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1. Comércio 

Índice de confiança continua estável em janeiro, mas empresários do 
varejo seguem pessimistas 

 
12 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Em janeiro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) 
alcançou 74,5 pontos, uma elevação de 0,7% em relação a dezembro de 2015. 
Entretanto, na comparação com o mesmo período anterior, o recuo foi de 
24,8%. Apurado mensalmente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o ICEC varia de zero 
(pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total). 

De acordo com a Entidade, o indicador vem apresentando certa 
estabilidade desde o segundo semestre de 2015. A Federação reforça, 
entretanto, que ainda se trata de um resultado negativo e indica pessimismo 
dos empresários do setor. Afinal, inflação, juros altos, falta de crédito e 
desemprego derrubaram as vendas em 2015 e devem manter fraco o 
desempenho do setor ao longo de 2016. 

Em relação à análise por porte, os donos de grandes e pequenas 
empresas apresentaram um nível de confiança bastante semelhante em 
janeiro. A confiança dos proprietários de empresas com mais de 50 
funcionários reduziu 32,8%, no comparativo anual, mas subiu 5,2% em relação 
a dezembro, atingindo os 75,1 pontos. 

Já para as empresas com até 50 empregados, houve queda de 24,6% 
em relação ao mesmo período do ano anterior, mas alta de 0,6% na 
comparação mensal, e o ICEC atingiu 74,5 pontos. 
Indicadores 

O Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), um 
dos componentes do indicador, avançou 7,1% em relação ao mês de 
dezembro, ao atingir 35,6 pontos. O resultado foi influenciado positivamente 
pelos três subíndices que o compõem, com destaque para o que mede a 
percepção relativa às condições atuais das empresas comerciais (CAEC), que 
registrou alta de 7,7%, ao passar de 51,4 pontos em dezembro para 55,4 
pontos em janeiro. 

O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) apresentou 
estabilidade em relação ao mês de dezembro, ao registrar 113,5 pontos. Na 
comparação com o mesmo período de 2015, porém, houve queda de 15,7%. A 
leve alta de 2,1% do índice que mede as expectativas em relação à economia 
brasileira (EEB) foi neutralizada pela queda dos dois outros indicadores que 
compõem o IEEC. 

O Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC), por sua 
vez, foi o único a apresentar recuo em janeiro (-1,3%) em relação a dezembro 
de 2015. O indicador que mais impactou esse resultado foi o que mede o nível 
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de contratações de funcionários (IC), o qual apresentou queda de 3%, ao 
passar de 88,4 pontos em dezembro para 85,7 pontos em janeiro. 
Nota metodológica 

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) contempla as 
percepções do setor em relação ao seu segmento, à sua empresa e à 
economia do País. São entrevistas com 600 empresários na capital, em painel 
fixo de empresas, com amostragem segmentada por setor (não duráveis, 
semiduráveis e duráveis) e por porte de empresa (até 50 empregados e mais 
de 50 empregados). As questões agrupadas formam o ICEC, que por sua vez 
pode ser decomposto em outros subíndices que avaliam as perspectivas 
futuras, a avaliação atual e as estratégias dos empresários mediante o cenário 
econômico. A pesquisa é referente ao município de São Paulo, mas sua base 
amostral reflete o cenário da região metropolitana. 
Sobre a FecomercioSP 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP) é a principal entidade sindical paulista dos setores 
de comércio e serviços. Congrega 157 sindicatos patronais e administra, no 
Estado, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac). A Entidade representa um segmento da 
economia que mobiliza mais de 1,8 milhão de atividades empresariais de todos 
os portes. Esse universo responde por 11% do PIB paulista - aproximadamente 
4% do PIB brasileiro - e gera 5 milhões de empregos. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11590/indice-de-confianca-continua-
estavel-em-janeiro-mas-empresarios-do-varejo-seguem-pessimistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.varejista.com.br/noticias/11590/indice-de-confianca-continua-estavel-em-janeiro-mas-empresarios-do-varejo-seguem-pessimistas
http://www.varejista.com.br/noticias/11590/indice-de-confianca-continua-estavel-em-janeiro-mas-empresarios-do-varejo-seguem-pessimistas
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Queda nas vendas fez quase 100 mil lojas fecharem as portas em 2015, 
diz CNC 

 
12 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Hipermercados, supermercados e mercearias tiveram a maior redução no 
número de lojas 
 

O cenário de recessão fez quase 100 mil lojistas encerrarem as 
atividades no País em 2015, segundo levantamento da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O resultado foi atribuído à 
queda no volume das vendas no varejo, que deve ter registrado no ano 
passado o pior desempenho dos últimos 15 anos. 

