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1. MDIC 

Empresários identificam grandes oportunidades no Chile 

 
27 de Fevereiro de 2016 

Fonte: MDIC 
 

Em sua viagem oficial ao Chile, a presidenta recebeu, nesta sexta-
feira(26) em Santiago, cerca de trinta empresários, entre diretores de empresas 
e entidades setoriais, para uma conversa sobre as oportunidades que o país 
sul-americano oferece para empresas brasileiras. Ouviu dos empresários que 
as vendas de produtos e serviços brasileiros têm amplo espaço para crescer no 
Chile. 

Estavam presentes na reunião empresários do setor têxtil, máquinas e 
equipamentos, serviços financeiros, tecnologia da informação, aviação civil, 
engenharia, petróleo e gás, farmacêutico, cosméticos, alimentos e borracha. 
Os representantes da indústria realçaram que o câmbio abre uma grande 
oportunidade para ampliar as exportações e que o Chile é um país prioritário 
para trabalhar os produtos brasileiros. 

Isso porque, segundo os próprios empresários, o Brasil já tem com o 
país um comércio de alto valor agregado, em que a maioria dos bens 
exportados é de manufaturados. Além disso, o Chile é importante importador 
de bens e serviços em vários setores, que vão de produtos agropecuários a 
máquinas sofisticadas. Segundo Carlos Pastoriza, presidente da Abimaq, ―no 
Chile só temos notícia boa. Cerca de 10% de todo o maquinário industrial 
chileno é de fabricação brasileira. No ano passado, exportamos 400 milhões de 
dólares de maquinário para o Chile‖. Pastoriza realçou a importância das 
missões comerciais e participação em feiras de negócios, organizadas e 
apoiadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), para garantir a presença das empresas brasileiras e ampliar os 
negócios.  

O ministro Armando Monteiro avaliou que a reunião foi muito positiva, 
pois a presidenta pode sentir o pulso da indústria e dos serviços que atuam no 
Chile, ouvir relatos sobre as oportunidades e as dificuldades enfrentadas hoje. 
―Todos concordam que a exportação é um caminho irrecusável para o Brasil 
voltar a crescer. E o Chile é um país prioritário: temos livre comércio de bens, 
já assinamos um acordo de cooperação e facilitação de investimentos (que 
incentiva e dá segurança para empresas brasileiras que se instalam no Chile) e 
estamos negociando um acordo de compras governamentais. E o país, pelos 
acordos que tem firmado com países do Pacífico e da Ásia, ainda pode ser 
uma plataforma importante para as exportações para terceiros mercados‖, 
lembrou Monteiro. 

Ele realçou que a política comercial do governo brasileiro trabalha 
fortemente para aproximar o Mercosul da Aliança do Pacífico: ―Apenas no ano 
passado, fizemos um novo acordo automotivo com a Colômbia, renovamos o 
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acordo automotivo com o México em novas bases, assinamos ACFI com Chile, 
Colômbia e México, abrimos negociação para desgravar o comércio com 
Colômbia, Peru e México, com uma pauta ampliada, que inclui serviços, 
compras governamentais, convergência regulatória e propriedade intelectual‖. 

Este foi o último compromisso na agenda desta sexta-feira no Chile, que 
incluiu reunião bilateral entre a presidenta Dilma e a presidenta Bachelet. 

Neste sábado, o ministro Armando participa de encontro com 
empresários chilenos e da visita a Cepal, no último dia da visita oficial. 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=14352 
 

Voltar ao índice  

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=1&noticia=14352
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2. Comércio 

GPA focará em expansão de atacarejo no Norte e Nordeste em 2016 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

A rede de varejo GPA vai focar esforços de expansão em sua bandeira 
de atacarejo Assaí neste ano, ampliando a presença da marca em pelo menos 
cinco novas capitais e priorizando as regiões Norte e Nordeste do país, 
afirmaram executivos da companhia nesta quinta-feira. 

A companhia planeja para 2016 abertura de lojas Assaí iguais ou 
maiores que as 11 inaugurações ocorridas no ano passado. 

O investimento total do GPA é previsto em 1,5 bilhão de reais para este 
ano, queda ante os 2 bilhões desembolsados em 2015. 

O presidente-executivo da companhia, Ronaldo Iabrudi, afirmou durante 
teleconferência com analistas do setor que vai "pilotar os investimentos mês a 
mês, trimestre a trimestre", dependendo de indicadores como rentabilidade da 
companhia, que prevê manter agressividade de preços este ano. Ele comentou 
ainda que a empresa vai priorizar também os formatos de lojas Minuto, além de 
conversão de lojas. 

