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1. Comércio 

Confiança do empresário do comércio aumenta 4,4% em janeiro de 2016 
 

03 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Jornal do Brasil 

 
Intenção de investir também melhorou 
 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou 80,9 pontos 
em janeiro – um aumento de 4,4% em relação a dezembro do ano passado, 
quando atingiu a mínima histórica. 

O resultado foi influenciado por variações positivas nas expectativas futuras 
dos empresários, porém a queda de 23% na comparação com janeiro de 2015 
ainda reflete a deterioração do mercado de trabalho e a retração do comércio ao 
longo do ano passado. 

“Apesar do resultado positivo em janeiro, permanecem ausentes fatores 
que indiquem uma retomada do crescimento da atividade do comércio no curto 
prazo”, afirma a economista da CNC Izis Ferreira. Para o fechamento de 2015 a 
Confederação prevê queda de 4,1% nas vendas do varejo restrito. Já no varejo 
ampliado, que inclui os setores de automóveis e materiais de construção, a 
previsão é de queda de 7,5%. 
Expectativas e intenção de investir melhoram 

O subíndice que mede as expectativas futuras do empresário do comércio 
alcançou 120,8 pontos, mantendo-se acima da zona de indiferença (100 pontos). 
Na passagem do mês, o componente registrou aumento de 5,5% – o segundo 
crescimento consecutivo. A evolução positiva nas expectativas foi determinada 
pela melhora dos três itens mensurados – economia, setor e empresa –, sendo 
que as perspectivas em relação à economia foram as que apresentaram maior 
crescimento mensal: 9,0%. Apesar do resultado positivo em janeiro, as 
expectativas acumulam queda de 11,5% na comparação anual. 

Na avaliação dos 6 mil empresários entrevistados, as intenções de 
investimentos também melhoraram. O subíndice registrou aumento de 4,2% na 
comparação mensal, influenciado pelas intenções de contratação (+11,4%) e de 
investimentos na empresa (+0,3%). A percepção dos empresários em relação aos 
estoques, que ao longo de 2015 acumulou queda de 8,2%, na passagem de 
dezembro para janeiro manteve-se estável. Para 30,3% dos empresários 
consultados os estoques ainda estão acima do nível adequado. No mês passado 
esse percentual era de 30,7%. 

A avaliação dos empresários do comércio em relação às condições 
correntes segue na zona negativa, com 40,3 pontos, numa escala de 0 a 200. 
Esse subíndice teve queda de 1,5% na comparação mensal, sendo a menor 
retração observada nos últimos seis meses. No ano, esse componente acumulou 
queda de 46,6%, e para 94,4% dos comerciantes do varejo a economia piorou na 
passagem de 2015 para 2016. 
 
http://www.jb.com.br/informe-cnc/noticias/2016/02/03/confianca-do-empresario-do-
comercio-aumenta-44-em-janeiro-de-2016/?from_rss=None 
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1 em cada 3 brasileiros reduziu gasto com refeição fora de casa e lazer 

 

03 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Jornal do Brasil 

 
52% afirmam estar comprando menos alimentos e bebida. 
Estudo foi feito pela Mintel com 1.500 entrevistados com mais de 16 anos. 
 

Em tempos de recessão, a maioria dos brasileiros está gastando menos 
com entretenimento e refeição fora de casa, segundo pesquisa da Mintel, 
multinacional fornecedora de inteligência de mídia e mercado. O estudo feito 
com 1.500 entrevistados com mais de 16 anos mostra que 56% passou a 
consumir menos menos serviços e produtos relacionados a vida cotidiana na 
comparação com um ano atrás. 

Segundo o levantamento, praticamente 1 em cada 3 brasileiros reduziu 
os gastos com lazer e refeição fora de casa: 33% afirmam que estão gastando 
menos com alimentação fora de casa, como em restaurantes fast-food e 29% 
disseram que estão indo saindo menos para entretenimento fora da casa como 
cinema e shows.  

Quando se analisa penas o consumo de alimentação e bebida, a 
pesquisa aponta que 52% afirmam estar comprando menos. O maior abalo foi 
verificado na categoria de produtos não essenciais de marcas conhecidas, 
como chocolates e biscoitos. No consumo destes "supérfluos", 31% dos 
consumidores responderam comprar a mesma quantidade e 30%, menos. 

Segundo a pesquisa, apesar de uma queda nos padrões de consumo 
em todos os grupos pesquisados, os consumidores mais jovens, com idades 
entre 16 e 34, estão comprando mais quando comparado ao consumidor de 35 
anos ou mais. 

As categorias em que estão gastando mais incluem, por exemplo, 
produtos não essenciais de marcas conhecidas, afirmada por 27% dos jovens, 
e comer fora em restaurantes de fast food, dita por 24%. 

Mas apesar das dificuldades financeiras, o consumidor não está 
trocando seus serviços por opções mais baratas. A pesquisa mostra que 
apenas 11% dos consumidores de classe média dizem ter mudado o 
fornecedor de um serviço por um outro mais barato, como TV paga, academia 
e saúde privada. Entre as classes AB, esse índice é de 20%. 