O estudo da CNC mostra um fechamento líquido de 95,4 mil lojas com 
vínculo empregatício no ano passado, uma retração de 13,4% nos 
estabelecimentos comerciais que empregam ao menos um funcionário. As 
grandes lojas do varejo também registraram recuo no volume de 
estabelecimentos, com queda de 14,8% em 2015. Os números foram 
levantados com base nos dados de dezembro do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. 

"O levantamento evidencia a dimensão da crise no varejo, que afetou 
todos os setores, inclusive os grandes, que, teoricamente, têm mais 
capacidade de enfrentar o quadro recessivo. Além disso, chama a atenção 
porque ela está presente praticamente no País inteiro", avaliou o economista 
Fabio Bentes, da CNC, em nota. 

Todos os segmentos do varejo registraram queda no número de lojas, 
mas os mais prejudicados foram os ramos mais dependentes das condições de 
crédito: materiais de construção (-18,3%), informática e comunicação (-16,6%) 
e móveis e eletrodomésticos (-15,0%). 

Em termos absolutos, o setor de hipermercados, supermercados e 
mercearias foi o segmento que teve a maior redução no número de lojas: 25,6 
mil estabelecimentos foram fechados no ano passado. O setor reponde por um 
em cada três pontos comerciais do País, lembrou a CNC. Os segmentos de 
supermercados e de vestuário e acessórios responderam por quase metade 
(45,0%) das lojas que encerraram as atividades em 2015. 

Apenas Roraima não registrou recuo no número de lojas. Espírito Santo 
foi, proporcionalmente, o local mais afetado (-18,5%), seguido por Amapá (-
16,6%) e Rio Grande do Sul (-16,4%). 

Os Estados de São Paulo (-28,9 mil), Minas Gerais (-12,5 mil) e Paraná 
(-9,4 mil) responderam, juntos, por mais da metade (53,3%) da queda no 
número de estabelecimentos. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/queda-nas-vendas-fez-quase-100-mil-lojas-
fecharem-as-portas-em-2015,-diz-cnc-id527115.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/queda-nas-vendas-fez-quase-100-mil-lojas-fecharem-as-portas-em-2015,-diz-cnc-id527115.html
http://www.dci.com.br/comercio/queda-nas-vendas-fez-quase-100-mil-lojas-fecharem-as-portas-em-2015,-diz-cnc-id527115.html
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2. Comércio - Supermercados 

72% dos empresários estão pessimistas com o momento econômico, diz 
APAS 

 
13 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Fator Brasil 
 

Segundo a APAS, este é o menor nível de confiança em toda a série histórica. 
 

O total de empresários do setor de supermercados pessimistas com o 
cenário atual e futuro da economia brasileira atingiu 72% em janeiro. Este é o 
menor nível de confiança em toda série histórica, iniciada em junho de 2011, de 
acordo com a Pesquisa de Confiança dos Supermercados do Estado de São 
Paulo (PCS/APAS). 

O número bateu o mês de setembro de 2015, quando o indicador havia 
apontado o maior índice (70%). Desta vez, todos os itens pesquisados 
(Inflação, PIB, Juros, Emprego, Vendas, entre outros) apontaram baixo ou 
nenhum grau de otimismo em relação à percepção atual ou à expectativa 
futura. 

―O nível de otimismo atual em relação à atividade econômica registrou 
0%, ou seja, nenhum empresário acredita em uma recuperação em curto 
prazo. Esse resultado reflete o econômico e político vivenciado pelo país‖, 
afirma o gerente de Economia e Pesquisa da APAS, Rodrigo Mariano. 

