca própria, aparece como solução ao lado de 
questões como mais atenção à geração Y e maior foco em multicanalidade.  

Entre os produtos de marca própria, segundo uma pesquisa da Nielsen, a 
decisão por itens sem bandeira ganha força durante uma crise, tanto que o estudo 
mostra que 44% das famílias brasileiras adotaram esse plano. O levantamento 
revelou também que 71% dos clientes comprariam mais produtos dessas marcas 
se houvesse uma variedade maior na oferta. 

O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, tem observado sucessivas altas nas 
vendas de seus produtos próprios, que chegam às gôndolas com os nomes de 
Qualitá, Pra Valer e Liss. 

"O aumento das vendas de itens de marcas exclusivas é motivado também 
pelo comportamento dos clientes em meio à crise econômica", informou em nota o 
GPA, ressaltando que a participação desses produtos nas vendas totais da 
companhia pulou de 8%, em 2012, para 11%, em 2014. 

A previsão, segundo o GPA, é seguir expandindo. "Cada uma de nossas 
marcas exclusivas são posicionadas para custar entre 5% e 30% menos se 
comparado às marcas líder".  

Para conseguir os preços, diz a varejista, os esforços são muitos. 
"Otimizamos a estrutura logística de fornecimento do GPA e eliminamos os custos 
com marketing. Também conseguimos negociar melhor com os fornecedores dos 
outros produtos, já que a Qualitá atua desde a área de limpeza aos alimentos". 

O concorrente Carrefour prepara uma linha de ovos de Páscoa próprios 
para seduzir os clientes no feriado cristão. A francesa soma mais de 8 mil itens de 
marca própria, e aposta no lançamento hoje de um bolo como estratégia para 
vender.  

Já a rede norte-americana Walmart registrou, apenas na primeira semana 
de janeiro deste ano, crescimento de 65% nas vendas do molho de tomate do 
próprio nome, em relação ao mesmo período do ano passado. "O frango 
congelado teve um incremento nas vendas de 33% no mesmo período. E a ração, 
de 13%", disse o diretor de marcas próprias da rede, Gerard Eysink. 

Segundo o ele, além da redução de custo, a fabricação própria também tem 
outras vantagens. "A marca própria é uma eficiente ferramenta de fidelização de 
clientes", relatou ele. As três redes consultadas admitiram lançar novos itens de 
marcas próprias ainda este ano. 
Novas tendências 
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Conquistar os clientes apenas com a marca própria, no entanto, pode não 
ser o suficiente para driblar a crise econômica. 

Por isso, o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC), Eduardo Terra, voltou da maior feira de varejo do mundo, a NRF Big 
Show, realizada em janeiro nos Estados Unidos, para trazer tendências ao 
mercado brasileiro. Uma delas chama atenção das empresas para os "millenials" - 
nome utilizado para denominar a geração Y. "São clientes que colocam mais 
ênfase na felicidade e na experiência que os produtos podem oferecer. Além disso, 
são pessoas que pensam 'fora da caixa'. Se o foco da empresa for segmentação 
tradicional, ele perderá todo esse público. É muito importante que a gente o 
entenda", pontua Terra. 

De acordo com ele, 26% de todos os consumidores nos Estados Unidos se 
encaixam entre os "millenials". "Eles possuem um multicomportamento, 
multiculturalismo. 86% deles utilizam o smartphone para realizar compras e 47% 
são influenciados pelas redes sociais", afirma. 

Outra tendência mencionada pelo dirigente foi a de redução de atritos (No 
Friction, no nome em inglês). "Filas, demora em pagamentos, crediários, 
preenchimentos... Tudo isso está fora de moda. A NRF nos mostrou que todo 
estabelecimento que tiver atrito para o consumidor vai perder espaço na 
economia", alertou ele ao DCI. 

O atrito mencionado por Terra supõe que o consumidor não quer perder 
tempo na loja. 

Aplicativos conectados e interação dos canais de venda também seguem 
como tendências, segundo o executivo. 