“Como a maioria dos consumidores, atualmente, compra a mesma 
quantidade ou menos comparado há um ano, as empresas devem se adaptar a 
essa realidade. Ao mesmo tempo que vemos o número de opções de serviços 
e produtos crescer, os consumidores limitam os seus gastos devido à recessão. 
Assim, empresas e marcas que consigam criar experiências inesquecíveis e 
originais podem ter sucesso em atrair e manter a atenção dos consumidores", 
afirma Andre Euphrasio, analista de pesquisa da Mintel. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/1-em-cada-3-brasileiros-reduziu-
gasto-com-refeicao-fora-de-casa-e-lazer.html 

 
Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/1-em-cada-3-brasileiros-reduziu-gasto-com-refeicao-fora-de-casa-e-lazer.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/1-em-cada-3-brasileiros-reduziu-gasto-com-refeicao-fora-de-casa-e-lazer.html
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2. Comércio – Shopping Center 

Shoppings da classe A resistem mais à crise 

 
03 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
O fluxo de pessoas em shoppings no Brasil em janeiro ficou 2% abaixo 

do verificado no mesmo mês de 2015 e mantém a tendência de queda na 
atividade comercial do setor. As informações são do Iflux, indicador específico 
do mercado de shopping desenvolvido pelo Ibope Inteligência e pela Mais 
Fluxo, que revela o grau de aquecimento ou movimentação do setor. 

Shoppings que atendem a um mercado consumidor de perfil mais 
qualificado (classe AB1) têm sido mais resistentes à crise. O fluxo médio 
nesses empreendimentos manteve-se positivo em janeiro ao mesmo tempo em 
que os shoppings populares tiveram queda superior à média. “Isso responde a 
uma questão que foi repetida várias vezes ao Ibope no decorrer do ano 
passado: 'Os shoppings de alto padrão têm sofrido menos com a crise do que 
os demais?' E a resposta é que, por enquanto, sim”, diz a diretora da unidade 
de shopping, varejo e imobiliário do Ibope Inteligência, Márcia Sola. 

A partir deste mês, a empresa passou a apresentar os dados 
segmentados por dois novos grupos: perfil dos clientes do shopping e 
agressividade mercadológica do empreendimento. A classificação do perfil do 
shopping deu origem a três grupos: shoppings qualificados, que são aqueles 
que atendem majoritariamente clientes de classe AB1; shoppings médios, que 
atraem clientes de classe B; e shoppings populares, que atendem 
principalmente clientes de classe BC. 

A classificação dos shoppings quanto a sua agressividade 
mercadológica, por sua vez, resulta em quatro grupos: shoppings iniciantes, 
inaugurados nos últimos três anos; shoppings secundários, que são 
empreendimentos maduros mas sem posicionamento claro no mercado; líderes 
locais, que são shoppings maduros e com posicionamento claro na sua área de 
influência; e shoppings dominantes, líderes absolutos em seus mercados e 
com capacidade de atrair consumidores além de sua área de influência. 

A classificação revela também que a localização e o posicionamento 
continuam sendo a chave para o sucesso dos shoppings, principalmente em 
momentos de crise. Prova disso são os empreendimentos classificados como 
secundários, que registraram perda de fluxo muito acima da média dos demais 
shoppings. Os shoppings dominantes e os líderes locais, por outro lado, têm 
conseguido manter índices positivos, mesmo com a crise. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18115
6&Categoria=CONJUNTURA 
 

Voltar ao índice 

http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181156&Categoria=CONJUNTURA
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=181156&Categoria=CONJUNTURA
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3. Comércio - Varejo 

Papelarias vendem mais em janeiro mas com tíquete médio menor 

 
04 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

Grandes como Kalunga, Staples e Armarinhos Fernando cresceram acima de 
10% com maior mix de produtos e parcelamento. Sem flexibilidade, lojistas 
menores tiveram alta de 5% nas vendas 
 

Depois de os lojistas estimarem ligeiro crescimento de até 5% nas 
vendas em janeiro deste ano, na comparação com o primeiro mês de 2015, 
gigantes do setor de papelarias comemoram uma alta média de 11,6% na 
comercialização da linha de volta às aulas. 

O avanço, muito acima do esperado, é resultado de campanhas 
promocionais, melhor negociação com fornecedores e capacidade de oferecer 
marca própria. 

A Kalunga, por exemplo, apostou no parcelamento das compras para 
atrair o consumidor. Gastos acima de R$ 150 poderiam ser parcelados por até 
doze meses sem juros nas lojas da marca. "Buscamos nos preparar para esse 
momento. Apesar da situação econômica, estamos registrando resultados um 
pouco acima da nossa expectativa", admite o diretor comercial da marca, 
Hoslei Pimenta. 

Segundo ele, a rede alcançou um crescimento de 5,7% em faturamento 
no primeiro mês do ano, ao comparar com o mesmo período do ano passado. 
No entanto, o desempenho da linha de volta às aulas alavancou os resultados, 
já que, sozinho, cresceu 11% em vendas, utilizando a mesma base de 
comparação. 

"Vendemos 15% mais cadernos este ano. A linha Faber, que inclui lápis, 
borrachas e canetas, também vendeu 10% acima do ano passado", relata. 

Além destes produtos, a Kalunga observou uma alta de 12% nas vendas 
de produtos da marca Bic. 