Para ele, essa realidade é verificada diante do reflexo no baixo 
dinamismo das vendas do setor supermercadista, que, apesar de ser um dos 
últimos setores afetados pela crise, tem sentido os reflexos de maneira 
expressiva. ―Os supermercados têm sofrido com a queda na frequência dos 
consumidores às lojas, mesmo sendo um setor considerado de primeira 
necessidade‖ 

Com relação à taxa de inflação, apenas 3,2% dos empresários têm a 
percepção de que a inflação será reduzida em curto prazo. ―A inflação elevada 
e persistente, aliada ao desempenho fraco da atividade econômica, afeta o 
otimismo do setor. E esse cenário vem se degradando mês após mês diante do 
agravamento da crise política e econômica‖. 

Sobre o momento atual, o pessimismo foi verificado em 75,1% e o 
otimismo, em 5,6%. ―Esse cenário reflete um momento atual de extrema falta 
de confiança na economia, que tem gerado elevação do desemprego, com 
redução da renda da população, e perda do poder de compra‖. 

No que diz respeito à expectativa em relação ao futuro, 68,7% se 
mostraram pessimistas e 4,5% apontaram otimismo. Na opinião do economista, 
o baixo nível de confiança no futuro continua a demonstrar um baixo nível de 
―esperança‖, já que o indicador apresenta resultados similares ao indicador 
geral. 

―O remédio amargo para a busca da retomada do crescimento 
econômico, que é o ajuste fiscal, tem afetado o setor supermercadista, 
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impactando negativamente as vendas e a economia brasileira. Este é o preço 
que os empresários e os consumidores pagarão pelos anos de má condução 
da política econômica do país até então‖, finaliza. 

Nota metodológica — A Pesquisa de Confiança dos Supermercados do 
estado de São Paulo (PCS/APAS) é apurada mensalmente pela Associação 
Paulista de Supermercados (APAS) desde junho de 2011. Os dados são 
coletados juntos aos empresários supermercadistas, representando, 85% do 
faturamento do setor supermercadista do estado de São Paulo, portanto, a 
amostra é representativa do comportamento do setor no estado de São Paulo. 
A pesquisa tem como objetivo identificar o nível de confiança dos 
supermercados com relação ao cenário macroeconômico considerando a 
percepção atual e a expectativa futura. Desta maneira, os dados são 
segmentados entre o Resultado Geral, Percepção Atual e Expectativa Futura. 
As análises dos resultados auxiliam os empresários do setor na tomada de 
decisão com relação ao reabastecimento, investimentos, compras, estoque. E 
de maneira geral auxilia o mercado na análise de tendências, plano de 
negócios, potencialidades, inserção no mercado. 

A A Associação Paulista de Supermercados (APAS) representa o setor 
supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de 
abastecimento. A entidade tem 1.328 associados, que somam mais de 2.830 
lojas. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=314098 

 
Voltar ao índice  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=314098
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3. Comércio - Varejo 

Crise faz marcas de fora, como Aéropostale, desistirem de lojas no Brasil 

 
15 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Marcas estrangeiras de varejo que aportaram no Brasil há poucos anos, 
como bareMinerals, estão fechando suas lojas; outras, que procuravam 
parceiros para abrir unidades aqui, como Aéropostale e Sears, estão revendo 
seus planos. 

O dólar alto e a instabilidade econômica e política do país seriam os 
motivos desse movimento, dizem especialistas. 
bareMinerals só no free shop 

No fim de janeiro, a marca americana de maquiagem bareMinerals 
informou que encerraria a distribuição de seus produtos no Brasil. A marca, que 
chegou a ter lojas próprias e parceiros comerciais como a Sephora, será 
vendida apenas em free shops. Em nota, a empresa informou que a decisão foi 
tomada "após avaliação estratégica de negócio global a longo prazo". 

No ano passado, a grife de moda americana Kate Spade também 
anunciou o fim de suas operações diretas, fechando lojas e passando a vender 
produtos apenas por meio de distribuidores. 
Moda sofre com dólar 

Esse movimento é contrário ao que foi registrado há poucos anos, 
quando muitas marcas estrangeiras estavam vindo ao Brasil pela primeira vez. 

"Todo mundo que está lá fora olha o Brasil como um grande mercado. 
Mas, a partir do momento em que começou a crise econômica e o dólar 
disparou, quem trabalha com importação de produtos, como a área de moda, 
começou a ter muitas dificuldades para competir aqui dentro", afirma Paulo 
César Mauro, diretor da Global Franchise. 

