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1. MDIC 

Brasil e México concluem acordo para comercialização de cachaça e 
tequila 

23 de Fevereiro de 2016 
Fonte: MDIC 

 
Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Armando Monteiro, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, concluíram ontem 
(22), em reunião com o secretário de Economia do México, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, o "Acordo para reconhecimento mútuo da cachaça e da tequila, como 
Indicações Geográficas e Produtos Distintivos do Brasil e do México”.  

As negociações iniciaram em maio de 2015, quando a presidente Dilma 
Rousseff esteve no México em visita oficial. O acordo garantirá a proteção 
recíproca das bebidas nos mercados mexicano e brasileiro. Na prática, significa 
dizer que, após a entrada em vigor, toda a bebida vendida no Brasil com o 
nome de “tequila” será obrigatoriamente mexicana. A lógica também se aplica 
do outro lado. Toda “cachaça” vendida no mercado mexicano deverá, 
necessariamente, ter sido fabricada no Brasil. 

Na avaliação do ministro Armando Monteiro, “a conclusão do acordo se 
constitui em um passo importante dentro do processo de aprofundamento das 
relações comerciais dos dois países. Temos com o México uma relação 
prioritária, que se expressa na negociação em curso para ampliação do ACE-
53. Na reunião que tivemos com o ministro Guajardo, fizemos uma avaliação 
do andamento das negociações e reafirmamos a disposição de ampliar ao 
máximo a cobertura do acordo, que não envolverá apenas bens, mas também 
temas fundamentais para a ampliação das nossas relações comerciais, como 
compras governamentais, serviços, propriedade intelectual e convergência 
regulatória”.  

O acordo prevê ainda a criação de um Grupo de Trabalho que irá 
acompanhar sua implantação. Na avaliação das autoridades de Brasil e 
México, o acordo colabora também para a expansão do reconhecimento 
mundial tanto da cachaça quanto da tequila, como bebidas típicas do Brasil e 
do México, respectivamente. 

Em 2015, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do 
MDIC, o Brasil exportou 40 mil litros de cachaça para o México, o que 
representou vendas de US$ 65,5 mil. O México foi o 22º maior mercado 
consumidor da cachaça brasileira, cuja exportação total chegou a 7,8 milhões 
de litros no ano passado. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=14343 
 

Voltar ao índice  
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2.  Comércio - Varejo 

Venda de itens de higiene e beleza melhora os resultados de drogarias 

 
22 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Varejistas acreditam que consumidor esteja migrando compras de produtos de 
perfumaria para farmácias. Setor registrou alta média de 13,7% na saída 
dessas mercadorias em 2015, frente a 2014 
 

Os varejistas do setor farmacêutico têm apostado justamente em 
produtos que não são medicamentos para ampliar seus resultados. A estratégia 
visa aproveitar o aumento das vendas de itens de higiene e beleza, em média, 
13,7% nesses estabelecimentos no ano passado, em comparação com 2014. 

Para os empresários que atuam no setor, a alta é consequência de uma 
mudança de hábito do consumidor, que está migrando as compras de itens de 
perfumaria para as farmácias. 

"O brasileiro de um modo geral mudou seus hábitos de compra no que 
se refere à higiene e beleza. Passou a realizar as suas compras em drogarias, 
que oferecem uma maior variedade de itens e um acompanhamento dos 
funcionários", diz o diretor de marketing do Grupo DPSP, Roberto Tamaso. 

A companhia é responsável por duas das maiores redes de farmácias do 
País: a Drogaria São Paulo e a Drogarias Pacheco. 

A venda de não medicamentos nas lojas farmacêuticas brasileiras 
somou R$ 12 milhões em 2015, segundo a Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias (Abrafarma). No ano anterior, a receita total destes itens 
foi de R$ 10,6 milhões. 

De acordo com a entidade, o crescimento também ficou acima do 
verificado no setor como um todo - somando as vendas de todos os produtos, 
incluindo medicamentos e não medicamentos -, que registrou alta de 12% em 
2015, em relação a 2014. 

A RaiaDrogasil, por exemplo, viu as vendas do segmento de perfumaria 
aumentarem 21,5% no ano passado, também na comparação com o ano 
anterior. 

