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1. Comércio 

O comportamento do consumidor durante a crise 

 
06 de Março de 2016 

Fonte: Portal no Varejo 
 
Supérfluos nem sempre são primeiros a serem cortados do orçamento, diz 
especialista. Entenda 
 

Durante uma crise, é natural que o consumidor faça cortes no orçamento 
e adote uma postura diferente na hora de fazer compras. Com isso, diversas 
pesquisas sobre as alterações no comportamento do consumidor são 
realizadas e, baseadas nelas, as estratégias de marketing, venda e abordagem 
das empresas mudam. 

Para Murillo Batista, professor da Pós-Graduação em Comportamentos 
de Consumo da Universidade Positivo (UP), as pessoas tendem a ser mais 
cautelosas com dinheiro em época de crise. ―O consumidor vai pesquisar 
melhor e analisar a marca, o estabelecimento ou o serviço que lhe ofereça o 
melhor custo-benefício. Seja na facilidade de pagamento, seja ofertando 
desconto à vista. É necessário, além das manobras financeiras, prestar um 
atendimento de qualidade, objetivando fidelizar o consumidor e transformá-lo 
em cliente‖, afirma o professor. 

De acordo com uma pesquisa da Dunnhumby (empresa líder mundial 
em ciência do consumidor), que analisou dados de 770 milhões de clientes 
globais, há um novo perfil de consumidor, que não quer abrir mão de seus 
ganhos de padrão de vida conquistados durante a última década. Por isso, 
economiza em produtos mais básicos para manter os seus pequenos luxos e 
indulgências. 

O senso comum diz que, quando o dinheiro se torna mais escasso, os 
supérfluos, ou seja, itens menos necessários para a sobrevivência, são os 
primeiros a serem cortados. Mas o que se observa é que o conceito de 
supérfluo muda nas diferentes classes. Por exemplo: a classe A não considera 
como supérfluo uma viagem ao exterior. Já a classe B não deixa de jantar fora 
durante a semana, e a classe C chega a cortar até produtos de limpeza em 
época de crise. 

―Podemos observar que os consumidores não querem abrir mão de 
certos caprichos conquistados ao longo dos anos. Independentemente da 
classe social, o consumidor tende a manter o consumo de produtos que fazem 
parte e contribuem para seu estilo de vida, poupando em outras frentes. Por 
exemplo: uma pessoa que leva uma vida mais saudável possivelmente não vai 
abrir mão de consumir produtos naturais. Porém, para balancear as contas, 
pode economizar na compra de produtos de primeira necessidade ou em 
outras compras, como perfumaria, entretenimento e afins‖, explica Batista. 
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Um exemplo da diferença de consumo entre as classes sociais pode ser 
facilmente observado nas cozinhas. Quando o preço da carne bovina sobe, o 
consumidor de maior renda tende a trocar parte do seu consumo de carne do 
boi por cortes de aves. Já o consumidor de renda mais baixa tende a 
simplesmente optar por cortes mais baratos. 

Segundo o artigo ―O marketing na crise‖, publicado na revista Harvard 
Business Review, há quatro principais tipos de consumidores na crise. ―O 
segmento pé-no-freio é o mais atingido e corta todo tipo de gasto. Maior de 
todos, o segmento abalado-mas-paciente também economiza em tudo, mas 
com menos agressividade. O consumidor em situação tranquila mantém o nível 
de consumo próximo dos níveis pré-recessão, mas fica um pouco mais seletivo 
com o que compra (e ostenta menos). Já o segmento que vive-o-presente 
continua agindo como sempre: sua reação à crise é, basicamente, adiar 
compras de grande valor. Uma pessoa obviamente pode mudar de segmento 
se sua situação econômica piorar durante a crise‖, expõe o artigo. 