A consultoria faz a intermediação entre empresas estrangeiras e 
potenciais parceiros brasileiros. Segundo ele, o desinteresse dos varejistas 
pelo país começou em 2014 e, hoje, é quase total. 
Aéropostale, Bebe e Sears 

Mauro afirma que, entre as marcas que estudaram o mercado brasileiro, 
estavam as americanas Aéropostale (moda jovem) e Bebe (moda feminina). 

"Mesmo sabendo das dificuldades e das barreiras alfandegárias, elas 
ainda tinham interesse no Brasil enquanto a economia estava crescendo e não 
havia esse risco político, econômico e estrutural", diz. 

A Sears, empresa americana que já teve grandes magazines no Brasil e 
foi embora no começo dos anos 90, ensaiou seu retorno várias vezes nos 
últimos anos, mas nada foi concretizado. 

"Agora, só estão negociando para vir ao Brasil as empresas que não 
vendem produtos, e sim know how", afirma Mauro. Ele cita como exemplo 
franquias da área educacional. 
Medo do futuro político 
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Mais do que a situação econômica atual, o que afasta investimentos é 
desconfiança com relação ao futuro, afirma Claudio Felisoni de Ângelo, 
coordenador do Programa de Administração do Varejo da Fundação Instituto 
de Administração (FIA). 

"Muitas marcas vieram em um momento em que o mercado de consumo 
vinha crescendo a uma taxa muito rápida, com condições muito favoráveis. 
Mas o ambiente econômico é condicionado pelo ambiente politico, e as 
condições presentes suscitam muitas dúvidas. Essas saídas [das empresas do 
país] indicam uma descrença em relação às condições futuras. Se essa 
descrença tem motivo ou não, é outra discussão." 

O professor afirma que muitas empresas podem não ter alcançado as 
margens de lucro que esperavam. 

"A competição no Brasil é menor, o que proporciona margens maiores. 
Em um cenário de recessão, as margens são comprimidas. Elas podem ter 
planejado algo que agora não veem condições de manter." 
 
http://varejista.com.br/noticias/11594/crise-faz-marcas-de-fora-como-
aeropostale-desistirem-de-lojas-no-brasil 
 

Voltar ao índice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://varejista.com.br/noticias/11594/crise-faz-marcas-de-fora-como-aeropostale-desistirem-de-lojas-no-brasil
http://varejista.com.br/noticias/11594/crise-faz-marcas-de-fora-como-aeropostale-desistirem-de-lojas-no-brasil
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Com juro recorde, dívida dos brasileiros no rotativo do cartão de crédito 
dispara 

 
15 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Isto é Dinheiro 
 

A dívida dos brasileiros no rotativo do cartão de crédito engordou em 
2015. O saldo dessa modalidade - isto é, a soma de todo os valores devidos - 
cresceu 21,2% no ano passado e atingiu R$ 34,5 bilhões, segundo o Banco 
Central (BC). O ritmo de crescimento é praticamente o dobro do verificado em 
2014, quando avançou 11,4%. De acordo com o BC, o aumento pode ser 
explicado pela intensificação do uso do rotativo e a incorporação de juros - que 
atingiram o patamar recorde de 431,4% ao ano. 

O gatilho do rotativo ocorre quando o consumidor não paga o valor 
integral da fatura. Se quitar alguma quantia entre o pagamento mínimo exigido 
e o total, o consumidor não é considerado inadimplente, mas fica sujeito a uma 
taxa altíssima de juros. 

O valor que restou é computado como um crédito novo - ou concessão, 
pela nomenclatura do BC. Neste detalhe, outro dado desperta atenção: a 
concessão do rotativo está crescendo a um ritmo bem menor, de 1,6%. 

Os dados não permitem quantificar o número de pessoas inadimplentes 
no cartão. Mas o descolamento entre o aumento da dívida (saldo) e a 
concessão indica que o juro recorde está criando um contingente de 
superendividados no Brasil. 

"Se o consumidor carregar a dívida do rotativo por muito tempo, e não 
trocá-la por outra mais barata, acaba ficando com um débito impossível de se 
pagar", afirma Marianne Hanson, economista da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Não por acaso, a inadimplência do rotativo é a maior entre 
todas as linhas de crédito disponíveis no País: 40,3%. 