O tíquete médio, de acordo com Pimenta, ficou em R$ 89 nas lojas 
físicas. Já pela internet e no televendas, diz o diretor, o gasto médio por 
consumidor foi maior. Entretanto a marca não divulgou este valor. 

Ao todo, 13% de todas as vendas da marca em janeiro deste ano foram 
realizadas pelos canais à distância, como internet, aplicativo para smartphones 
e telefone. O restante (87%) aconteceu nas próprias lojas da empresa. 

Este ano a Kalunga realizou novamente a campanha de sustentabilidade 
para atrair os clientes de material escolar. 

A cada 1 kg de cadernos que o consumidor leva até a loja da rede, a 
marca o dá R$ 1,50 de desconto na compra de outros cadernos. "Deu certo. 
Em 2015 coletamos 88 toneladas de cadernos. Ainda vamos consolidar a 
coleta deste ano, que vai até março, mas posso garantir que ela deverá ter 



 

Informativo SCS  

 

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

  7 

“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.” 

 

uma adesão até 50% maior", comemora, lembrando que o plano da empresa é 
abrir 14 lojas este ano. 
Concorrência 

A concorrente norte-americana Staples, que inaugurou sua primeira loja 
física no Brasil no segundo semestre do ano passado, também diz ter vendido 
produtos da linha volta às aulas além do esperado. 

Com a ajuda do novo espaço físico, já que antes a companhia só atuava 
no Brasil pelo e-commerce, as vendas de material escolar subiram até 20% em 
janeiro, na comparação anual. "Encaramos esse resultado como uma 
positividade bem legal. Mas, para chegar aqui, começamos o trabalho ainda 
em 2015", diz o supervisor de Marketing da Stpales no Brasil, Rafael Seferian. 

Como destaque das vendas, Seferian destaca os cadernos de marca 
própria da Staples. "No nosso e-commerce, pelo menos 50% dos pedidos 
incluem algum produto da nossa própria marca", comenta. 

A rede Armarinhos Fernando é outra que relata ter crescido em janeiro 
com o volta às aulas. "Crescemos 8% em relação ao mesmo período de 2015", 
diz o gerente geral da empresa, Ondamar Ferreira. 
Já o tíquete médio das lojas ficou em R$ 170 no período. 

Na média dos estabelecimentos, a projeção da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDLESP) é de que as vendas 
cresçam entre 3% e 5%, em função da pressão dos pequenos lojistas que, com 
menos apelo de preço, devem enfrentar dificuldade de vendas. "Considerando 
ainda que as escolas públicas do estado fornecem o material escolar na 
maioria das vezes, grandes lojas e papelarias só podem contar com as escolas 
particulares para aumentarem suas vendas nesta fase", afirma o presidente da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo 
(FCDLESP), Mauricio Stainoff, lembrando que, em 2015, a projeção era de alta 
nas vendas na casa dos 6% 
 
http://www.dci.com.br/comercio/papelarias-vendem-mais-em-janeiro-mas-com-
tiquete-medio-menor-id525864.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/papelarias-vendem-mais-em-janeiro-mas-com-tiquete-medio-menor-id525864.html
http://www.dci.com.br/comercio/papelarias-vendem-mais-em-janeiro-mas-com-tiquete-medio-menor-id525864.html
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4. Serviços 

Com orçamento menor, empresas de serviços tentam conquistar clientes 

 
04 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 

Em um cenário em que o tíquete médio por contrato pode cair, prestadores 
devem trabalhar mais para crescer. Para eles, aumentar oferta de serviços e 
diversificar os pontos de venda são as saídas 
 

Com orçamentos menores, prestadores de serviços para feiras devem 
explorar novos mercados para captar clientes e recuperar crescimento. Com 
estratégias como entrar em novos canais de vendas e diversificar tipos de 
eventos, empresas entrevistadas esperam crescer acima de 10%. 

"Os clientes não deixaram de participar, mas estão com orçamentos 
30% menores para os estandes", afirma o sócio-diretor da montadora de 
espaços, cenários e displays MMLA Latin America, do grupo MM Group. Em 
2015, o executivo contou que trabalhou 22% a mais e teve alta de apenas 7% 
do faturamento. A expectativa para este ano é ter alta entre 9% e 10% do 
faturamento. 

Para atingir a meta, além de manter os contratos com os mesmos 
clientes, a empresa está captando novos negócios, sobretudo nos setores de 
alimentação, beleza, mecânica e óleo e gás. 

"Os que estavam, não deixam de participar porque se o concorrente e o 
comprador perceberem, ele perde mercado". O serviço que mais diminuiu foi o 
de montagem de displays e cenários. "Empresas estão aproveitando o mesmo 
display para os novos produtos e fazendo menos apresentações de 
lançamentos por conta do desempenho do varejo", disse. Outro mercado que o 
empresário afirma ter diminuído significativamente é o internacional. "Para a 
companhia brasileira está mais caro fazer um evento fora do País por conta da 
alta do dólar", diz. 

No sentido contrário, o executivo aponta que nada mudou. "Estrangeiras 
que poderiam investir mais nos estandes por conta da desvalorização do real 
estão mantendo o orçamento", explica. 