"Nos Estados Unidos, lojas como o Starbucks aceitam até a gorjeta por 
meio de smartphones. Lá, só 20% das transações são feitas na loja física", conta. 

No Brasil, a rede de cafés anunciou este mês a entrada no pagamento 
móvel, mesmo nas lojas físicas, através do celular. 

"Os consumidores no Brasil têm utilizado seus smartphones cada vez mais 
e nós estamos sempre pensando em novas formas de agregar valor, e dar a eles 
mais motivos para escolher a Starbucks", disse a gerente de marketing da 
Starbucks Brasil, Bianca Bader. Segundo a executiva, a ação no mercado 
brasileiro se deu após a consolidação do formato em outros países.  

A informação sobre o produto que está vendendo é outro ponto a ser 
aproveitado pelos varejistas na hora de conquistar o consumidor. "Valor 
nutricional, advertências sobre alergias, grau de carbono, rastreabilidade. Tudo o 
que você pode contar ao cliente sobre o item, conte".  

Personalizações individuais também são cada vez mais requisitadas, 
complementa. 

 
http://www.dci.com.br/em-destaque/marca-propria,-em-meio-a-crise,-vira--grande-
aposta-do-varejista-id525569.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/em-destaque/marca-propria,-em-meio-a-crise,-vira--grande-aposta-do-varejista-id525569.html
http://www.dci.com.br/em-destaque/marca-propria,-em-meio-a-crise,-vira--grande-aposta-do-varejista-id525569.html
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5. Serviços – Call Center 

Postergar adequação de call center pode ser escolha ruim no longo prazo 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Empresas que apostarem em atendimento personalizado e autônomo devem sair 
na frente num ano em que o setor já trabalha com desaceleração e receio sobre 
mudanças estruturais 
 

A crise reduziu o ritmo de investimentos no setor de contact center. Muitas 
empresas adiaram planos de transformação digital, preocupadas com o fluxo de 
caixa. Mas a atitude é vista como temerária pelos especialistas e pode facilitar, nos 
próximos anos, o caminho de quem já se adequou ao atendimento multicanal. 

De acordo com o CEO da E-Consulting Corp e especialista no setor de 
contact center Daniel Domeneghetti, a retração econômica tem acelerado a 
tomada de decisões em duas direções bem diferentes. "De um lado há os que 
estão aproveitando a crise para oferecer opções, focando no cliente final e 
investindo em multicanalidade e segmentação", argumenta. 

"Do outro", prossegue Domeneghetti, "estão as empresas que forçam uma 
volta ao modelo padrão, com foco no telefone e tentativa de fazer caixa. Ele dá 
alguma sobrevida em um momento de guerra de preços, mas não é provável que 
essas empresas consigam longevidade". 

Um dos fatores de pressão sobre empresas mais relutantes, acreditam 
players da cadeia de contact center, será o posicionamento das contratantes em 
pról da inovação - sobretudo autoatendimento e multicanalidade. "Os tomadores 
de serviços tem feito cada vez mais exigências", explica o diretor da fornecedora 
de tecnologia CallFlex, Alexandre Azzoni . 

Segundo estudo do Centro de Inteligência Padrão (CIP), a decisão de quais 
aplicações serão usadas no atendimento ao cliente já fica a cargo da contratante 
em 31,6% dos casos. Em 63,2% das ocasiões, ela é tomada em conjunto com a 
fornecedora da tecnologia - que só tem tal poder em 5,3% dos contratos 
celebrados. 
Automação 

"O movimento vai acelerar porque esse processo não tem retorno", avalia 
Azzoni, se referindo, sobretudo, ao autoatendimento efetuado por ferramentas 
robóticas, capazes de identificar naturalmente a voz humana. "Essa barreira foi 
quebrada no ano passado, quando os robôs começaram a assimilar a voz do 
português brasileiro. Nos Estados Unidos e na Europa o atendimento 100% 
automatizado já uma realidade", completa. 