"A falta de conhecimento de outras opções acaba fazendo com que a 
pessoa opte pelo refinanciamento do rotativo", diz Eduardo Tambellini, sócio da 
consultoria GoOn, especializada na gestão de risco de crédito. 

Para escapar dessa espiral de juros, o consumidor pode procurar, no 
próprio banco, linhas de crédito mais baratas. O consignado, que desconta o 
valor das parcelas diretamente na folha de pagamento, cobra 28,8% ao ano 
pelo dinheiro emprestado, por exemplo. 

Um levantamento da CNC mostra que, em janeiro, o cartão de crédito foi 
apontado como a principal dívida por 78,6% das famílias, o maior porcentual 
desde o início da pesquisa, em 2010. "Essa percepção dos consumidores se 
deve à preocupação com os juros", afirma Marianne. 
Meio de pagamento 

A economista da CNC lembra que a popularização do cartão de crédito 
tornou o instrumento um meio de pagamento e de bancarização, 
principalmente entre a camada mais pobre da população. "Observamos nos 
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últimos anos uma redução da participação de outros meios, como os carnês e 
o cheque pré-datado." 

Entre aqueles que recebem até 10 salários mínimos, o cartão é 
apontado como principal dívida por 80%, enquanto na camada superior, com 
renda de mais de 10 salários mínimos, o porcentual cai para 72,2%. 

Marianne lembra, contudo, que os consumidores que escolhem essa 
alternativa para contas do dia a dia são potenciais tomadores de crédito no 
rotativo em momentos como o atual, de aumento de inflação, queda de 
rendimento e disparada do desemprego. 

"Os saldos do cartão de crédito à vista, em que não há incidência de 
juros, e os do parcelado ainda são maiores do que o rotativo", afirma Marianne. 

Os especialistas lembram que os consumidores devem evitar a aparente 
facilidade do rotativo. "As faturas destacam a possibilidade do pagamento 
mínimo, em geral 15% a 20% do total, sem explicações para o consumidor 
sobre as implicações dessa escolha", afirma Hessia Costilla, economista da 
associação da consumidores Proteste. 
Campanha 

O forte aumento dos juros motivou a Proteste a encampar uma iniciativa 
para reduzir as taxas cobradas pelos bancos. Em dezembro, a entidade enviou 
um ofício ao BC sugerindo um teto para o juro do rotativo. Pela proposta, os 
bancos poderiam cobrar, no máximo, o dobro da taxa do Certificado de 
Depósitos Interfinanceiros (CDI). 

"Um mercado de livre concorrência funciona melhor do que um em que 
as taxas são reguladas. Mas, em situações emergenciais como esta, limitar o 
juro do rotativo pode ser uma solução", diz Hessia. Ela cita exemplos 
internacionais, como o de Portugal, que adotou medida semelhante e obteve 
sucesso na redução dos juros. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160215/com-juro-recorde-
divida-dos-brasileiros-rotativo-cartao-credito-dispara/342985 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Software e TI 

Crise econômica afeta fortemente os investimentos em TI no Brasil, 
aponta estudo 

 
14 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Administradores 

 
35% das empresas locais estão reduzindo o número de funcionários da área de 
TI e 10% estão substituindo os funcionários mais seniores por recursos mais 
baratos 
 

Em 2015 — apesar da queda do PIB entre 3,5% e 4% — os 
investimentos em TI cresceram 2,8% em reais. A notícia é boa, mas poderia ser 
bem melhor. O motivo? O dólar. A moeda norte-americana passou de R$2,36 
em 2014 para R$3,33 em 2015, um crescimento de 41%, o que atrapalhou e 
muito o poder de compra de profissionais e empresas que dependem de 
hardwares, softwares, Cloud e grande parte dos serviços que são 
comercializados em dólar.  

Com isso, boa parte das empresas buscaram saídas desesperadas para 
evitar ainda mais os atropelos da crise. Desse modo, muitos promoveram 
renegociações de contratos, trocaram fornecedores e até recusaram novos 
projetos. 