Já para a área de alimentos o impacto macroeconômico foi menor. O 
Grupo El Dorado investiu em 2013 em outros canais de atendimento e isso 
impulsionou o negócio em 2015. Além de atender os visitantes, a empresa faz 
catering nos expositores. "Nossos serviços vão desde uma pequena recepção 
ou um coquetel até os grandes serviços da Olimpíada que está por vir neste 
ano", ressaltou um dos sócios da empresa, Marco Murgia. 

Mesmo sem abrir números, a empresa espera crescimento em 2016. 
"90% dos eventos de grande ou médio porte no calendário oficial de Feiras são 
operadas pelo Grupo El Dourado", disse Murgia. 
Pequenos e médios 
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No segmento de pequenos e médios eventos, o mercado está ainda 
mais aquecido. "Muitos eventos diminuíram de tamanho e estão sendo 
realizados nesse nicho", informou o sócio-diretor da R1 Soluções Audiovisuais, 
Raffaele Cecere. Iniciado em 2015 e mantido em 2016, o plano da empresa é 
abrir pontos de atendimento em hotéis. 

Segundo Cecere, com a necessidade de reduzir custo, as empresas 
passaram a contratar os fornecedores diretamente, em vez de terceirizar para 
uma produtora. "Nisso, os hotéis passaram a ser uma opção muito procurada, 
porque já tem a estrutura, além dos alimentos e bebidas", aponta. 

O ponto de venda no hotel não garante o cliente, mas cerca de 70% dos 
eventos que entram no local são captados pela R1. "Os outros 30% são 
eventos maiores que neste ano serão meu foco para crescer". 

Em 2015, a empresa teve alta de 25% do faturamento e a previsão neste 
ano é atingir 15% de crescimento líquido nos mesmos hotéis. "Se tivesse 
investido em outro canal de vendas, poderia não ter esse crescimento." A 
Stage Produções espera crescer até 20% neste ano. A estratégia será 
aumentar o número de serviços e atrações. "O corporativo teve uma queda, 
mas continua sendo a maior parte dos eventos que fazemos", disse o 
proprietário, Pedro Sabie. O empresário que também tem uma equipe de DJ's 
acredita que este serviço terá alta de 20%. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/com-orcamento-menor,-empresas-de-servicos-
tentam-conquistar-clientes-id525850.html 
 

Voltar ao índice  

http://www.dci.com.br/servicos/com-orcamento-menor,-empresas-de-servicos-tentam-conquistar-clientes-id525850.html
http://www.dci.com.br/servicos/com-orcamento-menor,-empresas-de-servicos-tentam-conquistar-clientes-id525850.html


 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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.” 

 

5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Análise de comportamento eleva vendas 
 

03 de Fevereiro de 2016 
Fonte: ABRAS 

 
Hoje, o mercado está cada vez mais competitivo, com lojas físicas tendo 

uma participação cada vez maior na Internet. O Brasil conta com mais de 51 
milhões de consumidores on-line e com um crescimento nominal de 24% em 2015. 

Acompanhar quem fez o que, quando e como é uma das premissas para 
um marketing eficiente e consequentemente vendas mais efetivas. No passado, os 
negócios dependiam de pesquisas de campo para entender como o consumidor se 
comportava com relação ao um produto ou marca, agora existem ferramentas on-
line que fazem isso de forma rápida e mais completa. 

“Examinar o comportamento do consumidor de forma sistemática e 
automática é muito mais enriquecedor no que diz respeito a novos „insights‟ do que 
simplesmente perguntar como ele se comporta”, ressalta David Almeida, fundador 
da Multifarmas (www.multifarmas.com.br) - plataforma de análise de 
comportamento de consumo farmacêutico. Para realizar um marketing efetivo hoje 
em dia, as empresas precisam entender como seu potencial comprador se 
comporta, de onde ele veio, o que ele realmente quer atingir e as expectativas de 
compra. 

A atual crise tem levado o consumidor a evitar compras de impulso e a 
comparar bem antes de comprar um produto ou serviço, e com o fácil acesso a 
internet através do celular, as pesquisas de preço tem se tornado uma realidade 
cada vez mais constante. Em 2014, mais de 65% das compras on-line teve origem 
em smartphones e 62% destes consumidores são da classe A e B, e 27% classes 
C e D, segundo pesquisa realizada pelo E-commerce Brasil em 2015. 

Fatores que influenciam o consumo também devem ser acompanhados, e 
os principais são preço, disponibilidade, formas de pagamento e frete. Existem 
lojas virtuais que seguem à risca este monitoramento e adaptam suas estratégias 
conforme o mercado e conforme o comportamento do consumidor frente as ofertas 
ou preços de concorrentes. “Ferramentas de monitoramento de preço e 
disponibilidade são essenciais para uma boa estratégia de marketing e comercial 
que se adapta a cada nova demanda no mundo online” avalia o especialista. 