Para a empresa, além da migração do consumidor, o resultado foi 
alavancado pela forte alta na saída de repelentes, que não são contabilizados 
como medicamentos comuns. 

No fim do ano passado, o grupo iniciou uma parceria com a fabricante 
de cosméticos Natura para aproveitar a alta demanda. "Estamos vendendo 
itens da linha SOU [da Natura] em lojas Droga Raia e Drogasil em Campinas, 
no interior de São Paulo", comentou, em nota, a companhia. 

No último trimestre de 2015, as vendas dos itens de higiene e beleza 
representavam 28,7% do total geral da drogaria. No terceiro trimestre do 
mesmo ano, o índice era de 26,5%. 

Variedade como estratégia 
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De olho nesse movimento, a Drogarias Campeã aumentou o mix de 
itens nas seções de perfumaria para garantir sua fatia do bolo. Desde 2013, a 
varejista diz que tem investido em melhorias e na ampliação desses espaços 
na área interna das suas lojas. 

"Fizemos um comparativo em agosto do ano passado, por exemplo, e 
quem segurou as vendas durante o período de inverno foi a perfumaria. As 
vendas naquela fase tiveram 90% de crescimento se comparado com o ano 
anterior", afirma o diretor da Drogarias Campeã, Robson Ferreira. 

"Todas as nossas lojas, hoje, são formatadas para ter uma boa 
apresentação de produtos desse setor", continua. 

O plano fez com que a representatividade das vendas desses itens pular 
de 9%, em meados de 2013, para 30% no ano passado. 

Em 2014, segundo Ferreira, o índice era de 28%. 
No geral, o faturamento da companhia em 2015 foi de cerca de R$ 200 

milhões, o que representa um crescimento de 11% em comparação com o ano 
anterior. 

Para seguir em crescimento, principalmente na área de higiene e beleza, 
a empresa diz negociar frequentemente com fornecedores como Johnson & 
Johnson, Hypermarcas e Procter & Gamble, a fim de manter preços 
equilibrados na concorrência com os supermercados. 

"Há alguns anos, o nosso mix desses produtos era muito pequeno. 
Quando aumentamos o portfólio, as vendas cresceram consideravelmente", 
explica Ferreira. 

Os itens de perfumaria também ajudam a rede a elevar o tíquete médio 
do consumidor. 

Para o diretor da Drogarias Campeã, esse foi o segredo para driblar a 
queda no fluxo de clientes. "O número de clientes caiu, mas como 
conseguimos ampliar o tíquete médio, pudemos sair de 2015 crescendo." 

Até o final deste ano, a companhia espera abrir, pelo menos, outras 11 
lojas pelo País. Atualmente são 59 unidades. A previsão é de faturar até 8,5% 
mais que em 2015. "Sem contabilizar os novos empreendimentos", diz Ferreira. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/venda-de-itens-de-higiene-e-beleza-melhora-
os-resultados-de-drogarias--id528821.html 
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Vendas no varejo ficaram estáveis no 4º trimestre de 2015 

 
23 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Diário do Grande ABC 
 

As vendas do comércio varejista restrito ficaram estáveis (0,0%) no 
quarto trimestre de 2015, em relação ao trimestre imediatamente anterior, 
interrompendo uma sequência de três trimestres de queda, informou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No varejo ampliado, as vendas 
encolheram 2,0% no mesmo período. 

Das 10 atividades que integram a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), 
sete apresentaram taxas negativas na passagem do terceiro para o quarto 
trimestre: veículos, motos, partes e peças (-4,9%); material de construção (-
3,8%); combustíveis e lubrificantes (-3,7%); equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação (-2,6%); livros, jornais, revistas e 
papelaria (-2,8%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,2%) e tecidos, 
vestuário e calçados (-0,8%). Na direção oposta, mantiveram-se em território 
positivo os segmentos de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (2,2%); móveis e eletrodomésticos (1,5%) e 
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,6%). 

As vendas do comércio varejista restrito ficaram estáveis (0,0%) no 
quarto trimestre de 2015, em relação ao trimestre imediatamente anterior, 
interrompendo uma sequência de três trimestres de queda, informou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No varejo ampliado, as vendas 
encolheram 2,0% no mesmo período. 