Segundo a 11ª pesquisa anual sobre tendências de investimentos em 
Tecnologia da Informação com as empresas brasileiras, realizada pela IT4CIO, 
35% das empresas locais estão reduzindo o número de funcionários da área de 
TI e 10% estão substituindo os funcionários mais seniores por recursos mais 
baratos. ―Esta é a primeira vez que observamos este fenômeno‖, afirma Ivair 
Rodrigues, diretor de pesquisas da IT4CIO. 

Ao todo, os responsáveis pela área de TI de 1,4 mil empresas de grande 
e médio porte foram entrevistado. Entre eles, 69% dos CIOs revelaram que 
estão sendo cobrados para que a área de TI ajude a reduzir os custos das 
empresas e 43% afirmaram que o setor deve investir em projetos que visem 
aumentar a competitividade e as vendas. 

Ainda segundo o estudo, o quadro vai piorar ao longo deste ano. A 
previsão é que os investimentos em TI crescerão entre 2% a 3% em reais. No 
entanto, se considerarmos o faturamento em dólar, a IT4CIO acredita que o 
mercado total de TI no Brasil recuará 40% este ano em relação a 2014. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/crise-economica-afeta-
fortemente-os-investimentos-em-ti-no-brasil-aponta-estudo/108280/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços - Turismo  

Quase 90% dos cruzeiristas desejam viajar novamente de navio 

 
12 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Brasil Turis  
  

Dos 549 mil cruzeiristas que viajaram a bordo de cruzeiros marítimos 
pelo litoral brasileiro durante a temporada 2014/2015, que teve início em 
novembro de 2014 e término em maio de 2015, 475 mil afirmaram que desejam 
realizar viagem de cruzeiro novamente. 

O número equivale a 86,7% do total, segundo a Associação Brasileira de 
Cruzeiros Marítimos – CLIA Abremar Brasil, que realizou um levantamento, em 
parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), sobre o perfil e os hábitos dos 
turistas de navios. 

Na pesquisa, a indicação de amigos e parentes, seguida pela 
data/período da viagem, foram os fatores com maior influência na escolha por 
esse tipo de viagem. Ainda de acordo com o levantamento, 65,2% dos 
cruzeiristas estavam em sua primeira viagem de navio. 

O estudo ainda apontou que, entre os passageiros pesquisados, 90,1% 
residem no Brasil, sendo a maioria procedente do Estado de São Paulo 
(48,2%), seguida do Estado do Rio de Janeiro (21,5%) e do Estado do Paraná 
(4,3%). Dentre os estrangeiros (9,9%), 85,7% reside na Argentina. Já em 
relação ao perfil dos cruzeiristas, 57,1% são do gênero feminino, portanto, 
42,9% correspondem ao público masculino. Quanto ao estado civil, 64,8% são 
casados, sendo ainda maioria os cruzeiristas que estão na faixa etária entre 25 
e 34 anos (23%). De maneira geral, os turistas viajaram acompanhados (97,4% 
indicaram viajar com alguém), sendo os principais acompanhantes 
parentes/filhos (31,9%), amigos (31,2%), e cônjuge/namorado(a) (28,9%). 
Possuem, ainda, em sua maioria, ensino superior completo (49,3%). Dos 
entrevistados, 17,4% têm faixa de renda mensal até R$ 2.500,00; 33,1%, têm 
faixa de renda mensal familiar entre R$ 2.501,00 e R$ 5.000,00; 31,9% entre 
R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00; e 17,6% têm faixa de renda mensal acima de R$ 
10.000,00. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/quase-90-dos-cruzeiristas-desejam-viajar-
novamente-de-navio/ 
 

Voltar ao índice 
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7. Comércio Eletrônico 

Sapatos são os preferidos das mulheres na compra pela internet 

 
12 de Fevereiro de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

Uma pesquisa da 33e34, boutique online voltada a clientes que calçam 
esta numeração, mostra que os sapatos são os produtos preferidos das 
mulheres na hora da compra pela internet. De 1,2 mil mulheres, 48% delas 
costumam adquirir calçados. O número chega a ultrapassar eletrônicos (21%), 
livros (19%) e eletrodomésticos (11%). Ao contrário do que possa se pensar, 
acessórios e cosméticos aparecem por último no estudo: apenas 8% e 7% das 
consumidoras, respectivamente, compram esse tipo de produto. 