Segundo Iabrudi, o segmento de atacarejo tem "uma oportunidade muito 
grande no Norte e Nordeste (...) O segmento tem mais facilidade (de expansão) 
nestas regiões que no Sul e Sudeste porque mais da metade da clientela é 
pessoa jurídica e porque a estrutura logística não é tão boa", disse o executivo. 

A companhia teve prejuízo de 415 milhões de reais no quarto trimestre, 
revertendo resultado positivo de 673 milhões obtido um ano antes. A receita 
líquida ficou praticamente estável, a 19,7 bilhões de reais no período. As ações 
do GPA recuavam 0,6 por cento às 12h38, em linha com a queda do Ibovespa. 

Para analistas do Credit Suisse, o GPA divulgou resultado abaixo do 
esperado como um todo, apesar dos esforços de redução de custos para 
minimizar os efeitos de receitas fracas. Os analistas, porém, reconhecem que 
"uma posição financeira sólida da companhia vai permitir que ela navegue pelo 
ambiente macroeconômico mais desafiador e eventualmente capture fatia de 
mercado". 

O presidente do GPA comentou durante a teleconferência que a 
companhia espera ganhar participação de mercado na bandeira Assaí em 
termos de vendas mesmas lojas, abertas há pelo menos um ano e que espera 
que a empresa recupere fatia de mercado perdida na bandeira de 
hipermercados Extra. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11655/gpa-focara-em-expansao-de-atacarejo-no-
norte-e-nordeste-em-2016 
 

Voltar ao índice 

http://varejista.com.br/noticias/11655/gpa-focara-em-expansao-de-atacarejo-no-norte-e-nordeste-em-2016
http://varejista.com.br/noticias/11655/gpa-focara-em-expansao-de-atacarejo-no-norte-e-nordeste-em-2016
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3. Comércio - Supermercados 

Supermercados médios aumentam receita com espaço para lojas satélite 

 
29 de Fevereiro de 2016 

Fonte: DCI 
 
Para diminuir custos de operação, redes como Condor e Coop fazem 
reengenharia de ambientes visando atrair negócios ao cobrar aluguel e 
condomínio por preços mais atrativos que shoppings 
 

Em tempos de instabilidade econômica vale tudo para ampliar a receita e 
diminuir os custos da operação. Locar espaços para lojas satélite virou a 
tendência entre algumas redes médias de supermercados, que passam a 
seguir os passos de líderes do setor. 

Assim como têm feito as redes Hirota Supermercados, Joanin e 
Andorinha, a estratégia tem sido tratada pela Cooperativa de Consumo (Coop) 
como ótima alternativa em meio à crise, que começou a afetar as vendas no 
varejo supermercadista. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) 
calcula que o setor teve baixa de 1,9% na receita em 2015, em comparação ao 
ano anterior. 

"Percebemos que há mais empreendedores e franquias procurando 
espaços para tocar seu próprio negócio. Isso, com certeza, é devido ao 
aumento do desemprego. Observamos esse movimento como oportunidade 
para aumentar as receitas e estamos realinhando o layout das nossas 
unidades", afirma o coordenador da área de expansão e gestão de locações da 
Coop, Francisco Filho. 

De acordo com ele, o interesse também tem sido maior por conta do 
aumento dos custos de operação em shoppings, como aluguel e condomínio 
que são mais baratos nos locais montados na área interna dos supermercados. 
"Não consigo precisar exatamente o quão mais barato é, mas cobramos 
apenas o aluguel. Nos malls há aluguel, condomínio e, às vezes, participação 
nos resultados". 

Atualmente, a varejista aloca 160 negócios em seus 2.700 m², 
distribuídos nas galerias instaladas em 13 lojas. "O perfil dos investidores vai 
de uma pessoa que pretende montar seu negócio, até franquias renomadas", 
conta. 

Os pontos atrativos levaram Carlos Stuck, proprietário de uma loja 
5àSec, a operar no piso inferior de um supermercado. Para ele, que está há 
oito anos no local, valeu a pena. "O supermercado tem um valor abaixo do 
shopping para locação", diz. A vantagem de ter uma loja nesse local em relação 
a rua, por exemplo, é a segurança, aponta. "Aos sábados, posso trabalhar em 
horário mais estendido. Na rua eu não conseguiria isso. E no shopping está 
impossível operar por conta dos altos custos". 