No Brasil, é o setor bancário quem tem liderado a adequação à tecnologia - 
uma das metas é reduzir os atendimentos humanos à 30% do total até 2017. 
Dentre os outros segmentos, o que mais chama atenção é o de cobranças. 

"É a área que mais tem se desenvolvido", avalia o gerente de pré-vendas 
da fornecedora de tecnologia Avaya, Rubens Waberski. "Antes o contato era 
sempre telefônico, mas hoje se consegue via SMS, e-mail e outros", complementa 
ele. 
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"O setor de cobranças tem exigido um grau de eficiência maior porque tem 
operado com margens de risco extremamente altas", pontua Azzoni, da CallFlex. 
"Além de diminuir drasticamente custos, o autoatendimento diminui 
constrangimentos", completa, sinalizando que a empresa também mira, através de 
lançamentos, a gestão de business intelligence (BI) dos recursos. 

O grande volume de informações captado através dos novos canais tem 
chamado também a atenção das próprias tomadoras de serviço. "Muitas empresas 
de médio porte estão trazendo a estrutura de contact center e a inteligência para 
dentro de casa. Há uma tendência de insourcing", aponta Waberski, da Avaya. "É 
algo que dá maior liberdade para escolher de que forma atender o cliente". 
Inovação 

De acordo com as sondagens da E-Consulting Corp, o setor de contact 
center deve crescer 1,1% em 2016 frente ao ano anterior. O número aponta uma 
desaceleração nos investimentos, visto que a quantia dispendida com o serviços 
em 2015 - algo em torno de R$ 45,4 bilhões - foi 4,6% maior que o registrado em 
2014. 

A previsão inicial da consultoria no começo do ano passado previa 
crescimento superior aos 5%, mas foi reajustada na medida que o setor começou 
a sentir impactos da retração. "O contexto mercadológico em 2015 foi desafiador 
em função da maior exigência com relação à qualidade, sendo necessário 
reequilibrar a estrutura de custos com reajustes que ao longo dos últimos anos têm 
sido abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)", indicou 
ao DCI o diretor de operações do contact centerTEL, Adrian Guido. 

"No ano passado os investimentos foram represados por conta da crise", 
resume Rubens Waberski. Este ano, a aposta do executivo - e de boa parte do 
mercado - é que a necessidade por diferenciais competitivos em um ambiente 
mais complicado deve impedir uma estagnação no setor. Na dianteira desse 
movimento estariam justamente as empresas de médio porte. "Sempre 
trabalhamos com grandes empresas, mas agora desenvolvemos uma solução para 
o midmarket muito mais adequada [às médias] em termos de custo e 
adaptabilidade", aponta ele. 

"As pequenas tem dificuldade de tomar decisões por conta do risco, 
enquanto médias que possuem alguma saúde financeira encontram flexibilidade 
para uma posição mais agressiva", aponta Azzoni, da CallFlex. Daniel 
Domeneghetti, da E-Consulting, completa o raciocínio: "As grandes muitas vezes 
são reféns de seus contratos, que engessam processos a as tornam menos 
propensas à inovação". 

No caso da TEL, os investimentos seguem ocorrendo, mas acompanhados 
por uma "gestão sensível dos recursos humanos", avalia Guido. Uma das 
iniciativas é o Projeto Decola, destinada à formação de líderes entre os mais de 3 
mil funcionários da companhia. "O capital humano é essencial para o negócio e 
ainda é o ativo mais importante de qualquer companhia", afirma. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/adiar-adequacao-de-call-center-pode-ser-ruim-no-
longo-prazo-id525570.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/servicos/adiar-adequacao-de-call-center-pode-ser-ruim-no-longo-prazo-id525570.html
http://www.dci.com.br/servicos/adiar-adequacao-de-call-center-pode-ser-ruim-no-longo-prazo-id525570.html
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6. Serviços – Meios de Pagamento 

Altas tarifas tornam cartões pré-pagos desvantajosos 

 
02 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
As taxas cobradas para adesão, recarga e saques de cartões pré-pagos 

não compensam o uso da ferramenta, constatou avaliação da Proteste 
Associação de Consumidores. No caso do Ourocard, por exemplo, o custo 
anual chega a R$ 322 para se fazer três recargas e um saque mensal. O pré-
pago é um cartão que se carrega com uma determinada quantia, podendo 
fazer compras, saques e até pagar contas, sem se vincular a um banco. 