De todas as entrevistadas, 42% delas confirmam que compram com 
muita ou extrema frequência, e apenas 13% não comparam preços entre sites 
antes de fechar o pedido. E quem acredita que a marca seja o mais importante 
na hora da escolha está enganado: 91% das mulheres disseram que o que 
mais importa é a qualidade do produto. Por isso, apenas 6% delas disseram 
que uma única marca define o estilo, o que mostra que não há fidelidade com 
as grifes. 

A maioria também não tem mais medo de comprar pela internet e já se 
sente muito a vontade – apenas 12% das consumidores se sentem inseguras 
em relação aos dados pessoais que são colocados na hora da compra. Na 
hora de fechar o pedido, 70% escolhem o cartão de crédito ou débito como 
forma de pagamento. 

―O e-commerce se tornou uma realidade e vem conquistando também 
mulheres que moram em cidades ou regiões onde não há distribuição e 
variedade de marcas e modelos de sapatos. Além do conforto de comprar sem 
ter de sair de casa, elas não abrem mão de desfilar sempre as últimas 
tendências e a internet se tornou o canal ideal para manter o guarda-roupa 
sempre em dia com as últimas coleções‖, finaliza Tânia Gomes, fundadora da 
33e34. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/sapatos-sao-os-preferidos-das-
mulheres-na-compra-pela-internet-aponta-pesquisa/ 
 

Voltar ao índice  
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8. Empreendedorismo 

Cresce o trabalho dos empreendedores no Brasil 

 
15 de Fevereiro de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

O país mais empreendedor do mundo, segundo o GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) é o Brasil, onde o número de empreendedores 
individuais (5.720.194) já superou o número de micro e pequenas empresas 
(4.777.069) e o trabalho por conta própria está no auge, já seja no comércio ou no 
serviço, inclusive como freelance profissional. 

Ser o próprio chefe, trabalhar para si mesmo e levar adiante um projeto 
próprio é muito tentador para quem não quer um trabalho com carteira assinada e 
com horários rígidos. 

Inclusive os profissionais, que não necessariamente têm um 
empreendimento relacionado com a venda de um produto, valorizam a 
possibilidade de trabalhar sem sair de casa, por projetos, com a liberdade e a 
variedade que isso oferece, em comparação com uma empresa na qual o trabalho 
pode chegar a ser mais monótono ou repetitivo. 

O Brasil, onde o trabalho por conta própria não para de crescer, ficou em 
primeiro lugar como o país mais empreendedor, segundo o GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor). Três de cada dez adultos brasileiros entre 18 e 64 anos 
têm um negócio ou participam na criação de uma empresa e o número de 
empreendedores individuais (5.720.194) já superou o número de micro e pequenas 
empresas (4.777.069). 

Se a ideia for abrir um negócio próprio e/ou comercializar um produto, se 
recomenda fazer um estudo do mercado. Se não houver recursos para fazer isto 
de maneira profissional, é possível visitar os lugares onde o produto é 
comercializado ou similares, ver o que se vende, o que está em falta e o que é 
preciso, para adaptar a oferta ao que o consumidor estiver buscando. 

Em média, o microempreendedor brasileiro trabalha sozinho ou tem um 
empregado. O faturamento anual é de R$ 60 mil e goza de uma carga tributária 
reduzida. 

O profissional que quer trabalhar como freelancer, por outro lado, deve se 
dar a conhecer e encontrar os seus clientes. Em um princípio, isto pode ser difícil: 
fazer-se valer, chegar a empresas importantes e ter trabalho frequente ou contínuo 
não se consegue tão facilmente. 

Ser empreendedor, em suma, é uma opção que cresce tanto no Brasil 
como a nível mundial e que dá lugar a comerciantes e profissionais com projetos 
que podem ser muito diferentes, mas têm um objetivo comum: trabalhar pelos 
próprios sonhos e não pelos dos demais, como diria Steve Jobs. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/cresce-o-trabalho-dos-
empreendedores-no-brasil/ 
 

Voltar ao índice  
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9. Curtas 

Paraná é o terceiro estado no ranking do faturamento de franquias 

 
12 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

O Paraná é o terceiro estado do país em que as franquias mais faturam e capital, 
Curitiba, ocupa o quinto lugar no ranking nacional das dez cidades que mais lucraram no 
ramo de franqueadoras no ano passado. Segundo o relatório anual da Associação 
Brasileira de Franchising, as mais de três mil redes que operam no país arrecadaram, 
juntas, mais de R$ 139 bilhões em 2015. O crescimento é de 8,3% em relação a 2014. 