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) alerta, no entanto, que só 
procurar um espaço nos supermercados não basta. É preciso realizar um 
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estudo de viabilidade, como em qualquer outro local. "Temos observado esse 
interesse de atuação. As redes atraem um fluxo grande de consumidores, mas 
os riscos também existem e precisam ser calculados", alerta o diretor de 
Inteligência de Mercado, Relacionamento e Sustentabilidade da ABF, Cláudio 
Tieghi. 
Prontos para rentabilizar 

A rede paranaense Condor inaugurou na última quarta-feira um novo 
espaço na cidade de Araucária (PR), pronto para receber lojas satélite. Com 
investimento de R$ 40 milhões, o empreendimento foi construído nos moldes 
para abrigar os inquilinos. "O objetivo é tornar o supermercado auto suficiente. 
A receita extra com os locadores nos ajuda nesse sentido", comenta o 
presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta. Segundo ele, a rede deve inaugurar 
ainda no primeiro semestre outra loja com 64 espaços para lojas satélite em 
Joinville (SC). 
 
http://www.dci.com.br/comercio/supermercados-medios-aumentam-receita-
com-espaco-para-lojas-satelite-id530357.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/supermercados-medios-aumentam-receita-com-espaco-para-lojas-satelite-id530357.html
http://www.dci.com.br/comercio/supermercados-medios-aumentam-receita-com-espaco-para-lojas-satelite-id530357.html
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4. Serviços 

Confiança de serviços cai 0,7 ponto em fevereiro ante janeiro, diz FGV 

 
29 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Isto é Dinheiro 
 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,7 ponto na passagem de 
janeiro para fevereiro, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 29. Com o resultado, o ICS saiu de 
69,5 pontos para 68,8 pontos no período. Para a instituição, os dados 
demonstram que a melhora ensaiada no início do ano não se concretizou. 

"Os sinais de uma relativa melhora na percepção das empresas 
registrados no início do ano não se confirmaram em fevereiro. O ambiente 
econômico permanece marcado por uma demanda em queda, encolhimento do 
mercado de trabalho e piora nas condições de crédito. Nesse contexto, as 
avaliações voltam a se deteriorar e o indicador de ímpeto de contratações para 
os próximos meses prossegue em queda", diz o economista Silvio Sales, 
consultor da FGV, em nota. 

Ao todo, nove das 13 atividades investigadas tiveram queda na 
confiança na passagem do mês. O resultado geral foi determinado tanto pela 
percepção sobre o momento corrente quanto pelas expectativas em relação 
aos meses seguintes. 

Em fevereiro, o Índice de Situação Atual (ISA-S) teve queda de 0,6 
ponto, para 68,4 pontos, após avançar 2,5 pontos em janeiro. Já o Índice de 
Expectativas (IE-S) caiu 0,7 ponto, para 69,8 pontos, após aumento de 0,7 
ponto na mesma base de comparação. 

A coleta de dados para a edição de fevereiro da sondagem foi realizada 
junto a 1.932 empresas entre os dias 3 e 24 deste mês. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160229/confianca-
servicos-cai-ponto-fevereiro-ante-janeiro-diz-fgv/347540 
 

Voltar ao índice  

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160229/confianca-servicos-cai-ponto-fevereiro-ante-janeiro-diz-fgv/347540
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160229/confianca-servicos-cai-ponto-fevereiro-ante-janeiro-diz-fgv/347540
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5. Serviços – Planos de Saúde 

Nos planos de saúde, 13,7 mil beneficiários a menos por mês 

 
28 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Isto é Dinheiro 
 

A crise criou um efeito cascata nas operadoras de saúde. Empresas 
começaram a dispensar funcionários, que deixaram de ter o benefício do plano 
de saúde e, assim, as operadoras perderam 13,7 mil beneficiários por mês 
entre setembro de 2014 e setembro de 2015, segundo a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). No período, o total de beneficiários caiu de 50,4 
milhões para cerca de 50,3 milhões. 

Durante oito anos, a assistente de relacionamento com o cliente Elieth 
Alves Nonaka, de 42 anos, trabalhou em uma operadora de saúde e teve 
direito ao plano. Mas, em setembro do ano passado, ela entrou na lista dos 3,2 
mil funcionários da Unimed Paulistana atingidos em cheio pela crise na 
empresa. Elieth foi demitida e perdeu o benefício. "Tenho Lesão por Esforço 
Repetitivo e rosácea no rosto. Se eu não conseguir emprego, vou usar o SUS", 
conta. A Unimed Paulistana informou que, com a determinação da liquidação 
da operadora feita pela ANS, tanto usuários quanto funcionários tiveram como 
opção fazer a portabilidade para outros planos. 