A crise muda a maneira com a qual a população se comporta e a divide 
em públicos que consomem de formas diferentes. Contudo, de uma forma 
geral, o consumidor está mais atento. ―Ele dá mais valor ao seu dinheiro e faz 
mais pesquisas. Sem dúvida, é necessário ofertar preço, formas de pagamento 
e atendimento ágil e de qualidade para conseguir efetivar uma venda em época 
de crise‖, afirma Batista. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/component/k2/item/15647-o-
comportamento-do-consumidor-durante-a-crise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/component/k2/item/15647-o-comportamento-do-consumidor-durante-a-crise
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/component/k2/item/15647-o-comportamento-do-consumidor-durante-a-crise
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Fluxo noturno aquece lojas de conveniência em meio a crise 

 
04 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Falta de opções durante a madrugada tem levado consumidor mais jovem a 
realizar compras em espaços nos postos de gasolina. Setor relata salto de 10% 
 

Jovens de até 29 anos, que buscam alimentação rápida, agilidade na 
compra de amenidades ou até mesmo só matar a sede. Este é o perfil do 
consumidor que tem movimentado as lojas de conveniência durante a 
madrugada (0h às 6h) nas grandes cidades, e teria ajudado o setor a driblar a 
crise no varejo, ao avançar 10% no ano passado. 

O diretor de mercado e comunicação do Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), César 
Guimarães, estima que o setor tenha crescido esse volume no ano passado 
por conta também da abertura de novas lojas, que ajudaram o mercado a 
faturar acima de R$ 6,6 bilhões. Hoje, acredita-se que existam cerca de 8 mil 
espaços do tipo no Brasil. 

A respeito do maior fluxo de clientes na madrugada, o fechamento de 
alguns estabelecimentos que operavam 24 horas no ano passado pode ter tido 
influência. Em maio de 2014, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar (GPA), sob 
controle da francesa Casino, anunciou o fim do funcionamento 24 horas de 55 
unidades do Extra e Pão de Açúcar, que operavam dessa forma no País. Já no 
início do ano passado, o grupo voltou atrás, mas apenas parcialmente, quando 
garantiu que deixaria 22 unidades da bandeira Extra abertas durante toda a 
extensão do dia. 

A falta de opções para as compras noturnas parece ter atingido 
principalmente os consumidores mais jovens, que passaram a frequentar mais 
as lojas de conveniência. "A grande maioria dos clientes [40%] é composta por 
jovens até 29 anos. E por incrível que pareça, eles chegam mais a pé do que 
de carro", afirma Guimarães. 

Uma pesquisa do Sindicom realizada em 2014 mostrou que mais de 
50% dos consumidores de lojas de conveniência no País vão a pé até o local. 
"A conveniência se tornou uma opção de minimercado de bairro. E o 
consumidor vizinho da loja vai até lá para fazer compras rápidas", comenta. 

Outro fator que pode ter influenciado nos resultados do setor é o 
aumento do consumo de snacks - produtos substitutos, complementares ou 
intermediários às refeições -, que tem crescido nos países em 
desenvolvimento. 

De acordo com a pesquisa Nielsen Consumo Dentro e Fora do Lar, 
atualmente, na região Metropolitana de São Paulo, 46% do consumo de snacks 
é feito fora do lar. 
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Para a consultoria Nielsen, o consumidor brasileiro vem a aumentando o 
consumo desses alimentos por conta de mudanças mais profundas na cultura, 
à medida que mais mulheres conquistam o mercado de trabalho e há menos 
tempo para cozinhar. 

Complemento à refeição (31%), prazer pessoal (12%) e matar a sede 
(10%) foram as necessidades mais relatadas durante o levantamento com os 
consumidores de snacks. 

Um levantamento realizado em 2014 pelo Sindicom mostrou que 
produtos de tabacaria, bebidas não alcoólicas, cervejas, bonbonnière, sorvetes, 
snacks e biscoitos, bebidas destiladas e food service representavam mais de 
90% de todo o faturamento das lojas. 
Redes crescem 

Com 1.238 lojas, a rede BR Mania, da Petrobrás, faturou R$ 1,2 bilhão 
no ano passado com as vendas de produtos em suas unidades de 
conveniência. O resultado representou crescimento de 20% em relação ao 
alcançado em 2014. A rede aproveitou para lançar 25 produtos de marca 
própria BR Mania, além de incorporar a Rádio BR Mania e internet gratuita nas 
lojas. Para este ano, a meta é crescer igual ou em ritmo levemente menor do 
que o registrado em 2015. 

A concorrente AmPm, dos Postos Ipiranga, preferiu não divulgar 
números, mas também relatou crescimento nas receitas do ano passado. "O 
nosso segmento de lojas de conveniência vem crescendo ao longo dos anos e, 
em 2015, tivemos o crescimento dentro do nosso planejamento", informou a 
rede. 