Das 10 atividades que integram a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), 
sete apresentaram taxas negativas na passagem do terceiro para o quarto 
trimestre: veículos, motos, partes e peças (-4,9%); material de construção (-
3,8%); combustíveis e lubrificantes (-3,7%); equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação (-2,6%); livros, jornais, revistas e 
papelaria (-2,8%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,2%) e tecidos, 
vestuário e calçados (-0,8%). Na direção oposta, mantiveram-se em território 
positivo os segmentos de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos (2,2%); móveis e eletrodomésticos (1,5%) e 
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,6%). 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/vendas-no-varejo-
ficaram-estaveis-no-4-trimestre-de-2015  

 
Voltar ao índice 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/vendas-no-varejo-ficaram-estaveis-no-4-trimestre-de-2015
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/mercado-consumo/vendas-no-varejo-ficaram-estaveis-no-4-trimestre-de-2015
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3. Serviços - Bancos 

Proteste questiona BB, Bradesco e Itaú s sobre cobranças abusivas de 
tarifas 

23 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
A Proteste Associação de Consumidores enviou ofício ao Banco do 

Brasil, Bradesco e Itaú, ontem, questionando por que as contas digitais 
oferecidas aos seus clientes não atendem a Resolução nº 3.919/10, que proíbe 
a cobrança por prestação de serviços essenciais como o fornecimento de até 
dez folhas de cheques, por exemplo. 

Os clientes desses bancos que desejam ter talões de cheques precisam 
pagar tarifa avulsa, o que na avaliação da Proteste, trata-se de prática abusiva. 
As instituições financeiras não são obrigadas a disponibilizar a conta eletrônica 
digital, contudo, optando por essa modalidade, devem respeitar todas as 
disposições da legislação em vigor. 

- Os três bancos estão contrariando as normas, uma vez que cobram 
indevidamente tarifas de seus clientes, assim como omitem informações 
relevantes a respeito dos serviços que são prestados - esclarece Maria Inês 
Dolci, coordenadora institucional da Proteste. 

A Proteste está pedindo aos bancos que façam ressarcimento em dobro 
dos valores cobrados indevidamente dos consumidores que possuem as 
contas de acesso exclusivo por meios eletrônicos; além da imediata correção 
das informações disponíveis nos sites e demais meios, que informam sobre a 
cobrança de tarifas referentes às contas digitais. 

Ao contratar a conta digital, o consumidor pode sacar, fazer 
transferências por meio de DOC e TED, verificar extratos e saldos 
ilimitadamente, sem pagar nenhum tipo de tarifa. Mas se limita ao uso dos 
canais de atendimento eletrônico, como internet e caixas eletrônicos. Caso 
precise utilizar diretamente o guichê do caixa ou o telefone, é tarifado. 

As contas digitais foram consideradas as mais econômicas entre os 
pacotes oferecidos pelos bancos, nas simulações feitas pela Proteste nas 
ferramentas online que disponibiliza na campanha Aqui se Economiza, para se 
calcular pelo perfil de uso, quais os planos mais adequados para se gastar 
menos com a manutenção de serviços de celular, cartão de crédito, conta 
corrente, TV a cabo e seguro de automóvel. 

Pela norma do Banco Central, os bancos não podem cobrar tarifas pela 
prestação de serviços bancários essenciais relativos a conta de depósitos à 
vista, como o fornecimento de cartão com função débito ou de segunda via do 
cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista 
decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis 
à instituição emitente. 

Não podem cobrar por até quatro saques, por mês, em guichê de caixa; 
inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de 
autoatendimento. E o cliente pode fazer até duas transferências de recursos 
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entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal 
de autoatendimento e/ou pela internet. 