Diretor da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Pedro 
Ramos diz que o setor vinha registrando alta nos últimos anos. "É a primeira 
vez que tem uma queda acentuada. Quando fecha uma vaga de emprego, 
perdemos de dois a quatro beneficiários." Consultado, o Ministério da Saúde 
informou que "os atendimentos realizados são crescentes, mas não é possível 
relacionar isso a desistência de usuários em possuir planos de saúde." 

As operadoras, entretanto, estão reagindo. Segundo Luciana Silveira, 
diretora executiva da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, 
os empreendimentos estão trabalhando para reduzir custos, com campanhas 
de prevenção de doenças, e coibindo fraudes. "Há um movimento para 
aquisição de planos mais básicos." 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160228/nos-planos-
saude-137-mil-beneficiarios-menos-por-mes/347341 
 

Voltar ao índice  
 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160228/nos-planos-saude-137-mil-beneficiarios-menos-por-mes/347341
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160228/nos-planos-saude-137-mil-beneficiarios-menos-por-mes/347341
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6. Comércio Eletrônico 

Comércio eletrônico tem expansão de 15% em 2015 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

O comércio eletrônico registrou crescimento nominal de 15% no 
faturamento, movimentando R$ 41,3 bilhões em 2015. A previsão é que, até o 
fim do ano, o e-commerce nacional fature R$ 44,6 bilhões, o que representa 
um acréscimo nominal de 8%, em relação ao período anterior, de acordo com a 
33ª edição do relatório WebShoppers, elaborado pela E-bit/Buscapé. 

"Dentro do cenário de crise econômica, com aumento de inflação, 
desemprego e incertezas ao longo de 2015, o e-commerce se mostrou uma 
excelente alternativa na busca de bons negócios para o consumidor, 
apresentando faturamento muito acima do registrado no varejo tradicional", 
disse o fundador da E-bit, presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da 
FecomércioSP e vice-presidente de Relações Institucionais do Buscapé 
Company, Pedro Guasti. 

Entre os destaques, aparece o crescimento das vendas por dispositivos 
móveis, que passaram a representar 12% do faturamento, na média do ano, e 
14,3%, em dezembro. O número de consumidores com pelo menos uma 
compra pela internet chegou a 39,1 milhões, volume 3% maior na comparação 
com 2014. A quantidade de pedidos cresceu 3%, alcançando 106,2 milhões. 
Segundo os dados, o valor médio das compras atingiu R$ 388,00, 12% mais 
alto se comparado ao ano anterior. Para 2016, estima-se que o tíquete médio 
das compras gire em torno de R$ 419,00, o que representa um crescimento de 
8%, em relação ao ano passado. 

"O crescimento no número de consumidores ativos foi menor se 
comparado a outros anos. Isso tem relação com a redução da participação da 
classe C nas compras on-line nesse período. Em contrapartida, o público de 
renda mais elevada comprou mais pela internet. Essa é uma das explicações 
para o crescimento do tíquete médio", esclareceu o diretor executivo da E-
bit/Buscapé, André Ricardo Dias. 

Outro destaque foi a elevação no NPS (Net Promoter Score), que mede 
a satisfação e a fidelização dos clientes no comércio eletrônico, que, em 2015, 
chegou a 65%, decorrente da diminuição no atraso das entregas e da melhoria 
dos serviços prestados pelas lojas. 

Os dados indicam ainda que o volume de compradores em sites 
estrangeiros aumentou de 38%, em 2014, para 54% em 2015, com 14,9 
milhões de consumidores únicos de sites externos (Aliexpress, Amazon e 
eBay, entre outros), e gasto total de US$ 2,02 bilhões, 18% a mais que em 
2014. As categorias mais procuradas foram eletrônicos, moda e acessórios e 
informática. 

O estudo revelou ainda que, no meio on-line, as categorias mais 
populares são viagens e turismo, eletrônicos e assinatura de revistas, 
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decorrente do alto valor agregado dos produtos, que faz com que os 
consumidores usem a internet como ferramenta de pesquisa e busca pelo 
melhor preço. 

A preferência pelo varejo físico ficou com as categorias petshop, 
alimentos e bebidas e joalheria, pela necessidade de visualização de muitos 
produtos ou, por exemplo, por causa da dificuldade na logística para produtos 
alimentícios perecíveis. 