Até setembro do ano passado, a Ipiranga contabilizava 1.910 unidades 
junto a postos, sendo 521 delas com padarias e 237 equipadas com a Beer 
Cave, uma espécie de geladeira gigante de bebidas. No início desse ano, a 
marca anunciou uma parceria o Burger King para montar megalojas em 
rodovias brasileiras. A primeira na Rodovia Presidente Dutra, que liga as 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

No mercado, as lojas de conveniência têm espaço para avançar. Só 18% 
dos postos de gasolina no Brasil possuem unidades que vão além do 
combustível. Enquanto isso, em alguns países localizados na América do Sul, 
esse índice chega a 48%. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/fluxo-noturno-aquece-lojas-de-conveniencia-
em-meio-a-crise-id531522.html 

 
Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/fluxo-noturno-aquece-lojas-de-conveniencia-em-meio-a-crise-id531522.html
http://www.dci.com.br/comercio/fluxo-noturno-aquece-lojas-de-conveniencia-em-meio-a-crise-id531522.html
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2. Comércio – Shopping Center 

Shoppings projetam alta nas vendas em 2016 

 
04 de Março de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Executivos ligados à indústria de shopping centers gostam de denominar 
o próprio setor como "resiliente". É nisso, principalmente pelo histórico de 
constantes crescimentos anuais, que aposta a Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce) para não perder o ritmo em 2016. A repetição da 
taxa de crescimento nas vendas percebida em 2015, na grandeza de 6,5%, já é 
encarada com bons olhos pela entidade, que representa um segmento que 
faturou R$ 151,5 bilhões no ano passado. 

"Os shoppings estão se tornando centros de cidadania, com complexos 
empresariais, hotéis, universidades, espaços para lazer. A diversificação de 
produtos e serviços é que permite essa resiliência do setor", argumenta o 
diretor de assuntos institucionais da Abrasce, Cátilo Cândido. O executivo 
ressalta que, atualmente, 88% dos cinemas brasileiros, por exemplo, estão em 
shoppings, e que só 30% dos gaúchos vão aos centros comerciais para apenas 
fazer compras. 

Olhando apenas os dados estaduais, o crescimento foi um pouco menor 
em 2015. Os shoppings gaúchos registraram crescimento de 3% no 
faturamento, para R$ 6,8 bilhões. Foram 18,4 milhões de visitas mensais, e um 
total de 47,6 mil empregos no setor. Nacionalmente, o segmento ultrapassou, 
pela primeira vez, o milhão de vagas, chegando a 1.032.776 empregos. Ao 
todo, 18 empreendimentos foram inaugurados no ano passado (um deles em 
solo gaúcho, o Partage Rio Grande), totalizando um investimento de R$ 12 
bilhões. 

Outros 20 novos shoppings têm previsão de abrirem suas portas em 
2016. No Estado, esse movimento deve acontecer em Alvorada, onde o Praça 
Alvorada planeja estrear em setembro. Outras três unidades (Praça Nova 
Santa Maria, Passo Fundo Shopping, Park Shopping Canoas) têm inauguração 
prevista para 2017. Cândido defende que, por serem operações que 
demandam grande planejamento prévio, a dificuldade de crédito para 
financiamentos não deve afetar muito a expansão futura do setor. "Não somos 
uma ilha em meio a um cenário complicado, claro, mas ainda temos força 
nesse sentido", defende o diretor. Cândido também classifica como normal que 
aconteçam atrasos ou mesmo adiantamentos nos calendários dos novos 
shoppings, até por dependerem, muitas vezes, de processos de licenciamento 
e legislações municipais e estaduais. 
 

Com a ajuda dos novos equipamentos, além das expansões em 
andamento em todo o País em shoppings tradicionais, a entidade espera 
continuar crescendo em faturamento mesmo com a retração no varejo. "Há 
uma tendência de racionalização do consumo, além de novos padrões de 
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consumo por parte das novas gerações, e temos que nos adaptar para receber. 
Acho que podemos repetir 2015, mas ainda é muito cedo, e a realidade é que 
vai nos mostrar se conseguiremos", relativiza Cândido. 