A categoria mais vendida em 2015 na internet é a de Cosméticos e 
perfumaria/Cuidados pessoais/Saúde, com um publico majoritariamente feminino 
representando mais de 70% desta fatia do mercado. E uma questão deve ser 
destacada, a faixa etária de cada um destes segmentos, a de cosmético por 
exemplo tem um público na faixa de 22 a 35 anos, já o público de produtos ligado 
a saúde tem em média de 35 a 60 anos. Estes dados são extremamente 
importantes quando falamos de campanhas de marketing mais assertivas ou 
estratégias de vendas mais eficientes e principalmente nos canais digitais como e-
mail marketing, mídias sociais e outros canais on-line. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=54958 

 
Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Infraero: País teve 396 voos atrasados e 186 cancelamentos entre meia-
noite e 14h 

 
 03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: R7 
 
Greve de trabalhadores da aviação durou duas horas, mas causa reflexos 
desde cedo 
 

Após a paralisação de trabalhadores da aviação em 12 aeroportos do 
País, entre 6h e 8h da manhã desta quarta-feira (3), a Infraero contabiliza um 
número elevado de voos domésticos que foram cancelados ou que registraram 
algum tipo de atraso desde o início do dia. 

Segundo a estatal, 1.145 voos domésticos estavam programados para 
serem realizados entre meia-noite e 14h. Deste total, 186 foram cancelados 
(16,2%) e outros 396 (34 6%) sofreram atrasos. Entre 13h e 14h, a Infraero 
registrou 32 voos atrasados. 

O maior número de cancelamentos ao longo do dia foi verificado no 
aeroporto de Congonhas (SP), onde 46 movimentações deixaram de ocorrer. 
Em relação aos atrasos, o aeroporto de Brasília (DF) foi o que registrou o maior 
número de ocorrências, com 55 casos. 

Entre os 32 atrasos verificados na última hora, o maior número de 
ocorrências está concentrado no aeroporto de Congonhas, com quatro casos. 
Em sequência, aparecem Brasília, Porto Alegre (RS) Porto Velho (RO) e Recife 
(PE), com três voos atrasados, e Campinas (SP), Cuiabá (MT), Foz do Iguaçu 
(PR) e Santos Dumont (RJ), com dois casos. Os terminais de Altamira (PA), 
Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa 
(PB), Galeão (RJ) e Salvador (BA) possuem um voo atrasado cada. 

Entre os voos internacionais, a Infraero contabiliza cinco atrasos desde o 
início do dia - dois em Brasília, um em Curitiba um em Florianópolis e um no 
Galeão. Nenhum voo internacional foi cancelado hoje, segundo o levantamento 
da Infraero. 

Os dados dizem respeito aos aeroportos da Rede Infraero e dos 
terminais de Brasília (DF), Campinas (SP) e Rio de Janeiro/Galeão (RJ), que 
foram concedidos à iniciativa privada. As informações dos aeroportos de 
Guarulhos (SP) e Confins (MG) não fazem parte do balanço da Infraero. 

Segundo a GRU Airport, administradora do aeroporto de Guarulhos, 
entre meia-noite e duas da tarde de hoje estavam previstas 279 
movimentações no terminal - desde o início do dia, quatro voos foram 
cancelados e outros 100 sofreram algum tipo de atraso. 

Já a BH Airport, concessionária do terminal de Confins, possui dados 
atualizados até 11h30 - na ocasião, o aeroporto registrou 46 voos atrasados. 
Paralisação 
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O SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) decidiu, em assembleia 
realizada nesta manhã, suspender a greve de pilotos e comissários de voo 
durante o período de Carnaval. As paralisações, contudo, poderão ser 
retomadas a partir da sexta-feira da semana que vem. 

"Remarcamos a continuidade da greve para a sexta-feira da semana 
que vem, nos mesmos aeroportos e horários, para que nesse meio tempo 
possamos sentar com as empresas, sempre mediados pelo TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) e pelo Ministério Público do Trabalho", disse o vice-
presidente do SNA, Rodrigo Spader, em entrevista ao Broadcast, serviço em 
tempo real da Agência Estado. 

A paralisação de pilotos e comissários de voo ocorreu nos aeroportos de 
Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont, Galeão, Campinas, Porto Alegre, 
Florianópolis, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. 

Segundo o vice-presidente do SNA, uma nova assembleia será realizada 
na quinta-feira da semana que vem, dia 11, para discutir eventuais novas 
propostas que sejam feitas pelas companhias aéreas. "Se aceitarmos uma 
nova proposta, a greve será suspensa". Caso as negociações não avancem, 
Spader destaca que a paralisação terá início no dia 12, se estendendo por 
tempo indeterminado, sempre no período entre 6h e 8h da manhã nos mesmos 
aeroportos. 

Os trabalhadores do setor reivindicam reajuste salarial de 11% retroativo 
à data-base de primeiro de dezembro de 2015. A última proposta das 
empresas aéreas oferecia reajustes parcelados (3% em fevereiro de 2016, 2% 
em junho e 6% em novembro), sem serem retroativos. 
 
http://noticias.r7.com/economia/infraero-pais-teve-396-voos-atrasados-e-186-
cancelamentos-entre-meia-noite-e-14h-03022016 
 

Voltar ao índice  
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7. Comércio Eletrônico 

Pesquisa: smartphone é arma nas compras 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

O controle de gastos é essencial em tempos de economia em 
depressão, como vem ocorrendo com a brasileira. E os smartphones, usados 
por cerca de 70% da população, podem ser decisivos na hora de pesquisar 
preços e identificar promoções em andamento. O índice popsynergy, 
coordenado pela agência nova/sb, mostra que além de ligações, acesso às 
redes sociais e verificar mensagens, o device ganhou musculatura na hora dos 
consumidores exercerem a decisão de compra. 