De acordo com o relatório, a alta dos preços no varejo chegou no 
comércio eletrônico, registrando elevações de 8,94%, o que contribuiu para a 
redução do poder de compra dos trabalhadores. A classe C terminou o ano 
com 39% de participação nas compras (dezembro de 2015), diferente dos 54% 
anteriores (novembro de 2013). 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55207
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Lojas online oferecem desconto de até 7,3% nas compras à vista 

 
26 de Fevereiro de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
Levantamento realizado pela Sieve 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, 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. 
Pesquisa mostra que 66% não sabe que há regras específicas para comércio 
eletrônico 

Para descobrir o quanto os brasileiros estão por dentro dos seus direitos, 
o site de descontos Cupons Mágicos entrevistou cerca de 1.200 consumidores 
sobre questões que podem fazer a diferença na hora de escapar de um mau 
negócio online. 

O resultado mostra que sabemos, sim, nos defender na hora de comprar 
na internet. Algumas dúvidas, no entanto, ficam: 66% dos entrevistados 
acreditam que os direitos do consumidor são idênticos on e offline, o que não é 
verdade. O maior exemplo é o prazo de arrependimento - o período após a 
transação pela internet em que é possível cancelá-la. A maior parte, 74%, 
acertou a pergunta - são sete dias -, mas 17% afirmaram que era possível 
esperar 30 dias para tanto. 

- Esse é o detalhe que pode fazer diferença entre uma experiência de 
compra confortável e uma dor de cabeça para o consumidor - afirma Diana 
Marco, gerente do Cupons Mágicos. 

Ainda sobre o arrependimento, 60% não sabem que a loja fica 
responsável pelas despesas de devolução, e 59% não têm ciência de que não 
é preciso dar nenhum tipo de justificativa sobre a decisão de não ficar com o 
item. 

- No varejo tradicional, o conhecimento é bem maior - diz Diana. 
Os números confirmam - De acordo com o levantamento, 98,5% sabem 

que as lojas são obrigadas a detalhar informações sobre o produto, assim 
como 92% acertaram sobre a necessidade de o estabelecimento declarar CPF 
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ou CNPJ e endereço, e 93% conhecem a proibição de cobrar um valor maior 
do que o anunciado. 

Ainda, quase todos os entrevistados (99%) estão informados sobre o 
direito a reembolso ou troca quando há defeitos no produto adquirido. Quando 
o assunto é reclamar de compras online, cerca de 27% preferem ir primeiro ao 
site de reclamações Reclame Aqui, para só depois ir ao Procon. 

A enquete mostra também que metade (55%) da população não sabe 
que as lojas situadas fora do país não estão sujeitas ao nosso Código de 
Direitos do Consumidor. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/index.php?pagina=Noticias&Noticia=18199
6&Categoria=CONJUNTURA 
 

Voltar ao índice  
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7. Emprego 

Comércio tem expansão histórica em janeiro 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

O comércio teve uma expansão histórica em janeiro, segundo dados da 
Pesquisa Mensal do Emprego (PME) divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. O 
setor absorveu cem mil novos trabalhadores e foi o único que teve aumento, de 
2,3%, em relação a dezembro de 2015. Historicamente, em razão dos 
desligamentos dos trabalhadores temporários, o comércio costuma apresentar 
queda na população ocupada na virada do ano. Somente outras duas vezes 
em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2002, o setor teve 
crescimento em janeiro: em 2003, de 38 mil trabalhadores e em 2015, de 13 
mil. 

Em janeiro de 2016, dos 100 mil novos trabalhadores no comércio nas 
seis maiores regiões metropolitanas, a cidade de São Paulo absorveu 79% 
desses novos trabalhadores ou 79 mil. Os números surpreenderam a técnica 
do IBGE Adriana Araújo Beringuy, pois fugiram da tendência: 

— De fato é um movimento que não costuma ocorrer para o mês de 
janeiro. O que pode estar havendo, segundo dados que cruzei, é que pessoas 
dispensadas em outros setores como indústria, serviços e emprego doméstico 
estão partindo para o comércio por conta própria, principalmente em São 
Paulo. 

Na análise dos ocupados por grupamentos de atividade para o conjunto 
das seis regiões, de dezembro de 2015 para janeiro de 2016 houve 
estabilidade em quase todos, exceto educação, saúde, serviços sociais, 
administração pública, defesa e seguridade (-2,8%, 111 mil pessoas) e serviços 
domésticos (-6,4%, 93 mil pessoas), que apresentaram retração. Frente a 
janeiro de 2015, a população ocupada caiu na indústria (-8,5%, 298 mil 
pessoas) e nos outros serviços (-3,4%, 155 mil pessoas). Segundo o IBGE, os 
demais grupamentos não apresentaram variação estatisticamente significativa. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11654/comercio-tem-expansao-historica-em-
janeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://varejista.com.br/noticias/11654/comercio-tem-expansao-historica-em-janeiro
http://varejista.com.br/noticias/11654/comercio-tem-expansao-historica-em-janeiro
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Grupo Via Varejo demite 11 mil e fecha 23 lojas em 2015   

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

A Via Varejo grupo empresarial responsável em gerenciar duas das 
maiores redes do mercado de eletrodomésticos do Brasil, as Casas Bahia e o 
Ponto Frio entre outras marcas como Assaí Atacadista, Bartira, Pão de Açúcar 
e Extra, divulgou que teve um grande prejuízo em sua arrecadação no ano de 
2015. A perda de lucros no ano passado foi de 99,7% em comparação com a 
arrecadação de lucros de 2014 no qual a empresa arrecadou R$ 964 milhões. 