Além disso, os bancos têm que fornecer até dois extratos, por mês, 
contendo a movimentação dos últimos 30 dias por meio do guichê de caixa 
e/ou terminal de autoatendimento. E devem permitir a realização de consultas 
mediante utilização da internet, fornecimento do extrato, compensação de 
cheques, fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o 
correntista reúna os requisitos necessários à utilização dos cheques, de acordo 
com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e a prestação de 
qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos 
prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18180
3&Categoria=EMPRESAS 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Samsung faz parcerias com bancos para serviço de pagamentos 

 
22 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Exame 
 

A Samsung anunciou, no último sábado (20), que fez parcerias com 
bancos no Brasil para lançar seu serviço de pagamentos com o celular 
chamado Samsung Pay. 

As instituições financeiras com as quais a marca se associou no país 
são oito: Banco do Brasil, Bradesco, Brasil Pré-Pagos, Caixa Econômica 
Federal, Itaú Unibanco, NuBank, Porto Seguro e Santander. 

O serviço de pagamentos com smartphones é restrito a alguns modelos 
da fabricante: os integrantes da linha Galaxy S6, o Galaxy Note 5 e os Galaxy 
A5 e A7 de 2016 (a família Galaxy A do ano passado não tem suporte ao Pay). 

A empresa não anunciou quando o Samsung Pay começará a funcionar 
no país, mas o lançamento oficial deve ser antes dos Jogos Olímpicos do Rio. 

Lançado primeiramente em mercados como a Coreia do Sul e os 
Estados Unidos, o serviço de pagamentos tem cerca de cinco milhões de 
usuários registrados, que processaram mais de 500 milhões de dólares nos 
primeiros seis meses de existência do Pay. 

Como funciona - Para o usuário, pagar com o Samsung Pay requer 
encostar o smartphone em um terminal de pagamento e inserir sua senha ou 
impressão digital. 

A simplicidade do processo tem por trás uma tecnologia um pouco mais 
complicada. Ela funciona de duas maneiras. Uma delas é com o NFC, uma 
tecnologia de comunicação por proximidade para a qual 70% dos terminais de 
pagamentos da Cielo têm suporte atualmente. A segunda maneira de 
funcionamento é por meio do MST (Transmissão Magnética Segura, na sigla 
em inglês). Ela simula a tarja magnética de um cartão bancário – algo que a 
Samsung conseguiu ao comprar a empresa LoopPay, no começo do ano 
passado. 
 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/samsung-faz-parcerias-com-
bancos-para-servico-de-pagamentos 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços - Telecomunicações 

Anatel ampliou em 90% o atendimento a reclamações em 2015 

 

24 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Agência IN 

 
A Anatel registrou em 2015 cerca de 1,4 milhão de reclamações de 

consumidores de serviços de telecomunicações em seus canais disponíveis 
pela internet. O volume representa um aumento de pouco mais de 90% em 
relação aos 737,6 mil registros efetuados em 2014. Um dos motivos do 
crescimento foi a modernização desses canais. Em março de 2015, a Agência 
reformulou o canal Fale Conosco, disponível em seu site. 

Além de ficar mais intuitivo, o Fale Conosco passou a utilizar uma 
linguagem mais simples. Também foram resolvidos problemas que dificultavam 
o cadastro de consumidores. 

Aplicativo - Em junho de 2015, a Agência lançou o aplicativo Anatel 
Consumidor, que permite registrar reclamações por celulares ou tablets. O app, 
que é gratuito, está disponível para usuários dos sistemas Android, iOS e 
Windows Phone desde julho. Mais de 115 mil reclamações foram registradas 
pelo aplicativo até dezembro do ano passado. 

Com estas iniciativas, os canais online passaram a ser responsáveis por 
34% das reclamações registradas na agência em 2015. No ano anterior, a 
participação era de 26%. 

Melhoria no call center - Em 2015, o call center da Anatel - que atende 
pelo telefone 1331 - também teve sua capacidade ampliada. Ao todo, os 
consumidores registraram 2,66 milhões de reclamações por meio deste canal 
no ano passado, um aumento de 28,1% em relação a 2014. 

O crescimento foi possibilitado pela adoção de duas medidas: a 
contratação, por meio de licitação, de uma nova empresa que assumiu a 
operação do call center no mês de janeiro de 2015 e a ampliação dos troncos 
telefônicos utilizados na central. Com isso, os momentos de baixa capacidade 
operacional decorrentes de mudanças em 2014 não se repetiram em 2015. 

