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1. Crédito e Financiamento 

Crédito da Caixa ajuda consumidor a organizar finanças 

 
26 de Fevereiro de 2016 

Fonte: IN 
 

No início deste ano, os brasileiros estão tendo que se desdobrar para 
poder dar conta de tantas despesas, que também se acumularam com as 
dívidas do ano passado. Além dos gastos com material escolar, energia, água, 
roupa, alimentação, entre outros, a crise econômica que o país vem 
enfrentando está só dificultando ainda mais manter tudo isto em perfeito 
andamento. 

A inflação também está pressionando a alta de diversos itens básicos do 
consumidor. No supermercado, susto: feijão e arroz, por exemplo, estão tão 
acima da média a ponto de, muitas vezes, as pessoas se verem obrigadas a 
efetuar a troca, seja por marca ou produto. Conta de luz vive na bandeira 
vermelha (tarifa mais alta cobrada sobre o percentual consumido). 

Estes fatores tem feito, cada vez mais, com que as pessoas procurem 
meios de crédito, tentando aliviar ao máximo a situação. Cortar gastos 
secundários, como saídas a bares e restaurantes, academia, empregada 
doméstica, não representam mais, em muitos casos, uma opção, e sim a única 
alternativa para se ver livre do sufoco ou, pelo menos, amenizá-lo. 

Uma das alternativas interessantes de empréstimo fácil e com taxas 
mais acessíveis nestes momentos de turbulência está o Crédito da Caixa. 
Desta forma, o consumidor pode, algumas vezes, não precisar abdicar de 
certas coisas importantes, ou mesmo ter que ficar constantemente se 
preocupando em substituir, todos os dias, produtos que vão para casa. 

É com isto que a Caixa se preocupa: em oferecer praticidade e conforto 
aos seus clientes, de modo que consigam organizar melhor suas receitas e 
manter em dia as finanças, mas sempre com controle e cautela. 

Vale lembrar do quão fundamental é pesquisar sempre as taxas de juros 
oferecidas pelos bancos os quais, muitas vezes, cobram valores abusivos e os 
clientes não se dão conta do quanto isso irá impactar no dia a dia. Por ser 
público, a Caixa traz percentuais mais acessíveis e se preocupa em oferecer o 
melhor, sempre. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/credito-da-caixa-
ajuda-consumidor-a-organizar-financas 
 

Voltar ao índice  
 

http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/credito/credito-da-caixa-ajuda-consumidor-a-organizar-financas
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2. Tributos 

Consumidores pagarão mais de 50% em tributos por produtos típicos da 
Páscoa 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: Jornal do Brasil 
 
Levantamento é do IBPT 
 

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT), nesta Páscoa os consumidores pagarão mais de 50% em 
tributos nos produtos típicos para a celebração.  

Destes, o vinho, segundo a pesquisa, é o produto com maior incidência 
de impostos, a 54,73%, seguido pelo bacalhau importado, com tributação de 
43,78%.  

Os tradicionais ovos de chocolate têm carga tributária um pouco menor, 
de 38,53%.  
Produtos/Tributos: 
 
Bacalhau importado: 43,78% 
 
Bombons: 37,48% 
 
Chocolate: 38,6%Coelho de pelúcia: 29,92% 
 
Colomba pascoal chocolate: 38,68% 
 
Ovo de Páscoa: 38,53% 
 
Peixes: 34,48% 
 
Vinho: 54,73% 
  
http://www.jb.com.br/economia/noticias/2016/03/03/consumidores-pagarao-
mais-de-50-em-tributos-por-produtos-tipicos-da-pascoa/ 
 

Voltar ao índice  

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2016/03/03/consumidores-pagarao-mais-de-50-em-tributos-por-produtos-tipicos-da-pascoa/
http://www.jb.com.br/economia/noticias/2016/03/03/consumidores-pagarao-mais-de-50-em-tributos-por-produtos-tipicos-da-pascoa/
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3. Comércio – Revendedora de Veículos 

Venda de carros importados cai 44% em fevereiro, diz Abeifa 

 
03 de Março de 2016 
Fonte: Isto é Dinheiro 

 
A venda de carros importados no Brasil registrou nova queda em 

fevereiro deste ano. Foram emplacadas 2.871 unidades no mês, recuo de 44% 
em relação a fevereiro de 2015 e retração de 21,8% sobre o resultado de 
janeiro deste ano, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de 
Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa). 