A agência contratou o instituto Ilumeo, que ouviu cerca de 7.500 
pessoas entre novembro de 2014 e novembro de 2015, constatando que 35% 
dos cariocas e 34% dos paulistas recorrem a esse instrumento “para reduzir 
gastos na procura de preços antes e na hora da compra, o que o ajuda a evitar 
erros”, como interpreta Sérgio Silva, diretor de planejamento da agência. 

Mas não é apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo que o fenômeno 
se concentra. Ele se espalha por todo o território nacional. No Paraná, Goiás e 
Santa Catarina, 32% trocam informações com familiares e formadores de 
opinião da sua cadeia de relacionamento antes de formalizar um negócio. Em 
Brasília e Bahia, são 31%; Pernambuco, 30%; Minas Gerais, 29%; e Rio 
Grande do Sul, 23%. 

“O consumidor tem a possibilidade de confirmar se a compra é a correta, 
seja mandando uma foto do produto para outra pessoa que pediu para comprar 
ou comparando online com o que outros usuários compraram e avaliaram, por 
exemplo”, enfatiza Silva. 

“Os brasileiros já mostraram ao mundo que são apaixonados por se 
comunicar e compartilhar experiências, vide a nossa liderança em várias redes 
sociais. E o consumidor do país está mais atento às possibilidades de 
economia, sobretudo em momento de crise. Ou seja, ninguém quer abrir mão 
de ter smartphone e utilizá-lo como estratégia de economia. Há ainda perfil de 
brasileiros que optou por atrasar contas de consumo como luz, água e manter 
o celular em dia para não perder oportunidades de ofertas”, acrescenta Bob 
Vieira da Costa, sócio-fundador da nova/sb e ex-ministro da Comunicação 
Institucional no governo Fernando Henrique Cardoso. 

Silva explica ainda que o varejo deve reagir a esse comportamento para 
não perder vendas. “As lojas devem ter cuidado para não enxergar o 
consumidor como dois modos diferentes: o da loja física e o conectado. Ambos 
são o mesmo consumidor e um pensamento equivocado a esse respeito pode 
ter a perda da venda como consequência. Além disso, com o benchmarking 
(análise de concorrência) que é feito, o varejo consegue um destaque 
estratégico em sites e aplicativos de busca comparativa através de uma oferta 
chamariz”. Ele acrescenta: “O smartphone é um instrumento. Na verdade, todo 
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dispositivo com acesso à internet pode ser uma ferramenta de comparação. 
Talvez o telefone saia na frente por já possuir aplicativos de comparação 
específicos para a plataforma. Além disso, por ser mobile, ele é o mais 
adequado para situações inesperadas”. 

A análise proposta pelo popsynergy também contabilizou que o tema 
consumo esteve presente como um dos assuntos mais populares de 2015. Os 
18 assuntos mais comentados e relacionados a estratégias de consumo foram: 
compras de mês, em 4°; pontos acumulados com sistemas de milhagem, em 
5°; comércio por dispositivos móveis, em 6°; comparadores de preços, em 8°; e 
crédito em banco, em 15°. WhatsApp, Waze, economia de água, aplicativos de 
táxi, combate à homofobia, ciclofaixas e consumo de álcool por menores 
também foram temas que a popsynergy identificou entre as prioridades dos 
brasileiros. 

“Em parceria com uma equipe de acadêmicos internacionais e o instituto 
Ilumeo, criamos uma metodologia de direcionamento de marketing. Estes 
achados através de estatísticas conferem um caráter científico, não mais 
empírico ou intuitivo, para a tomada de decisões. Agora os números 
demonstram para a gente como pensam os brasileiros e quais são as 
tendências”, disse Silva. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/smartphone-e-arma-nas-
compras/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/smartphone-e-arma-nas-compras/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/smartphone-e-arma-nas-compras/
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Mattel inicia vendas em plataforma on-line para o varejo 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 
O objetivo é facilitar o acesso dos pequenos varejistas aos produtos que levam 
as marcas da empresa, aumentando a presença da Mattel nos pontos de 
venda 
 

Para reforçar o compromisso com o desenvolvimento econômico do 
Brasil, a Mattel aposta em um canal de vendas B2B on-line. Com essa 
iniciativa, a empresa quer facilitar o acesso dos pequenos varejistas aos 
produtos das marcas e aumentar o número de pontos de venda em que estão 
presentes, de 200 mil para até 900 mil. 

O canal mattelvarejo.com.br possibilitará que qualquer varejista tenha 
acesso ao vasto portfólio de produtos de consumo das marcas da Mattel, 
fabricados por parceiros como Brinquedos Bandeirante, Grendene, Tip Top, 
Foroni, Sulamericana, Baby Go, Editora DCL, entre outros. 

O Brasil é o primeiro país a disponibilizar a plataforma e-commerce para 
os varejistas. De acordo com Philippe Bost, diretor de produtos de consumo da 
Mattel no Brasil, comprar via internet ainda não é um hábito comum no varejo, 
devido às poucas alternativas B2B em operação. “No entanto, este canal de 
utilização oferece vantagens únicas para as empresas, reforçando a tendência 
na migração de parte dos relacionamentos para o meio on-line”, afirma Bost. 