Aumento da demanda - A Anatel registrou, em 2015, o volume total de 
4,09 milhões de reclamações de usuários - o que significa um aumento de 
cerca de 43,5% em relação ao ano anterior. De acordo com avaliação da 
Superintendência de Relações com os Consumidores da Agência, cerca de 
metade desse aumento decorreu da ampliação dos canais de atendimento e à 
maior facilidade que o consumidor encontrou para registrar reclamações. Já a 
outra metade pode ser atribuída ao aumento real da demanda por 
reclamações. 

O setor de telecomunicações encerrou o ano com mais de 360 milhões 
de acessos em serviço. Em média, foram registradas na Anatel 0,93 
reclamações por mês para cada 1.000 acessos em serviço durante o ano de 
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2015. No ano anterior, esta medida - conhecida como Índice de Reclamações - 
teve o valor médio de 0,65. 

 
O serviço que mais contribuiu para o aumento durante o ano de 2015 foi 

o celular pós-pago, com cerca de 1,2 milhão de reclamações - 415 mil a mais 
que no exercício anterior. Em termos proporcionais, o maior crescimento de 
reclamações foi o relativo à TV por assinatura, cujo volume aumentou em 83%. 

"O consumidor procurou mais a Anatel em 2015. E verificamos que a 
falta de transparência nas ofertas das prestadoras está por trás de grande parte 
das reclamações, especialmente no celular pós-pago. Em muitos casos, o 
consumidor não consegue entender as características do serviço que está 
comprando e as complexas regras de cobrança e fidelização, por exemplo", 
afirma Elisa Leonel, superintendente de Relações com os Consumidores da 
Anatel. 

Ainda segundo ela, nos serviços de telefonia e banda larga fixa 
"destacam-se as reclamações sobre o mau funcionamento do serviço e, 
especialmente, sobre os casos em que consumidores não conseguem que a 
prestadora resolva seus problemas técnicos". 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/orientacao-ao-
consumidor/anatel-ampliou-em-90-o-atendimento-a-reclamacoes-em-2015 
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Busca de empresas de telefonia móvel por mais banda larga aumenta 
temores por Wi-Fi 

23 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Reuters 

 
Um movimento de empresas de telefonia móvel para usar ondas 

disponíveis livremente, na mesma largura de banda que as redes de Wi-Fi, 
causou preocupações de que o serviço de Internet doméstico dos clientes 
possa ser interrompido, junto com os aparelhos conectados como sistemas de 
monitoramento de segurança. 

Para as operadoras, que investiram bilhões de dólares em aquisições de 
licenças de frequências, usando a nova tecnologia LTE não licenciada (LTE-U, 
na sigla em inglês), entrar no espectro Wi-Fi, de frequências mais altas, pode 
se mostrar uma maneira relativamente mais barata para lidar com o 
crescimento explosivo no tráfego de dados, particularmente dentro de imóveis. 

"É o Velho Oeste neste momento. Qualquer um pode usar isso e os 
parâmetros mudam muito mais rápido do que quando você usa o espectro 
licenciado", disse Todd Mersch, cofundador da start-up XCellAir, que ajuda 
empresas de telecomunicações a usar o Wi-Fi. 

Mas o risco de um choque ainda pode ser evitado, ele disse, com cerca 
de apenas 15 por cento do espectro Wi-Fi , que está na faixa de 5 gigahertz 
(GHz), sendo utilizados. 

A tecnologia para usar o espectro Wi-Fi na telefonia móvel em larga 
escala ainda está longe de estar pronta, mas as primeiras conexões 
operacionais podem ser instaladas em menos de dois anos, dizem 
especialistas da indústria. 

No ano passado, o Google expressou preocupações em um documento 
técnico enviado à Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC, na sigla 
em inglês) de que a LTE sobre o espectro não licenciado tinha potencial de 
sobrecarregar os serviços não licenciados. 