O prejuízo avaliado no quarto trimestre do ano passado foi de R$ 177 
milhões, o valor arrecadado em lucro líquido em 2015 foi de apenas R$ 3 
milhões. A baixa lucratividade resultou no fechamento de 23 unidades das 
Casas Bahia e do Ponto Frio situadas em diversas partes do Brasil. 

O fechamento de 23 unidades das Casas Bahia e do Ponto Frio resultou 
na demissão de 11 mil empregados 

O fechamento das unidades deixaram 11 mil colaboradores sem posto 
de trabalho. Para evitar que a forte queda de vendas continuasse, a Via Varejo 
adotou a estratégia de converter lojas do Ponto Frio em Lojas da Casa Bahia, 
que segundo analistas da empresa tem um desempenho de vendas maior. 

Em sua totalidade, 75 lojas do Ponto Frio foram convertidas em Casas 
Bahia em todo o Brasil. Em dezembro de 2015 a quantidade de lojas do Ponto 
Frio registradas foi de 254 unidades, antes das conversões e os fechamentos, 
esse número era de 374. 
Vendas de comércio eletrônico também foram muito abaixo do esperado 

O resultado das vendas por meio de comércio eletrônico foram 
extremamente negativas. Prejuízo em torno de R$ 123 milhões valor 
aumentado por conta da equivalência patrimonial ocasionada por sua 
reestruturação após o fechamento das 23 unidades. 

A empresa responsável pelo comércio eletrônico a Cnova alegou que os 
prejuízos foram aumentados em consequência de uma investigação interna 
sobre más práticas na gestão de estoques, o que agravou ainda mais o mau 
desempenho nas vendas de comércio eletrônico. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11652/grupo-via-varejo-demite-11-mil-e-fecha-
23-lojas-em-2015 
 

Voltar ao índice  
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8. Franquias 

Crise estimula a procura por franquias, segundo ABF 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Na contramão da crise econômica, o mercado de franquias é um dos 
que mais cresce no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), o setor cresceu 8,3% no ano passado, com faturamento de 
R$ 139,593 bilhões, gerando 1.189.785 empregos diretos com um total de 
3.073 marcas em operação no país. 

Os números do Sebrae também são positivos para o mercado de 
franquias. De cada dez empresas que abrem no Brasil, oito fecham as portas 
antes de completar cinco anos de atividade. Já no caso do setor de franquias, 
esse número é menor, de cada dez abertas, 1,5 delas fecham. 

Diante deste cenário e com o aumento do desemprego, muitos 
brasileiros usam os recursos do FGTS para criar uma nova fonte de renda para 
a família. Só no ano passado, 131 novas marcas de diferentes segmentos 
iniciaram operações de franchising. 

―Contudo, antes de investir o dinheiro numa determinada marca é 
preciso avaliar se o pretenso franqueado, de fato, tem perfil e tino comercial. 
Essa autoavaliação é essencial para o sucesso ou insucesso do negócio‖, 
destaca o advogado especialista em franchising Flavio Menezes, do escritório 
Menezes e Advogados. 

Segundo Menezes, após essa etapa, o candidato a franqueado deve 
fazer uma pesquisa sobre o mercado em que pretende atuar. ―É recomendável 
que a franquia tenha, ao menos, cinco anos de operação e mais de 30 
unidades. Um modelo de negócio já amadurecido e com resultados 
mensuráveis garante uma maior segurança para o franqueado. Também é 
preciso escolher o segmento com cuidado, estudar o mercado e a 
concorrência, conversar com outros franqueados, e seguir as regras 
estabelecidas pelo franqueador‖. 

O consultor também ressalta que, antes mesmo da assinatura do 
contrato, o candidato a franqueado tem o direito de receber com, no mínimo, 
dez dias de antecedência da assinatura do contrato a Circular de Oferta de 
Franquia (COF), um documento usado pelo franqueador para fornecer todas as 
informações comerciais, financeiras e jurídicas da sua franquia para 
investidores interessados em adquirir e operar uma franquia de sua rede. 