O valor da adesão pode variar de R$ 5,20 (Young Card Bradesco) a R$ 
19,90 (Brasil Pré-Pagos). O único cartão que não cobra essa taxa, entre os 
pesquisados, é o ACG. Para recarregar, o mais barato foi o Brasil Pré-Pagos e 
o Young Card Bradesco (ambos cobram R$ 2). O mais caro foi o Ourocard (R$ 
7). O ContaSuper e o Itaú são os únicos que não fazem essa cobrança de 
recarga. 

Para sacar, é cobrado R$ 7 pelo Brasil Pré-Pago e Mundo Livre, a tarifa 
mais alta do estudo para essa operação. No cartão ContaSuper, o valor cai 
para R$ 3,90. Para uso frequente, e somadas todas as taxas cobradas, o custo 
é elevado. 

Na perda do cartão, a taxa para solicitar uma segunda via também pode 
ser bem salgada. O Mundo Livre cobra R$ 30 e o Brasil Pré-Pagos R$ 25. 

Para exemplificar os custos que se pode ter com um pré-pago durante 
um ano, a Proteste simulou alguns cenários, considerando o número de 
recargas e saques. O cálculo ainda incluiu a adesão e a mensalidade. O 
levantamento foi feito em novembro de 2015. 

Se a opção for pelo ACG e for feita só uma recarga por mês, o custo 
será de R$ 48, um terço do que se gastaria com o Ourocard, o mais caro da 
pesquisa. Se você realizar três recargas mensais sem saque com o Ourocard, 
pagará R$ 264 a mais do que utilizando o ContaSuper (R$ 58,80). 

Foram avaliadas nove opções no mercado nacional: AcessoCard 
Recarregável, Brasil Pré-Pagos, ACG, ContaSuper, Itaú Pré-Pago 
Recarregável, Meo Cartão Dinheiro, Mundo Livre, Ourocard Recarregável Visa, 
Young Card Bradesco Pré-Pago Visa Buxx). 

A conclusão da Associação é que poucas situações justificam o uso, 
como no pagamento de empregada que não tem conta em banco, ou da 
mesada do filho. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181118
&Categoria=FINANCEIRO 
 

Voltar ao índice 

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181118&Categoria=FINANCEIRO
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181118&Categoria=FINANCEIRO
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7. Emprego 

Páscoa deve gerar mais postos de trabalho temporários neste ano 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

Ao que parece, mesmo em meio à crise econômica que desafia o varejo, a 
Páscoa não deixará de ser doce - pelo menos, para quem procura um emprego. 
Segundo o levantamento oficial da Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a principal data para o 
setor deve gerar, em 2016, 29 mil vagas temporárias. O número representa um 
aumento em relação ao ano passado, quando foram 26,5 mil os empregos 
provisórios, e tem a ver justamente com a maior dificuldade na venda dos famosos 
ovos de Páscoa nesta temporada. "As empresas sabem que o mercado está mais 
difícil e que o consumidor tem que ser mais bem assistido e conquistado. Por isso, 
estão colocando mais promotores e repositores", argumenta o vice-presidente de 
chocolate da Abicab, Ubiracy Fonseca. O dirigente lembra que, só em ovos, são 
147 os lançamentos para este ano, variedade que pode confundir o consumidor e 
torna necessário o aumento no número de promotores. 

Só na sucursal brasileira da Nestlé, uma das maiores empresas do setor, 
serão 6 mil os temporários entre produção e pontos de venda, número igual ao do 
ano passado. Desses, 531 alocados apenas no Rio Grande do Sul. Sem entrar em 
detalhes, a empresa afirma apenas "estar otimista" em relação às vendas. Já o 
Grupo CRM, proprietário das marcas Kopenhagen e Brasil Cacau, diminuiu as 
vagas, de 720 no ano passado para 650 em 2016, entre a produção e as lojas 
próprias - excluindo as franquias das redes. 