"Seguimos a mesma tendência de queda do setor automotivo como um 
todo. O mercado total no primeiro bimestre de 2016, que inclui as vendas das 
associadas da Abeifa e das demais marcas que atuam no mercado brasileiro, 
registrou vendas de 291.767 unidades, uma queda de 31% no comparativo 
com o mesmo período do ano passado", informa Marcel Visconde, presidente 
da entidade. 

A retração de fevereiro segue os números de janeiro, quando o mercado 
de veículos importados havia apresentado baixa de 45,3% ante um ano antes e 
de 25,3% na comparação com dezembro de 2015. O segmento, que não tem 
conseguido escapar da crise econômica que afeta fortemente a venda de 
veículos produzidos no País, já havia registrado queda de 36% em 2015 ante 
2014. 

As associadas da Abeifa que já produzem no Brasil (BMW, Chery e 
Suzuki) também tiveram recuo nas vendas. Somando as três marcas, foram 
vendidas 521 unidades em fevereiro, queda de 18,1% em relação a igual mês 
do ano passado e baixa de 17,8% em comparação com janeiro. 
Presidência 

A Abeifa também informou que, a partir de abril, haverá mudanças no 
comando da entidade. O atual presidente afirmou que não vai concorrer à 
reeleição, abrindo espaço para a volta de José Luiz Gandini, presidente da Kia 
Motors no Brasil. Gandini, que já foi presidente da Abeifa em quatro mandatos, 
é o candidato de uma chapa formada por consenso entre os executivos das 
empresas associadas. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160303/venda-carros-
importados-cai-fevereiro-diz-abeifa/348998 
 

Voltar ao índice 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160303/venda-carros-importados-cai-fevereiro-diz-abeifa/348998
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20160303/venda-carros-importados-cai-fevereiro-diz-abeifa/348998
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Modalidades de pagamento 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

Os pagamentos por meio de cartão de crédito tiveram uma intensificação 
ainda mais forte, em detrimento, principalmente, da modalidade a vista. 

– Esse movimento, embora confirme uma tendência já bem definida 
desde junho de 2000, ano em que começou a ser apurado pela pesquisa 
Movimento do Comércio, preocupa, pois demonstra a busca por parte do 
consumidor de uma ampliação no prazo de pagamento, que pode estar 
relacionada à diminuição de sua liquidez. Dizendo de outra forma, significa que 
o consumidor está sem dinheiro e como o crédito está cada vez mais caro, a 
tendência é no sentido de uma retração ainda mais forte das vendas – observa 
o economista. 

Segundo Marcelo Bosi Rodrigues, o ano de 2015 foi muito ruim para 
toda a atividade empresarial do Brasil. Para o varejo de Ribeirão Preto não foi 
diferente. O resultado do ano, embora negativo, não dá a dimensão real do 
drama vivido pelos comerciantes durante esse ano. 

– Este foi o segundo natal consecutivo com queda nas vendas e isso 
realmente abala o segmento. A redução no número de funcionários também é 
um forte indicativo de que a situação ficou insustentável, pois a dispensa de 
colaboradores representa não só um alto custo a ser pago no momento da 
demissão, mas um gasto ainda maior quando for necessário recontratar e 
treinar – diz. 

Segundo Rodrigues, o cenário econômico segue indefinido e a palavra 
que mais se ouve hoje na economia brasileira é incerteza. 