―Se a COF for entregue tardiamente, ou se for omissa acerca de algum 
dado exigido pela Lei de Franquia e/ou contiver alguma informação falsa, o 
Poder Judiciário, uma vez acionado pelo franqueado lesado, poderá colocar fim 
ao contrato de franquia e ainda condenar o franqueador ao pagamento de 
todas as quantias que este, ou terceiros por estes indicados, houver recebido 
em decorrência do negócio, mais perdas e danos, tanto materiais quanto 
morais‖. 
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De acordo com Menezes, o franqueador também tem o papel de analisar 
o perfil do candidato a franqueado que, geralmente, é novato no assunto e, 
uma vez aprovado o ingresso deste na rede, deve o franqueador respaldá-lo 
em todos os sentidos, da localização do ponto de venda à gestão 
administrativa e comercial, passando pelos processos de treinamento, 
atendimento, entre outras. 

A consulta e acompanhamento de um advogado especializado no setor 
de franquia, também, é essencial para que todas as dúvidas e questões 
jurídicas prévias sejam sanadas e para que o equilíbrio da relação seja 
observada desde o início. 

O ingresso numa rede de franquia sólida pode ser uma ótima alternativa 
para a crise e gerar bons resultados tanto para o franqueado quanto para o 
franqueador, porém, o fechamento de um negócio dessa natureza sem a 
devida assessoria pode resultar em problemas graves e indesejados. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11650/crise-estimula-a-procura-por-franquias-
segundo-abf 
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9. Empreendedorismo 

Empreendedores criam negócio que faz o supermercado por você 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: varejista 
 

Você provavelmente é ou conhece alguém tão ocupado que nunca tem 
tempo para ir ao supermercado. Ou alguém que adoraria receber itens 
recorrentes em casa, como fraldas para os filhos, sem ir comprar toda semana. 
Ou, ainda, um idoso que tem dificuldades em se locomover – inclusive para o 
mercado. Esses clientes são justamente os que procuram a Carrinho em Casa, 
startup que registra pedidos online de compras e entrega em até duas horas na 
porta de casa. O serviço deu tão certo que a expectativa é faturar quatro 
milhões de reais em 2016. 

Os idealizadores do empreendimento são o português Ricardo Prelhaz e 
o americano David Russell, que se conheceram enquanto faziam mestrado em 
Portugal. Enquanto Prelhaz tinha experiência em e-commerce, ocupando 
cargos em empresas como a Dafiti, Russell trabalhava no mercado financeiro. 

Após algum tempo de amizade, os dois conversaram sobre trazer uma 
ideia vista nos Estados Unidos para o Brasil: o Instacart, modelo de pedidos 
online de compras lançado em 2012 e que estava dando muito certo por lá. 

O mínimo produto viável (MVP) foi criado em maio de 2015, por meio da 
contratação de uma agência de desenvolvimento, e o negócio foi inaugurado 
em agosto do mesmo ano. Prelhaz conta que ele e o sócio apostaram mais na 
própria experiência, e não em algum estudo de mercado sobre o setor em que 
atuariam. 

―A ideia era lançar o mais rápido possível e ver se haveria aceitação. Se 
desse certo, nos escalaríamos. Se não desse, começaríamos outra empresa‖, 
resume. ―Hoje, tudo é muito rápido no mundo do empreendedorismo. Se você 
não fizer agora, outra pessoa irá fazer.‖ 

O primeiro bairro de atuação foi o Jardins, em São Paulo, onde os 
empreendedores moram. ―No começo, quando surgia um pedido, eu mesmo 
vestia a camiseta da Carrinho em Casa, ia fazer as compras e entregava. Se 
surgia um outro pedido, meu sócio fazia a mesma coisa. Era uma coisa muito 
básica mesmo‖, conta Prelhaz. Nas primeiras semanas, os pedidos ainda 
podiam ser contados nos dedos da mão. 

Porém, o número de pedidos foi aumentando com o tempo, e a startup 
teve de contratar pessoas tanto para desenvolver o e-commerce internamente 
quanto para fazer as compras – os chamados ―shoppers‖. Ao todo, são oito 
membros na equipe (incluindo os dois sócios) e mais dez compradores. 