As principais vantagens para o pequeno e médio varejo, segundo 
Philippe Bost, são o acesso ao maior número de licenciados Mattel e seus 
catálogos de produtos e a maior flexibilização de pedidos mínimos, alinhados 
ao tamanho do negócio dos compradores. “Além de acesso a informações 
online sobre os produtos e lançamentos Mattel, ao ranking de vendas por 
segmento e a garantia de aquisição de produtos oficiais”, cita o diretor de 
produtos de consumo da Mattel. 

Para lançar o Mattel Varejo, a Brasil/CT (responsável pela operação) irá 
oferecer vantagens comerciais, como frete grátis (nas compras acima de 
R$500,00 para região sudeste e acima de R$ 1.000,00 para as demais 
localidades do país), sem imposição de limite mínimo de compras, entrega em 
todos os estados brasileiros e, em futuro próximo, apoio no planejamento e 
financiamento das compras. A empresa acredita que o conjunto de vantagens 
da iniciativa, associado ao apelo e à importância dos produtos licenciados, será 
um motor propulsor na mudança de comportamento por parte do varejo 
brasileiro. 
Sobre a Mattel do Brasil 

Instalada no País desde 1998, a Mattel do Brasil atua no 
desenvolvimento de marcas infantis, líderes em quase todos os segmentos em 
que estão inseridas. Fazem parte de seu portfólio nomes amplamente 
conhecidos como Fisher-Price, Barbie, Polly, Uno, Hot Wheels e Max Steel. 
Conhecida por atuar no desenvolvimento, fabricação, comercialização de 
brinquedos e acessórios, constantes investimentos em inovação, mídia, 
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promoções e pela estreita parceria com seus clientes, a Mattel figura como 
uma das principais empresas do setor. Presente em mais de 25 mil pontos-de-
venda, contribui para a geração de empregos no varejo, no setor logístico e na 
área de serviços em todo o Brasil. O licenciamento de marcas é outro 
importante foco de atuação da companhia no país. Atualmente, mais de 80% 
dos artigos licenciados com as marcas Barbie, Hot Wheels, Polly, Monster 
High, Ever After High, Max Steel, Fisher Price e Thomas e Amigos, são 
produzidos localmente, por meio de uma rede de mais de 60 empresas de 
diferentes segmentos. 
Sobre a Brasil/CT 

A Brasil/CT é a empresa líder em operações de full-commerce e 
desintermediação no Brasil, com operações nas áreas de bens de consumo, 
turismo, educação e serviços, atendendo a iniciativas de empresas líderes 
como a Mattel, Avon, Disney, Santander, Tramontina e Whirlpool. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11562/mattel-inicia-vendas-em-plataforma-on-
line-para-o-varejo 
 

Voltar ao índice  
 

http://varejista.com.br/noticias/11562/mattel-inicia-vendas-em-plataforma-on-line-para-o-varejo
http://varejista.com.br/noticias/11562/mattel-inicia-vendas-em-plataforma-on-line-para-o-varejo


 

Informativo SCS  

 

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

  17 

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

 

8. Franquias 

Setor de educação e treinamento cresce 8,7% no Franchising 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: IN 
 

As franquias de educação e treinamento cresceram 8,7% em 
faturamento e 4% em número de unidades, no ano 2015. Este é o sexto melhor 
desempenho do franchising, segundo dados divulgados hoje pela Associação 
Brasileira de Franchising (ABF). De acordo com a mesma pesquisa, o 
desempenho de todas as categorias registrou um aumento de 8,3% em 2015, 
atingindo o montante de R$ 139,593 bilhões. 

Algumas empresas acompanham tais indicadores e continuam 
conquistando esta fatia de mercado, como as redes CEBRAC e Yes!, que 
tiveram um crescimento expressivo em 2015. 

Nesse cenário, o CEBRAC - Centro Brasileiro de Cursos - rede 
especializada em cursos profissionalizantes, foi um dos destaques, com 
crescimento de 15% em faturamento. A rede inicia o ano de 2016 com 
perspectivas positivas. “Nós do CEBRAC queremos ajudar os jovens a obterem 
o primeiro emprego nessa época de crise econômica. Já estamos observando 
maior procura pelos cursos e também pelas franquias. A ideia é repetir ou 
superar o excelente resultado do ano passado”, explica Roberto Massinelli, 
novo diretor de marketing da rede. 

A rede encerrou 2015 confirmando a tendência de números robustos 
apresentados pela ABF. O CEBRAC aumentou a presença da franchising no 
interior, algo também identificado na pesquisa. A rede de cursos continua 
buscando franqueados, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Rio de Janeiro e nos estados onde ainda a marca não opera, como Acre 
e Roraima. 