– Ninguém de fato tem convicção dos rumos que iremos tomar nos 
próximos meses. Colabora com isso o cenário político tenso e o internacional 
morno, além dos desdobramentos das investigações de corrupção no país. De 
tudo fica a boa notícia de que estamos vivendo uma transformação sem 
precedentes na história do Brasil e a esperança de que as consequências 
dessas mudanças sirvam para o amadurecimento das pessoas e melhoria das 
instituições – enfatiza. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/vendas-caem-139-no-primeiro-bimestre-diz-
associacao-comercial-de-sp/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Fabricantes de refrigerantes vão parar de fazer publicidade para crianças 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: G1 
 
Decisão foi informada pela Associação das Indústrias do setor. 
Decisão valerá quando 35% do público de um programa tiver menos de 12. 
 

A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não 
Alcoólicas (Abir) decidiu recomendar às indústrias que suspendam a propaganda 
de seus produtos voltados para crianças até 12 anos, "seguindo uma tendência 
mundial". 

De acordo com a Abir, a decisão valerá quando 35% do público de um 
programa tiver menos de 12 anos. A associação informa que trabalha no sentido 
de "implementar a orientação, respeitando os calendários próprios de cada 
associado". 

"Muitas marcas de bebidas não-alcoólicas fabricadas no Brasil já adotaram 
totalmente esse compromisso e suas experiências internacionais e nacionais serão 
utilizadas como base para a nova estratégia da indústria no país", disse, em nota. 

“A indústria tem estudado uma autorregulação já há algum tempo e no 
último ano a Abir criou um grupo de trabalho cujas conclusões são no sentido de 
aderirmos às práticas e diretrizes já existentes em outros países”, diz Alexandre 
Jobim, presidente da entidade. 
Outras iniciativas 

Em 2013, a maior fabricante de bebidas do mundo, a Coca-Cola lançou um 
plano global de combate à obesidade. Na ocasião, a empresa informou que 
deixaria de fazer publicidade para crianças com menos de 12 anos em qualquer 
lugar do mundo e reformularia embalagens para especificar a quantidade de 
calorias em seus produtos e aumentar a oferta de bebidas com baixa caloria ou 
sem caloria em nos mais de 200 mercados em que atua. 

No ano seguinte, foi publicada no "Diário Oficial" da União" uma resolução 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), ligado 
à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que apontava o 
tipo de publicidade considerada abusiva para esse público. 

De acordo com o texto, é abusiva a publicidade que incentive a criança a 
consumir determinado produto ou serviço fazendo uso de linguagem infantil, 
efeitos especiais, excesso de cores, trilhas sonoras de músicas infantis ou 
cantadas por vozes de criança, representação de criança, pessoas ou 
celebridades com apelo ao público infantil, personagens ou apresentadores 
infantis, desenho animado ou de animação, além de bonecos ou similares, 
promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos 
ao público infantil e promoção com competições ou jogos com apelo ao público 
infantil. 
 
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/03/fabricantes-de-
refrigerantes-vao-parar-de-fazer-publicidade-para-criancas.html 

Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/03/fabricantes-de-refrigerantes-vao-parar-de-fazer-publicidade-para-criancas.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/03/fabricantes-de-refrigerantes-vao-parar-de-fazer-publicidade-para-criancas.html
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6. Serviços – Software e TI 

Experiência de compra passa pela TI 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

O varejo brasileiro, sobretudo o comércio eletrônico, vem se destacando em 
plena crise econômica com índices de expansão significativos. Até dezembro de 2016, 
o e-commerce deve movimentar R$ 44,6 bilhões, segundo as expectativas do relatório 
WebShoppers, da e-Bit/Buscapé. 

Na visão de Marcos Leite, arquiteto de Soluções de Negócio da Software AG, 
essa expansão se deve pelo fato do setor oferecer uma melhor experiência de compra 
aos consumidores, conceito que vai muito além de melhores preços, promoções, 
condições de pagamentos e vantagens exclusivas. 