A tendência apontada pela Abicab é percebida, entretanto, na Arcor, cuja 
produção de ovos está concentrada na unidade de Bragança Paulista (SP). A 
empresa afirma ter criado 351 vagas provisórias na fabricação, número também 
estável em relação a 2015. Mas, na promoção de vendas, porém, é esperado um 
aumento de 10% nas vagas, para 2 mil. "São os promotores que esclarecem as 
informações sobre as marcas e auxiliam o consumidor na hora de escolher que 
produto levar", justifica o gerente de marketing da Arcor, Anderson Freire. 

Na Cacau Show, o número de temporários chega a 6 mil, maior do que no 
ano passado, mas por outro motivo. "O aumento se dá, principalmente, pelo 
crescimento no número de lojas, que hoje são 2 mil", comenta o presidente da 
companhia, Alexandre Costa. A maior parte dos temporários, segue Costa, estará 
alocada justamente na área de vendas. 

No Estado, ainda que em números mais modestos por conta de seu menor 
porte, a criação de vagas também é apontada pelas empresas gaúchas. A Divine, 
de Encantado, afirma ter criado 20 vagas diretas nos setores de fabricação e 
embalagem, número menor do que em 2015, mas por um bom motivo: foram 70 os 
contratados efetivos durante o ano, diminuindo a necessidade de provisórios. Em 
Gramado, um dos principais polos de chocolate artesanal do País, a Prawer acusa 
um crescimento de 10% no pessoal, todos efetivos, elevando para 115 o tamanho 
do quadro de funcionários. 



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

Nem tudo são flores para quem conseguir uma das novas vagas 
temporárias, porém. A recessão no consumo é vista como um dificultador para a 
efetivação destes profissionais, argumenta o presidente da Employer RH e diretor 
da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), Marco Abreu. O 
diretor também alega perceber um encurtamento nos prazos, com empresas 
iniciando os recrutamentos em janeiro, em vez de novembro, como era comum. 
"De qualquer forma, sempre existe a possibilidade de efetivação", projeta Abreu. 
Previsão é sustentar números de vendas de 2015, diz Abicab 

Sobre as vendas, a tendência, segundo o presidente da Abicab, Ubiracy 
Fonseca, é de ovos menores, mais adequados ao momento de consumo das 
famílias. "A Páscoa é uma festa tradicional da família brasileira. As pessoas 
sempre dão jeito de comprar um ovo, mesmo que seja menor", projeta o dirigente. 
A expectativa é de conseguir igualar o resultado de 2015, quando foram 
comercializadas 20 milhões de toneladas de chocolate. Nas indústrias, a projeção 
é mais otimista. A Arcor, por exemplo, prevê um faturamento acima de R$ 80 
milhões, também um crescimento de 10%. Já o Grupo CRM, somando as suas 
duas bandeiras, afirma pretender alcançar na data 30% de suas vendas anuais, 
que estima chegarem a R$ 1,35 bilhão em 2016. Serão, ao todo, 3 milhões de 
ovos em suas quase 900 lojas. Sua principal concorrente, a Cacau Show, é mais 
otimista, planejando a produção de 7,9 milhões de toneladas de chocolate para a 
data. Confirmando-se, o número representaria um crescimento de 18% em relação 
a 2015, que o presidente da empresa, Alexandre Costa, atribuiu à criação de um 
"portfólio amplo", com mais de 50 produtos. 