Outra rede que teve números significativos foi a Yes! – franquia de 
escolas de idiomas - que fechou o ano de 2015 com 30 novos pontos de 
operação e crescimento de 13% em volume de negócios. “O segmento de 
educação não foi afetado, como o de varejo e indústria. A procura dos alunos 
continua em ritmo normal. Registramos um aumento de 15% no número de 
matrículas em 2015. Diante disso, verificamos que, mesmo quem está 
desempregado, não abriu mão da qualificação profissional”, revela o presidente 
da Yes!, Clodoaldo Nascimento. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/franquias/setor-de-
educacao-e-treinamento-cresce-8-7-no-franchising 
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ABF cria semana do Franchising 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

A ABF – Associação Brasileira de Franchising anuncia seu calendário de 
eventos em 2016. Ao todo serão 12 eventos oficiais, de janeiro a novembro. Neste 
ano, a associação inovou com a criação da Semana do Franchising, evento de 
capacitação de alto nível que irá reunir, em uma mesma semana, sete seminários 
e simpósios sobre segmentos e disciplinas fundamentais do franchising nacional. 

A Semana do Franchising ocorrerá de forma paralela a ABF Franchising 
Expo 2016, no Expo Center Norte, de 13 a 17/06. Segundo o diretor de 
Treinamento, Cursos e Eventos da ABF, Juarez Leão, “em vista do cenário 
econômico e da crescente demanda por capacitação no mercado de franchising, 
reorganizamos nosso calendário de forma a capturar sinergias e reforçar agenda 
de formação durante a ABF Franchising Expo que, em 2015, recebeu mais de 62 
mil visitantes”. 

Dentre as atividades da Semana do Franchising estão o 10.º Seminário 
Setorial de Food Service e o Pós-NRA Show, o Congresso de Expansão de 
Redes, o 7.º Simpósio de Franquias de Moda e Cosméticos, o 4.º Simpósio de 
Mulheres do Franchising e o 10.º Simpósio Jurídico e de Gestão Empresarial. 
Outra novidade é a criação do evento Franchising Emergente, com novas marcas 
e empreendedores do setor. “Nossa expectativa é que São Paulo seja, nesta 
semana, a verdadeira Meca do franchising, reunindo especialistas e conteúdos 
atuais e relevantes para a tomada de decisão de negócio”, ressalta Juarez Leão. 

A Semana do Franchising será aberta aos associados e não associados, 
participantes da feira ou não, mediante inscrição prévia e pagamento de taxa. Os 
expositores da ABF Franchising Expo 2016 terão 2 ingressos gratuitos. As vagas, 
porém, deverão ser confirmadas com antecedência para adequação da 
capacidade dos auditórios. A programação completa, horários e valores serão 
divulgados mais próximo ao evento. 
Calendário 

A programação de eventos da ABF teve início com a missão a NRF, maior 
feira de varejo do mundo, de 14 a 23/01. Em fevereiro, além do evento que faz um 
resumo das novidades da NRF (15/02), há uma nova missão (de 17 a 24/02), 
desta vez, a 56ª Convenção Anual da IFA, principal entidade do franchising nos 
EUA. Em maio, haverá a missão a NRA, uma das maiores feira de alimentação 
fora do lar do mundo que ocorre em Chicago (EUA). No primeiro semestre, além 
da Semana do Franchising e da ABF Franchising Expo, destacamos ainda o 3º 
Congresso Internacional de Franchising ABF (14/04), o Prêmio ABF Destaque 
Franchising e Selo de Excelência em Franchising (15/04). No segundo semestre, 
destaque para a Expo Franchising ABF-Rio 2016 (6 a 8/10), a 16ª Convenção ABF 
do Franchising e Prêmio ABF RDI Design (26 a 30/10) na Ilha de Comanda tuba 
em Una/BA) e a ABF Franchising Expo Nordeste, em Recife, de 8 a 11/11. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11565/abf-cria-semana-do-franchising 
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9. Curtas 

TST determina manutenção de 80% do efetivo de aeronautas e aeroviários 

 
02 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Brasil Turis 
 

O Tribunal Superior do Trabalho acatou na tarde de hoje, dia 2, o pedido 
de medida liminar solicitado pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 
(SNEA) para a garantir a prestação dos serviços de transporte aéreo em todo o 
território nacional. A decisão determina que aeronautas e aeroviários 
mantenham 80% do efetivo a partir de amanhã, dia 3, durante o período de 
carnaval e enquanto durar a greve, marcada pelas categorias a partir de 
amanhã.  

A decisão do TST também fixa uma multa diária de R$ 100 mil caso haja 
descumprimento. Aeronautas e aeroviários marcaram para a partir de amanhã, 
entre as 6 horas e 8 horas, paralisações nos principais aeroportos do País. 

O SNEA informa ainda que as companhias estão tomando todas as 
medidas para garantir as viagens de seus passageiros. 

Compras com cartões de crédito e de débito cresceram 9% no Brasil 

 
03 de Fevereiro de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

Movimentação foi de R$ 1,05 trilhão em 2015, segundo a Abecs. 
Transações com cartões de crédito somaram R$ 648 bilhões. 

As compras pagas com cartões de débito e de crédito no Brasil 
movimentaram R$ 1,05 trilhão em 2015 e cresceram 9% sobre o ano anterior, 
afirmou nesta terça-feira (2) a Abecs, entidade que representa empresas de 
meios de pagamento. 

Segundo a Abecs, as transações com cartões de crédito somaram R$ 
648 bilhões (alta de 6,2%), enquanto as com cartões de débito foram de R$ 
402 bilhões (alta de 13,8%). 
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10. 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 
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