“Para fidelizar o cliente, cada vez mais exigente e repleto de opções, as 
empresas de comércio eletrônico são pressionadas a melhorar constantemente todo o 
conjunto de percepções que o consumidor constrói ao interagir em uma operação de 
compra. Esta estratégia também tem revolucionado o varejo físico e algumas 
empresas vanguardistas inovam com excelentes resultados, aplicando em suas lojas 
as melhores práticas aprendidas no ambiente online”, pontua Leite. 

Em muitos casos, para alavancar mais vendas, os varejistas investem em 
construir um momento de compra singular que supere as expectativas do consumidor, 
mas sem deixar de ter em mente que a experiência de compra é um meio e não um 
fim em si. “A principal preocupação dessas empresas é desenvolver estratégias que 
valorizem a economia de tempo, a clareza e precisão nas informações disponibilizadas 
para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões de compra”, acrescenta o 
executivo. 
Multicanalidade 

E a experiência de compra está totalmente inserida no contexto do 
omnichannel, uma realidade pela qual o Varejo brasileiro vem vivenciando com 
impactos diretos nas diretrizes de negócio. “O crescimento das compras em 
dispositivos móveis, em sites de comércio eletrônico e até nas redes sociais como 
canais de manifestação, de interação e de publicidade tem caracterizado a mudança 
do mercado varejista, inclusive indicando a tendência de diminuição do modelo de big 
boxes (grandes lojas)”, explica Leite. 

Na visão do executivo, esse processo de transformação é natural para o setor 
e muitas mudanças são baseadas nos investimentos em Tecnologia da Informação. 
Para ele, é por meio das inovações tecnológicas que todos estes novos canais têm 
sido criados. 

“A tomada de decisão, a gestão do relacionamento com o cliente, a 
personalização do atendimento de forma a prover uma excelente experiência tanto em 
lojas físicas quanto nos meios online, a criação de produtos e serviços personalizados 
e bem adequados às necessidades do cliente só são possíveis por meio do suporte 
oferecido pelas tecnologias atuais”, diz e acrescenta que esses modelos exigem 
soluções digitais, capazes de promover a transformação dos negócios por meio de 
automação de decisões em tempo real. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/experiencia-de-compra-passa-pela-ti/ 

 
Voltar ao índice 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/experiencia-de-compra-passa-pela-ti/
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7. Serviços - Telecomunicações 

Conselho da Anatel aprova prorrogação por 60 dias de pedido de vista 
sobre acordo com Oi 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: Reuters 
 

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 
aprovou nesta quinta-feira a prorrogação por 60 dias de pedido de vista de 
conselheiro em julgamento de acordo para que a Oi troque multas que 
totalizam cerca de 1,2 bilhão de reais por investimentos em melhoria de 
serviços. 

Há duas semanas, o conselheiro da Anatel Igor de Freitas havia pedido 
vista sobre o assunto. 

Em janeiro, a Anatel publicou acórdão com os critérios a serem adotados 
para determinar os projetos estratégicos que podem ser usados na assinatura 
de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), como o da Oi, 
que permitem às operadoras trocar multas da agência reguladora por 
investimentos em projetos de interesse público no setor de telecomunicações. 

O Conselho da Anatel também aprovou adiamento por 30 dias de 
votação no processo que avalia mudanças nos contratos de concessão de 
telefonia fixa e o novo Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU). 

A mudança no regime de concessão, que pode levar a uma redução no 
nível de obrigações de investimento pelas operadoras de telecomunicações, é 
vista no mercado como um fator para ajudar a definir a consolidação do setor 
no país. 
 
http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0W52JL 
 

Voltar ao índice 

http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0W52JL
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8. Comércio Eletrônico 

Oportunidade: surto da Zika aumenta procura por repelentes no e-
commerce 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

A possibilidade de surto da zica em algumas regiões do Brasil está 
fazendo toda a população ficar alerta e buscar recursos para lutar contra o 
Aedes aegypti. Uma das medidas de precaução é o uso constante de repelente 
no dia-a-dia e segundo um levantamento do Zoom, site comparador de preços 
e produtos, a procura por esse produto na internet já registra aumento de 680% 
comparando os últimos três meses (novembro de 2015, dezembro de 2015 e 
janeiro 2016) aos três meses anteriores (outubro, setembro e agosto de 2015), 
quando o cenário ainda não era tão grave. O pico de buscas por esse item 
aconteceu em dezembro de 2015. Nesse período a procura por repelentes 
cresceu 552% em relação a novembro do mesmo ano. 