Entre as empresas do Rio Grande do Sul, os resultados esperados são, 
proporcionalmente, ainda maiores. A diretora-geral da Divine, de Encantado, 
Fabiana Turatti, por exemplo, projeta um crescimento de 15% nas vendas em 
relação à Páscoa passada. "2016 será uma surpresa na questão de consumo, mas 
podemos crescer mais, já que somos uma empresa nova e temos locais novos a 
explorar", comenta a diretora. A fábrica, com 4 anos de existência, produzirá 350 
mil unidades entre ovos e coelhos, com distribuição nos estados do Sul e em São 
Paulo. Na Prawer, de Gramado, a previsão é de 15% de incremento nas vendas 
em suas 17 lojas licenciadas. Serão colocados nas prateleiras 30 mil ovos. 

Mais tradicional das indústrias gaúchas, a Neugebauer projeta um 
incremento de 40% nas vendas. Além de alegar um aumento de pontos de venda 
nos últimos meses, a empresa, que não produz ovos e, por isso, também não 
contrata trabalhadores temporários, aposta em produtos mais baratos. 
"Acreditamos que a preferência será por barras e bombons, e estamos focados 
nesses produtos", afirma o diretor comercial da marca, Sergio Copetti. 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54940 
 

Voltar ao índice  
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8. Mercado Imobiliário 

Preço do metro quadrado em apartamentos anunciados fica quase estável 
em janeiro, diz FipeZap 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

Já no consolidado dos últimos 12 meses houve alta de 8,5% no preço; o valor 
médio do metro quadrado nas 20 cidades pesquisadas ficou em torno de R$ 
7.607 
 

O preço médio do metro quadrado de apartamentos anunciados em 20 
cidades brasileiras ficou quase estável em janeiro, com variação negativa de 
0,08 por cento na comparação com dezembro, enquanto nos últimos 12 meses 
houve alta de 0,85 por cento, de acordo com o índice FipeZap, divulgado nesta 
quarta-feira. 

Todas as cidades que compõem o índice registraram variações inferiores 
à inflação em 2015, considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo-15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial. 

Os preços em Rio de Janeiro (-0,28%), Distrito Federal (-0,26%), 
Salvador (-0,65%), Recife (-0,34%), Curitiba (-0,29%), Vitória (-0,37%), Niterói 
(0,35%), Campinas (-0,07%) e Santos (-0,27%) tiveram queda em janeiro. 

O IPCA subiu 1,06 por cento em janeiro, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses, o indicador subiu 
10,48 por cento. 

O preço médio do metro quadrado nas 20 cidades pesquisadas no mês 
passado foi de 7.607 reais. No Rio de Janeiro, o valor continua sendo o metro 
quadrado mais caro do país (10.401 reais). Em São Paulo, o preço médio do 
metro quadrado foi de 8.607 reais, segundo mais caro do país. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/preco-do-metro-quadrado-em-apartamentos-
anunciados-fica-quase-estavel-em-janeiro,-diz-fipezap-id525636.html 

 
Voltar ao índice 
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9. Logística  

Custo logístico consome 11,73% da receita das empresas brasileiras 

 
02 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
A Fundação Dom Cabral divulgou os resultados da pesquisa Custos 

Logísticos no Brasil 2015, cujo objetivo é avaliar quanto as empresas gastam e 
o impacto nos negócios. A pesquisa consultou 142 companhias brasileiras de 
22 segmentos industriais, cujo faturamento total equivale a 15% do PIB 
brasileiro. De acordo com o estudo, os custos logísticos no Brasil consomem 
11,73% da receita das empresas – aumento de 1,8% em relação a 2014 – 
revelando um alto nível de dependência de rodovias (98%), profissionais 
qualificados (85%) e máquinas e equipamentos (78%). 

Nas empresas com volume de vendas entre R$ 500 milhões e R$ 1 
bilhão, o custo logístico subiu 30%. “São empresas que realizam transporte de 
longa distância por rodovia e dependem do diesel, por isso os custos 
cresceram de 2014 para 2015”, destaca Paulo Resende, coordenador do 
Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral e responsável 
pelo estudo. Para minimizar seus custos logísticos, as companhias, segundo o 
professor, têm optado por terceirizar os serviços de transportes, fechar centros 
de armazenamento e distribuição e cortar estoques. 