"Os detentores do espectro licenciado não deveriam poder converter a 
banda de 5 GHZ em uma faixa de espectro licenciada de fato, e certamente 
não deveriam ter a capacidade de expulsar outros usuários não licenciados", 
disse o Google. 

 
http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0VW2OD 

 
Voltar ao índice 
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6. Comércio Eletrônico 

Vendas on-line de passagens de ônibus crescem 

23 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Diário do Comércio 

 
O setor rodoviário foi movimentado durante o Carnaval. A ClickBus, líder em 

vendas on-line de passagens de ônibus, registrou em sua base que o número de 
bilhetes comprados pela internet, site ou celular, para esse feriado superou em 70% as 
vendas efetuadas na mesma época do ano passado, além de bater o recorde de 
vendas desde o seu lançamento em agosto 2013. Passagens compradas por pessoas 
que embarcaram ou desembarcaram na região Sudeste registraram um crescimento 
de 75,5% nas vendas se comparadas com o mesmo período de 2015. 

Para o feriado, os destinos mais visitados na região Sudeste por turistas que 
viajaram de ônibus e compraram suas passagens na plataforma de vendas on-line 
foram: Rio de Janeiro (28,3%), São Paulo (20,8%) e Cabo Frio (3,3%). Já as cidades 
de onde os foliões mais saíram rumo a outros locais foram: Rio de Janeiro (37,8%), 
São Paulo (26,4%) e Belo Horizonte (2,9%). 

A data em que as pessoas mais viajaram de ônibus em todo o Brasil foi o dia 
05 de fevereiro, gastando, em média, R$ 169,03. Na região Sudeste, o maior número 
de embarques foi registrado no mesmo dia e as pessoas gastaram em média R$ 
171,22. 

Fatores como inflação e taxa de câmbio do dólar motivam as viagens 
domésticas e a preferência pelo ônibus ao invés do avião ou carro. De acordo com a 
mais recente pesquisa intitulada Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem, 
realizada em dezembro pelo Ministério do Turismo, e que mede o interesse do 
brasileiro em viajar nos próximos seis meses, 86,4% das pessoas que vão viajar 
pretendem visitar destinos turísticos nacionais, contra 80,2% que afirmavam o mesmo 
em igual período de 2014. 

Este levantamento mostra ainda crescimento de 7% nas intenções de viagens 
de ônibus. 

“O consumidor que se planeja com pouca antecedência, encontra no modal 
rodoviário um preço que não flutua de acordo com a sazonalidade e um conforto 
superior a outros modais. Em épocas de crise, a melhor decisão é viajar de ônibus e 
aproveitar os preços mais baratos”, afirma Cesário Martins, co-CEO e fundador da 
ClickBus. 

A ClickBus permite que seus usuários adquiram passagem de ônibus 
rodoviários de mais de 60 empresas de ônibus e para mais de 3 mil destinos em todo 
o Brasil. Para comprar a passagem antecipada on-line, é preciso selecionar o destino 
e horário, escolher a viação e assento e realizar o pagamento, que pode ser feito em 
até 12x tanto pelo site quanto pelo aplicativo, disponível em versões Android e iOS 

A ClickBus, foi lançada em agosto de 2013, é líder em vendas on-line de 
passagens de ônibus e atualmente está presente no Brasil, México, Colômbia, e na 
Turquia. Globalmente, a empresa já vendeu 1 milhão de passagens e conta com 100 
funcionários. 

 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=vendas_on-
line_de_passagens_de_onibus_crescem&id=166149 
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Lojas online oferecem desconto de até 7,3% nas compras à vista 

 
23 de Fevereiro de 2016 

Fonte: e-commerce 
 

A Sieve realizou uma pesquisa para monitorar os descontos nas 
compras de produtos, com pagamento à vista e boleto bancário. Entre os itens 
pesquisados, os que mais se destacaram foram os das categorias Cama, Mesa 
& Banho com descontos de até 7,3% e Relógios com 7,2%. 

A pesquisa apontou descontos de até 6% para itens de Casa & Jardim, 
5,6% para Móveis & Decoração, 5% para Informática, 3,2% para Brinquedos e 
3,2% para Eletrônicos.  Os produtos que apresentaram menores descontos 
para pagamento à vista ou boleto bancário foram itens de Perfumaria (0,3%), 
Livraria (1,7%), Esporte & Lazer (1,8%) e Games (2,7%). 