O líder do ranking feito pelo Zoom sobre os repelente mais buscados é o 
Exposis, que custa em média R$ 51,90. Na segunda posição há outro produto 
com o preço menor: o Off Aerosol Com 165 Ml, que pode ser encontrado por 
R$ 17,60. Já o terceiro colocado é o insetprotec Aerossol 200ml – Oxyclear e 
custa quase a mesma coisa: R$ 18,13. Completam o ranking repelentes de 
outras marcas que custam entre R$ 10 e R$ 20 e variam de fabricante e 
formato, pois alguns estão disponíveis em spray e outros em loção. 

“Como nas farmácias, perfumarias e supermercados já está difícil de 
encontrar esse item muitas pessoas estão utilizando a internet para comprar ou 
até estocar repelentes”, comenta Thiago Flores, diretor executivo do Zoom. “O 
produto que está com maior popularidade, principalmente para uso em crianças 
e grávidas, é o repelente Exposis, que custa bem mais que os outros, em 
média R$ 51,90”, completa. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/oportunidade-surto-da-zika-
aumenta-procura-por-repelentes-no-e-commerce/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/oportunidade-surto-da-zika-aumenta-procura-por-repelentes-no-e-commerce/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/oportunidade-surto-da-zika-aumenta-procura-por-repelentes-no-e-commerce/
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Magazine Luiza investe em experiência do cliente para impulsionar e-
commerce 

 
04 de Março de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Aprimorar a experiência do cliente está na estratégia do Magazine Luiza, 
gigante do varejo brasileiro que em 2014 faturou R$ 11,5 bilhões. Com uma 
base de 44 milhões de clientes, a melhora da comunicação por meio do 
aumento da inteligência e personalização é fundamental. 

“A Magazine Luiza identificou essa oportunidade para o envolvimento do 
cliente há muito tempo. Em 2008, começamos uma jornada para estabelecer 
uma comunicação mais eficaz e orientada. Este foi um desafio que envolveu 
amplamente a empresa”, comenta Gustavo Nobile, gerente de Marketing e 
CRM da empresa. 

Para endereçar os desafios de eficiência no relacionamento com clientes 
de forma digital, a Magazine Luiza deu o primeiro passo para desenvolver uma 
plataforma de gerenciamento de e-mail para comunicação com a base de 
clientes. 

Com a maior importância do e-commerce, o projeto cresceu em volume 
e relevância. Em 2013, os regulamentos e regras de ajustes para os 
provedores de internet tiveram um impacto significativo sobre as quase 4 
milhões de mensagens enviadas por dia. E, para dar atender às necessidades 
de negócios, agilidade se tornou um fator crítico, tanto para endereçar os 
desafios de criação de peças, até a personalização e conteúdo. 

Em abril de 2014, a Magazine Luiza optou por utilizar Oracle Marketing 
Cloud e suas funcionalidades mais abrangentes. Os fatores fundamentais para 
a decisão foram a necessidade por uma solução escalável e a integração com 
fontes de dados e soluções proprietárias sem prejuízo à segurança da 
informação. 

A transição para a nova solução levou cinco meses. Inicialmente, foram 
migradas as comunicações de primeiro contato e aniversário. Aos poucos, 
outros projetos foram adaptados e movidos para a nova solução. "A migração 
para a solução da Oracle foi mais fácil do que o esperado", afirma Nobile. 

Além do curto prazo para implementação completa da nova solução, os 
resultados também apareceram rapidamente. Um aumento de 5% no 
desempenho das comunicações e as taxas de conversão quase dobraram. 
Outro benefício, é que a nova ferramenta, oferece a possibilidade de análise do 
comportamento do cliente, como saber o que foi incluído no carrinho de 
compras ou deixado, páginas e produtos visitados, por exemplo, habilitando um 
sistema de recomendações mais eficiente. 