O transporte de longa distância é, com 50%, o fator mais representativo 
na estrutura de custo logístico das companhias, seguido do transporte de curta 
distância, em área urbana, com 20%. “O aumento dos custos logísticos se 
reflete no preço final dos produtos comercializados e isso afeta diretamente o 
consumo das famílias. Essa 'inflação logística' acarreta em um problema 
econômico e social, pois quem acaba sofrendo, em maior intensidade, são as 
classes mais baixas”, afirma Resende. 

As rodovias têm um papel de destaque no aumento do custo logístico. 
No transporte de insumos e produtos, o modal rodoviário é, de longe, o mais 
utilizado (80%), seguido do ferroviário (8%) e aeroviário (5%). Tanto que, para 
87% das empresas consultadas, a melhoria das condições das rodovias é um 
fator importante para reduzir os custos logísticos, seguido pela mudança na 
cobrança de ICMS (67%) e expansão da malha ferroviária (59%). 

“Dada a importância do modal rodoviário para as empresas, o desafio 
que se impõe diz respeito à qualidade das rodovias, o que, segundo a 
pesquisa, estamos longe de alcançar, uma vez que 77% das empresas 
consultadas consideram nossas rodovias péssimas ou ruins”, pontua Resende. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181117
&Categoria=CONJUNTURA 
 

Voltar ao índice  
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10. Empreendedorismo 

Startup de Brasília leva primeiro lugar em competição na Campus Party 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Correio Braziliense 
 
O aplicativo tradr é considerado um 'Tinder para produtos' e funciona como um 
brechó virtual 
 

O tradr, aplicativo criado por empreendedoras brasilienses, ganhou o 
prêmio de melhor startup na área de e-commerce da Campus Party, maior 
evento de tecnologia da América Latina. “É maravilhoso receber o 
reconhecimento. Isso nos traz mais otimismo e confiança ao saber que 
estamos no caminho certo”, afirma a idealizador do tradr Jéssica Behrens, que 
toca a startup com as amigas Gabrielle Lobo e Marcelly Luise. A competição 
ocorreu com uma série de palestras, workshops e tarefas. Jéssica conta que só 
dormiu duas horas em uma das noites porque precisava preparar uma 
apresentação para a manhã seguinte. 

Durante o evento, três startups concorreram ao prêmio, de mais de 40 
selecionadas on-line. O grupo responsável pelo tradr ganhou cursos, 
consultoria e mentoria do Sebrae, além de livros e um troféu. A premiação fez 
parte da Maratona de Negócios da CPBR e ocorreu no encerramento da feira, 
na noite de sábado (30/1). 

O aplicativo é considerado um “Tinder para produtos” e funciona como 
um brechó virtual: o tradr possibilita troca de objetos direto pelo celular. De 
acordo com os desenvolvedores, o app constroi uma rede social de 
negociações, utilizando geolocalização do usuário e de forma integrada com o 
Facebook. “Garimpar em feiras de trocas e brechós leva muito tempo. E ainda 
é difícil encontrar algo que valha a pena. O tradr vem para resolver esse 
problema", explica Marcelly Luise, programadora. 

Lançado em 2015, o tradr foi desenvolvido no laboratório de inovação da 
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A ideia de Jéssica Behrens, 
estudante de Comunicação Organizacional da UnB, foi testada primeiro em 
Boston e agora ganha força no Brasil: o aplicativo já tem mais de 20 mil 
downloads no país. O tradr é está disponível para usuários do sistema Android 
e iOS e não cobra comissão sobre a venda dos produtos 

Esta foi a nona edição da Campus Party Brasil, que ocorreu em São 
Paulo e reuniu 8 mil pessoas. Com o tema Feel the future, o evento contou com 
palestras e workshops de tecnologia, inovação, empreendedorismo e 
entretenimento. Em 2017, Brasília será sede de uma das edições da Campus. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2016/02/02/interna_
tecnologia,516164/startup-de-brasilia-leva-primeiro-lugar-em-competicao-na-
campus-party.shtml 

Voltar ao índice 
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11. Curtas 

Vendas porta a porta movimentaram R$ 41,3 bi em 2015 

 
01 de Fevereiro de 2016 

Fonte: No Varejo 
 
Apesar do grande número, o mercado apresentou estabilidade frente ao ano anterior. 
Entenda 
 

O setor de vendas diretas movimentou R$ 41,3 bilhões no ano passado, segundo a 
ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas). Na comparação com 
2014, o setor apresentou uma leve queda de 0,8%. 