Hoje, cerca de 1.800 usuários já usaram a plataforma e o negócio tem 
um faturamento mensal de 120 mil reais. Quase 40 bairros são atendidos, 
todos na cidade de São Paulo. Os campeões de pedidos são Jardim Paulista, 
Jardim Europa, Consolação, Moema e Pinheiros. 
Como funciona? 
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O cliente entra no site da Carrinho em Casa, coloca seu CEP e vê quais 
são os supermercados cadastrados dentro do bairro indicado. Ele escolhe o 
estabelecimento e os produtos adicionados ao carrinho. Após a confirmação, o 
―shopper‖ mais próximo realiza as compras no supermercado e entrega o 
produto para o cliente em até duas horas (ou mais tarde, se o usuário desejar). 

O prazo é um grande diferencial do negócio - segundo Prelhaz, isso é 
conseguido porque há um estudo de demanda em cada bairro e os 
compradores são alocados de acordo. 

Outra vantagem é poder comprar em supermercados que não possuem 
um sistema online de pedidos, que é um processo mais conveniente e menos 
propenso a erros do que o de pedir pelo telefone, completa o empreendedor. 
Também é possível ver diversas opções de oferta na mesma plataforma, 
comparando supermercados ou olhando serviços complementares, como pet 
shops. 

Hoje, a Carrinho em Casa tem parcerias com Casa Santa Luzia, 
Carrefour, Cobasi, Emporium São Paulo, Mambo, Mundo Verde e Quitanda. 
Negociações para incluir o grupo GPA, da rede Pão de Açúcar, estão em 
andamento. 

Para financiar sua operação, a startup cobra um acréscimo de 5 a 10% 
em cada produto. Cada estabelecimento pode escolher se irá cobrir o valor 
(assim, os produtos na plataforma têm o mesmo preço do que no 
supermercado, o que pode aumentar as vendas) ou não (repassando o 
acréscimo ao consumidor final). 
Expansão e planos 

O faturamento da Carrinho em Casa cresce de 30 a 40% por mês, 
ressalta Prelhaz. Assim, as projeções para 2016 são ambiciosas: a ideia é 
fechar o ano com um faturamento acumulado de quatro milhões de reais, 
cadastrar dez mil clientes, ter 30 varejistas (mesmo que alguns ainda em 
negociação) e cobrir, além de toda a Grande São Paulo, outras quatro cidades: 
Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro. A expansão de área deve 
acompanhar a contratação de mais ―shoppers‖: o plano é ter entre 300 a 400 
até o fim do ano. 

Para isso, a startup também conta que pretende conseguir um 
investimento ainda este ano. As áreas favorecidas serão a de marketing, para 
divulgar mais o negócio; tecnologia, com a contratação de desenvolvedores 
para aprimorar o e-commerce e lançar aplicativos para Android e iOS; e 
também melhorar o app que os ―shoppers‖ usam, integrando o Waze dentro da 
aplicação para sugerir o melhor caminho de entrega, por exemplo. A ideia é ter 
um serviço similar ao que o Uber pratica, mostrando os estabelecimentos e 
―shoppers‖ próximos.   
 
http://varejista.com.br/noticias/11651/empreendedores-criam-negocio-que-faz-
o-supermercado-por-voce 
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10. Curtas 

23% das famílias têm dívidas em atraso, mostra pesquisa da CNC 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

O endividamento dos consumidores recuou em fevereiro na comparação 
com janeiro, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). O porcentual de famílias com dívidas ficou 
em 60,8% neste mês, contra 61,6% no mês passado. Em fevereiro de 2015, 
porém, este patamar era inferior, de 57,8%. 

O número de famílias com contas ou dívidas em atraso, por sua vez, 
ficou em 23,3% do total, ante 23,7% em janeiro e 17,5% em fevereiro do ano 
passado. Já o índice de consumidores que permaneciam inadimplentes atingiu 
8,6% neste mês, ante 9,0% em janeiro e 6,4% em fevereiro de 2015. 

"As taxas de juros mais elevadas e o cenário menos favorável do 
mercado de trabalho impactaram negativamente os indicadores em relação ao 
ano passado no que diz respeito à inadimplência e à percepção das famílias 
em relação à sua capacidade de pagamento", avalia a economista da CNC 
Marianne Hanson. 

A proporção das famílias que se declararam muito endividadas 
aumentou de 13,6% para 13,8% entre janeiro e fevereiro. Na comparação 
anual, houve alta de 4,1 pontos porcentuais. 

O estudo aponta ainda que 25,4% das famílias endividadas têm mais da 
metade de sua renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas. 
Entre aquelas com contas ou dívidas em atraso, o tempo médio de atraso foi 
de 64,3 dias em fevereiro. 
 

Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 
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 
 
10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba – PR 
 
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  22 

“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.” 

 

 
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 
 
29/03/2016 até 31/03/2016 - WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo center norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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