“A migração para serviços na nuvem não faria sentido se a 
implementação não fosse rápida. O mundo online é muito veloz, e a tecnologia 
só pode ser eficiente se corresponde a este ritmo”, destaca Rodrigo Galvão, 
vice-presidente de Sales Automation CRM, da Oracle para a América Latina.. 
“Mas também é importante garantir que a plataforma seja flexível e agnóstica, 
capaz de integração com outras soluções e sistemas. A função da tecnologia é 
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oferecer mais eficiência, o cliente não pode perder produtividade tentando fazer 
sistemas diferentes se comunicarem”. 

Com os processos definidos e ajustados, novas possibilidades de ação e 
decisão ficaram à disposição o Magazine Luiza, desde mais inteligência para 
reconquistar clientes, até o desenvolvimento de outras regras de 
relacionamento. Outra iniciativa importante que deve ser acelerado é e-mails 
de follow-up de vendas, trazendo mais informações sobre os produtos 
adquiridos e vídeos especiais para o cliente. “A ideia é reduzir gradualmente o 
acesso em massa a base de clientes e aumentar as ofertas e conteúdo 
personalizado”, finaliza Nobile. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/magazine-luiza-investe-em-
experiencia-do-cliente-para-impulsionar-e-commerce 
 

Voltar ao índice  
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9. Franquias 

Franquia de tecnologia facilita o trabalho dos contadores 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: IN 
 

Engana-se quem pensa que o setor de alimentação reina isolado no 
segmento de franquias. Cada vez mais, quem ganha espaço é o segmento de 
negócios e serviços, sem falar das recém-chegadas franquias de tecnologia, 
que conquistam share e destacam-se pelo baixo investimento e alto retorno de 
custo benefício. Em 2015, o nicho de serviços foi o segundo segmento mais 
rentável do setor. Segundo a ABF - Associação Brasileira de Franchising, 
serviços apontou um crescimento de 10,2% com relação ao ano anterior. 
Hotelaria e turismo aparece em terceiro lugar, com 9% de crescimento, seguido 
pelo setor de alimentação com 8,9%. 

O grande desafio das franquias de serviços e tecnologia é provar sua 
rentabilidade e retorno de investimento frente as outras franquias que vendem 
produto. Uma vez que o sucesso da unidade depende muito mais do 
franqueado do que dos processos definidos pela franqueadora. Uma das 
franquias de tecnologia que tem despontado por seu baixo investimento e alta 
rentabilidade é a da Omiexperience. Segundo informações da franqueadora 
50% dos franqueados estão crescendo cerca de 17% acima da média 
esperada. 

O software, conhecido como Omie, foi criado em 2012 para atender uma 
demanda crescente no mercado contábil: organizar e integrar os dados de seus 
clientes. O ERP Omie, voltado principalmente para as PMEs, oferece ao cliente 
uma plataforma completa de gestão empresarial intuitiva, fácil de operar, ágil e 
que integra as informações contábeis e fiscais. Tudo isso realizado em nuvem 
para que possa ser acessado de qualquer lugar. “O propósito do Omie é ajudar 
as PMEs a serem mais organizadas e consequentemente facilitar a vida do 
profissional contábil que recebe automaticamente os dados necessários para 
apurar os impostos e enviar o SPED, isso reduz até 70% o custo do escritório 
de contabilidade”, afirma Marcelo Lombardo fundador da Omiexperience. 