Em números de revendedores, porém, houve aumento de 3,6% no ano passado, 
frente ao ano anterior. Ao todo, 4,6 milhões de pessoas fazem revenda de produtos no 
sistema "porta a porta" no País. 
“O setor de vendas diretas tem se mostrado receptivo e atraente para absorver cada vez 
mais pessoas, pois possibilita oportunidades reais para quem deseja empreender e 
também se mostra uma importante alternativa de renda”, explicou, em nota, Roberta 
Kuruzu, diretora executiva da Associação. 

“Apesar do consumo privado e o PIB terem registrado quedas acentuadas em 
2015, o volume de negócios na atividade de vendas diretas se manteve estável, o que 
representa um bom resultado tendo em vista a situação macroeconômica do Brasil no ano 
de 2015”, completa Kuruzu. 

Renegociação do valor do aluguel em tempos de crise 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Fator Brasil 
 
A crise pela qual passa o país afeta todas as áreas e, como não poderia deixar de 

ser, também faz cair o valor dos aluguéis.  
Dados divulgados pelo Secovi-SP em 20 de janeiro apontam uma queda de 2,5% 

no valor médio do aluguel residencial no acumulado dos últimos 12 meses. Trata-se do 
pior índice desde agosto de 2005, data em que a medição começou a ser realizada com a 
metodologia atual.  

Nesse cenário, especialmente nos casos de inquilinos com contrato de locação 
antigos e não renovados (geralmente acima de 30 meses), é cada vez mais comum que o 
locatário, percebendo que o valor de seu aluguel está maior do que o dos imóveis 
semelhantes no mercado, solicite a redução de seu valor.  

       Para o proprietário do imóvel, é necessário saber que entrará na negociação o 
fato de o inquilino poder se mudar para um semelhante e mais barato, sem imposição de 
multa. Ou seja, ou aceita a redução do aluguel ou pode perder o inquilino.  

Na tomada de decisão, o locador deve avaliar se vale mais a pena manter o imóvel 
locado, mesmo que por um valor menor, evitando, com isso, gastos com o imóvel vazio ou 
se vale arriscar a chance de encontrar outro inquilino que aceite o valor desejado.  

Como forma de se evitar ou reduzir o risco de que essa situação venha acontecer, 
o ideal é sempre que, nos casos em que o prazo do contrato já tenha passado, o locador 
solicite a assinatura da renovação, para que ele passe a vigorar novamente por prazo 
determinado. Para tanto, é essencial o auxílio de um advogado especializado na área.  

 
Voltar ao índice  
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12. Feiras 

 
01/02/2016 até 05/02/2016 - SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio  
Local: Show rural Coopavel  
Cidade: Cascavel – PR  
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - BURDA EXPO 2016 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Centro de Eventos São Luís  
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - VITÓRIA STONE FAIR / MARMOMACC LATIN 
AMERICA 
Setor: Mineração  
Local: Carapina Centro de Eventos  
Cidade: Serra – ES  
 
17/02/2016 até 18/02/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
23/02/2016 até 25/02/2016 - SUPERSHOWROOM 2016 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
29/02/2016 até 03/03/2016 - D.A.D. 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
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02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco  
Cidade: Olinda – PE  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: CEPUC - Centro de Eventos da PUC/RS  
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
08/03/2016 até 13/03/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
08/03/2016 até 11/03/2016 – AGRESTE TEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo de Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 
 
10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba – PR 
 
14/03/2016 até 18/03/2016 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
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 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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