Para o especialista em franquias e gestão empresarial, Rafael Sartori, o sucesso 
pode ser atribuído à criatividade e à experiência internacional dos empreendedores. 
―Muitas pessoas viajam para fora, muitas pessoas têm acesso à informação do exterior, e 
trazem essas ideias para cá‖, explica. 

E a possibilidade de sucesso nos negócios aumenta quando o franqueador 
conhece a cidade e o público onde pretende investir – para isso, testar a ideia é essencial. 
Segundo o especialista, Curitiba costuma ser escolhida por muitas marcas para a 
realização de testes de novos produtos. ―O curitibano é um público muito seleto. As 
pessoas têm uma capacidade crítica maior do que em outros estados. Diziam, 
antigamente, que se testasse e desse certo em Curitiba, daria certo em qualquer outro 
lugar do país‖, conta. 

No ranking das dez cidades brasileiras onde as franquias mais faturaram em 2015, 
Curitiba aparece como quinta colocada, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Brasília. Entre os segmentos que mais se destacaram estão os de negócios, 
serviços e outros varejos, que representam pouco mais de 21% do faturamento. O de 
Alimentação representa 20% e o de Esporte, Saúde, Lazer e Beleza, representam 18%. 
Todos os dados são de 2015. 

Ovos de chocolate perdem tamanho, mas ficam mais caros para Páscoa deste ano 

 
14 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Bahia Notícias 
 

Uma das marcas da Páscoa, os ovos de chocolate vão ficar até 10% mais caros 
em 2016. E nem por isso o consumidor deve esperar benefícios. Pelo contrário. A 
tendência é que eles fiquem mais leves e percam cerca de 40% do tamanho. "Os ovos 
diminuíram de tamanho. Se a média era de 400 gramas ano passado, este ano, será de 
250 gramas. Com opções menores, a expectativa é que o consumidor não deixe de 
comprar em meio a um cenário de perda de renda e medo de desemprego" explica 
Ubiracy Fonseca, vice-presidente de Chocolates da Associação Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Cacau, Amendoim Balas e Derivados (Abicab), em entrevista ao jornal O 
Globo. Apesar do aumento no valor, os empresários esperam alcançar em 2016 o mesmo 
resultado do ano passado, quando venderam 20 mil toneladas de chocolate. Eles apostam 
que mesmo com o salário desvalorizado, os consumidores não vão deixar de comprar os 
tradicionais ovos de Páscoa. Dados da Abicab apontam que este ano foram fabricados 88 
milhões de ovos, 10% a mais que em 2015, quando foram produzidos 80 milhões. O 
aumento aconteceu exatamente para compensar a redução do tamanho. 

 
Voltar ao índice  
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10. Feiras 

 
16/02/2016 até 19/02/2016 - ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - BURDA EXPO 2016 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Centro de Eventos São Luís  
Cidade: São Paulo – SP 
 
16/02/2016 até 19/02/2016 - VITÓRIA STONE FAIR / MARMOMACC LATIN 
AMERICA 
Setor: Mineração  
Local: Carapina Centro de Eventos  
Cidade: Serra – ES  
 
17/02/2016 até 18/02/2016 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
23/02/2016 até 25/02/2016 - SUPERSHOWROOM 2016 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
27/02/2016 até 01/03/2016 - CRAFT DESIGN 
Setor: Utilidades do Lar  
Local: Centro de Convenções Frei Caneca  
Cidade: São Paulo – SP  
 
29/02/2016 até 03/03/2016 - D.A.D. 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: Expo Center Norte  
Cidade: São Paulo – SP  
 
02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco  
Cidade: Olinda – PE  
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04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: CEPUC - Centro de Eventos da PUC/RS  
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
08/03/2016 até 13/03/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
08/03/2016 até 11/03/2016 – AGRESTE TEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo de Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 
 
10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba – PR 
 
14/03/2016 até 18/03/2016 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ISC BRASIL 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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