A proposta da franquia é aproximar a solução do cliente, em parceria 
com o contador. Por isso, o franqueado padrão Omie, são pessoas que já 
trabalham com o fornecimento de softwares para os contadores. Para se 
destacar e conseguir fazer com que a venda das unidades deslanchem, os 
franqueados precisam ter uma rede de network fortalecida e conhecer as 
rotinas de um escritório de contabilidade. O empresário, Geraldo Serafim, 
enxergou essas vantagens e se tornou franqueado Omie no final de 2014. 
“Trabalho no mercado há mais de 20 anos, e buscava um software para usar 
internamente para gestão da minha empresa”. Após pesquisar um pouco, ele 
encontrou o Omie. Como já tinha contato com contadores e associações 
contábeis, o empresário se identificou muito com a proposta de parceria da 
Omiexperience e já colhe resultados. “Em 2015 estipulei a meta de atingir o 
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ponto de equilíbrio da minha franquia pagando despesas fixas apenas com a 
receita recorrente, oriunda da comissão por assinaturas, e essa meta foi 
atingida com antecedência. O modelo de negócio de receita recorrente é o 
diferencial da empresa”, completa. 

Sobre o segredo de seu sucesso, Geraldo diz, “Minha dica para quem 
está começando é mergulhar de cabeça na parceria”, de acordo com ele é 
imprescindível conhecer bem o produto e estudar as necessidades dos seus 
clientes antes de visitá-los. “Isso tudo facilita seu direcionamento, pois você 
pode ir direto ao ponto da dor do cliente, e oferecer a ela a solução, o Omie 
permite isso”, afirma Serafim, “essa é a receita de sucesso!”. 

O modelo de franquia da Omiexperience já possui 24 unidades e 
pretende triplicar esse número em 2016, chegando a 80 franqueados. A 
expectativa é explicada pelo mercado aquecido de softwares de ERP, 
necessários em praticamente todas as empresas que buscam reduzir custos 
operacionais com processos manuais e melhorar a qualidade das informações. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/franquias/franquia-de-
tecnologia-facilita-o-trabalho-dos-contadores 
 

Voltar ao índice 

http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/franquias/franquia-de-tecnologia-facilita-o-trabalho-dos-contadores
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/franquias/franquia-de-tecnologia-facilita-o-trabalho-dos-contadores
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10. Mercado Imobiliário 

Queda dos aluguéis favorece novos negócios 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: IN 
 

A queda dos preços dos aluguéis dos imóveis não tem afetado apenas 
os consumidores que estão em busca de um novo lar. Ela também tem afetado 
empresários que querem renegociar os contratos de aluguéis de seus pontos 
comerciais, sobretudo em meio a uma desaceleração econômica que tem se 
revertido em menos clientes e, consequentemente, em menos dinheiro no 
caixa. 

De acordo com o Índice FipeZAP, os preços dos imóveis para locação 
recuaram 12,66% em termos reais (descontando a inflação) em 2015. Em 
dezembro, o indicador baixou 3,34% em termos nominais (sem descontar a 
inflação). Essa foi a maior queda para imóveis residenciais desde o início da 
série histórica em 2008. Como a atual cenário econômico tem afetado tanto o 
bolso dos consumidores quanto os investimentos dos empresários, a tendência 
também é de queda para os imóveis comerciais. 

O CEO do ZAP, Eduardo Schaeffer afirma que o momento pelo qual 
estamos passando é oportuno para fazer a renegociação do contrato de 
aluguel. Porém, ele ressalta que o empresário precisa procurar o proprietário 
do imóvel meses antes do vencimento do contrato de aluguel para que ambos 
tenham tempo de tomar as medidas necessárias diante de um possível 
cancelamento do contrato de aluguel. 

Entretanto, Schaeffer acrescenta que, se a única saída for procurar um 
novo ponto comercial, o empresário deve levar em consideração tanto o valor 
do imóvel que pode variar de acordo com seu tamanho, sua localização e seu 
estado de conversação quanto as despesas com mudanças, reformas, IPTU e 
até uma eventual rescisão do contrato de aluguel. 
Oportunidade de expansão para franquias 

Como Schaeffer explicou, a renegociação do aluguel deve ser feita 
meses antes e foi desta forma que o franqueado do CEBRAC – Centro 
Brasileiro de Cursos procedeu. Marcos Gonçalves assumiu a escola de cursos 
profissionalizantes em 2014, no município de Campo Mourão, no estado do 
Paraná. Gonçalves estava ciente de que os contratos de aluguéis poderiam ter 
multas se fossem reincididos e que o valor praticado por mês tratava–se de 
uma dívida fixa. De posse do controle das contas e ciente do aporte necessário 
para implantar a nova unidade, ele negociou com o dono do prédio a fim de 
obter melhores condições a longo prazo. 