Ao todo foram analisados 42.368 produtos de 24 departamentos 
(conforme gráfico abaixo), em 77 sites. Entre as categorias pesquisadas estão 
Cama, Mesa & Banho, Relógios, Casa & Jardim, Móveis e Decoração, 
Utilidades Domésticas, Informática, Pet Shop, Tablets & Acessórios, 
Automotivos, Brinquedos, Perfumes, entre outros. 

O levantamento mostra que é importante o consumidor ficar atento às 
formas de pagamento. Alguns pontos a serem avaliados são credibilidade do 
site, segurança dos dados pessoais e prazo de entrega, garantindo assim uma 
experiência positiva de compra. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/lojas-online-oferecem-desconto-
de-ate-73-nas-compras-a-vista/ 

 
Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Gastos de estrangeiros no Brasil cresce 14,4% 

23 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Os estrangeiros gastaram US$ 650 milhões no Brasil em janeiro. O valor é 14,4% 

maior que o mesmo mês do ano anterior. Em compensação, o gasto dos brasileiros 
apresentou uma queda de 62,5%, passando de US$ 2,239 bilhões para US$ 840 milhões. 
As variações geraram o menor déficit para janeiro na conta internacional do turismo em 
oito anos: US$ 190 milhões. 

- Temos de aproveitar o câmbio favorável nas duas pontas: atraindo mais 
estrangeiros para o país e estimulando os brasileiros a consumirem mais turismo 
doméstico - comentou o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que destacou que é 
importante os empresários estarem atentos a essa oportunidade de atrair e cativar 
públicos qualificados, com elevados gastos. 

Em 2015, a balança comercial do turismo fechou com um déficit de US$ 11,5 
bilhões, US$ 7,2 bilhões a menos que 2014. 

- São mais de R$ 20 bilhões que deixaram de ser gastos no exterior e, pelo menos 
parte deste montante, poderia ser gasto no Brasil - afirmou o ministro. 

Consumidores brasileiros têm parcelado mais para consumir e pagar 
dívidas 

23 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Jornal do Estado de Minas 

 
Os consumidores brasileiros estão parcelando mais e ampliando o uso do 

financiamento para continuar consumindo e para pagar dívidas. É o que mostra a pesquisa 
mensal Perfil Econômico do Consumidor (PEC) da Fecomércio RJ relativa ao mês de 
novembro de 2015. No período, o percentual dos brasileiros pagando algum tipo de 
financiamento ficou em 44%, crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao mesmo 
mês do ano anterior e o maior nível para um mês de novembro, desde 2011. 

Entre os brasileiros com algum tipo de parcelamento, 21% estão pagando dívidas, 
percentual que representa a maior alta em relação ao mesmo período do ano anterior (9 
p.p.). Já a opção pela compra de artigos de vestuário vem se mantendo relativamente 
estável e é o motivo do parcelamento de 25% dos brasileiros com alguma prestação. 

O cartão de crédito é o tipo de parcelamento utilizado por 49%, seguido do carnê, 
opção de 45% dos brasileiros com algum financiamento. Apesar do aumento no 
parcelamento, o percentual de consumidores com prestação atrasada manteve-se 
praticamente estável, situando-se em 15% em novembro de 2015 contra 16% no mesmo 
período do ano anterior. 

O orçamento das famílias permanece relativamente equilibrado. As famílias cujo 
orçamento cobriu as despesas necessárias, sem sobras, ficou em 53%, contra 49% do 
mesmo mês do ano anterior. Para 19% das famílias, o orçamento não seria suficiente para 
cumprir os compromissos e para 28% haveria sobra no orçamento. O destino das sobras 
também revela a preocupação com o futuro: 68% pretendem guardar o dinheiro para uma 
eventualidade ou gasto futuro. 

 
Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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  
 
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 
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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 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 

 
21/03/2016 até 23/03/2016 - EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições  
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
25/03/2016 até 06/04/2016 - EFAPI 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis 
Cidade: Santo Antonio da Platina - PR 
 
29/03/2016 até 01/04/2016 - SHOW SAFRA BR 163  
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde - MT 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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