“Consegui uma carência de 3 meses, além de uma redução de 1.000 
reais por mês no valor a ser pago do aluguel”, diz Gonçalves. Com o 
abatimento oferecido pelo locador foi possível investir de outras maneiras o 
valor que outrora seria para o pagamento do aluguel. O franqueado do 
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CEBRAC investiu em mídia e em publicidade, para mostrar que a escola iria 
operar na região de Campo Mourão. 

Segundo o presidente do CEBRAC, Wilson Giustino, 2016 proporcionará 
ainda mais vantagens em relação ao ponto de locação. “Com essa queda 
histórica dos alugueis, expandir no Sul do país, principalmente no Paraná, 
renderá bons resultados para franqueados e futuros franqueados. Como foi 
visto no Índice FipeZAP, Curitiba foi a cidade que apresentou o menor índice de 
aluguel em 2015, logo as cidades do Paraná estão promissoras para novos 
negócios”, afirma ele. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/queda-dos-
alugueis-favorece-novos-negocios 
 

Voltar ao índice 

http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/queda-dos-alugueis-favorece-novos-negocios
http://investimentosenoticias.com.br/financas-pessoais/imoveis/queda-dos-alugueis-favorece-novos-negocios
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11. Curtas 

Magazine Luiza reduz empréstimo a clientes 

 
02 de Março de 2016 

Fonte: EXAME 
 
 Magazine Luiza: a LuizaCred reportou provisão para créditos de liquidação 
duvidosa de R$ 166,3 milhões entre outubro e dezembro, aumento de 35,6% 
na comparação anual 
 

O financiamento aos consumidores no Magazine Luiza foi reduzido no 
quarto trimestre de 2015, mas as provisões por inadimplência tiveram alta em 
relação ao ano anterior. 

A LuizaCred, joint venture entre o Magazine Luiza e o Itaú Unibanco, 
responsável pelo financiamento de parte das vendas, reportou provisão para 
créditos de liquidação duvidosa de R$ 166,3 milhões entre outubro e 
dezembro, aumento de 35,6% na comparação anual. 

A carteira de crédito alcançou R$ 4,4 bilhões em dezembro. 

Empresas do Piauí vão receber apoio e treinamento para exportar mais 

 
03 de Março de 2016 

Fonte: MDIC 
 

O Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior lançou 
nesta quinta-feira as ações do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) 
voltadas para empresas do Piauí. Braço regional do Plano Nacional de 
Exportações, o PNCE tem o objetivo de aumentar o número de empresas que 
operam no comércio exterior e, consequentemente, aumentar as exportações 
de produtos e serviços do estado. 
 
Leía a notícia na íntegra acessando: www.mdic.gov.br 
 

Voltar ao índice  

http://www.mdic.gov.br/
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12. Feiras 

 
02/03/2016 até 06/03/2016 - SALÃO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Setor: Engenharia e Arquitetura  
Local: Centro de Convenções de Pernambuco  
Cidade: Olinda – PE  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: CEPUC - Centro de Eventos da PUC/RS  
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
08/03/2016 até 13/03/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
08/03/2016 até 11/03/2016 – AGRESTE TEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo de Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 
 
10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba – PR 
 
14/03/2016 até 18/03/2016 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 
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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 
 
29/03/2016 até 31/03/2016 - BRAZIL ROAD EXPO 2016 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
30/03/2016 até 30/03/2016 - BRAZIL PROMOTION DAY RJ 
Setor: Multisetores 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br


 

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

  20 

“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.” 

 

 

 