O diretor esteve em Porto Alegre para o fórum regional dos associados, 
onde ressaltou o aniversário de 50 anos do segmento no País. O primeiro 
shopping brasileiro, o Iguatemi da capital paulista, foi inaugurado em novembro 
de 1966. "Desde aquele tempo, já se classificava os shoppings como centro de 
inovação, segurança e conforto, que continuam sendo nossos diferenciais", 
afirmou Cândido. São, hoje, 538 equipamentos no País, 38 deles no Rio 
Grande do Sul. Em comparação com outros mercados, como Estados Unidos, 
México e Chile, o diretor argumenta que há ainda oportunidades para novos 
equipamentos no País. O setor registra, atualmente, 7,2 m² de área bruta 
locável (ABL) por cada 100 habitantes. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11685/shoppings-projetam-alta-nas-vendas-em-
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://varejista.com.br/noticias/11685/shoppings-projetam-alta-nas-vendas-em-2016
http://varejista.com.br/noticias/11685/shoppings-projetam-alta-nas-vendas-em-2016
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Fluxo em shoppings de alto padrão cresce  

 
04 de Março de 2016 

Fonte: Portal no Varejo 
 
O aumento em fevereiro foi de 4,9% e mostra que o perfil mais qualificado está 
mais resistente à crise. Entenda 
 

O fluxo de pessoas em shoppings centers de alto padrão aumentou 
4,9% em fevereiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, 
segundo mostra pesquisa do Ibope Intelifência com a Mais Fluxo. 

O indicador mostra que esse perfil de consumidor está mais resistente à 
crise econômica. Shoppings bem localizados e com posicionamento definido, 
os chamados dominantes e líderes locais, também apresentaram bom 
desempenho no mês, com alta de 3% e 1,3%, respectivamente. 

Esses resultados estão acima da média: em fevereiro, o fluxo de 
pessoas nos empreendimentos manteve-se estável, com leve queda de 0,1% 
na comparação anual. 

Os shoppings populares, por sua vez, sentem com mais força o impacto 
da crise, pois registraram queda de 1,2% no fluxo de fevereiro, um número 
menor do que o recuo de 3,3% verificado em janeiro. 

O resultado médio do mês coincide com uma ligeira melhora observada 
no índice nacional de confiança do consumidor, que após meses de queda 
mostra sinais de que o consumidor está mais otimista em relação ao futuro. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/brweek/item/15619-fluxo-em-
shoppings-de-alto-padrao-cresce 
 

Voltar ao índice 

http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/brweek/item/15619-fluxo-em-shoppings-de-alto-padrao-cresce
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/brweek/item/15619-fluxo-em-shoppings-de-alto-padrao-cresce
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3. Comércio - Varejo 

C&A deve fechar 12 lojas no Brasil em 2016 
 

04 de Março de 2016 
Fonte: Isto é Dinheiro 

 
A lista das grandes redes de varejo que têm fechado lojas em 2016 vai 

ganhar a adesão da C&A. Após o surgimento de rumores de mercado, a 
companhia de moda confirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da 
Agência Estado, que pretende fechar 12 pontos de venda no Brasil em 2016. 

Outras grandes redes de varejo têm encerrado operações de lojas cujos 
resultados de vendas são considerados insatisfatórios. Ainda no segmento de 
moda, a Marisa fechou ao todo 15 unidades em 2015. O Pontofrio, uma das 
bandeiras de eletroeletrônicos do Grupo Pão de Açúcar (GPA), fechou 45 pontos 
em 2015 e o Walmart anunciou o encerramento das operações de 60 lojas no 
Brasil no início deste ano. 

A C&A justificou em comunicado que o movimento de análise de 
performance de lojas faz parte da rotina do negócio e que abrir ou fechar lojas é 
algo inerente ao mercado. "Nos últimos 12 meses, a empresa abriu 18 novas 
unidades e a previsão é que, ao longo de 2016, descontinue a operação de 12, 
mantendo a sua capilaridade no Brasil", diz a companhia, que tem no País mais de 
280 pontos de venda. 

Em relatório publicado nesta sexta-feira, 4, analistas do BTG Pactual 
trataram do enxugamento de operações no varejo e mencionaram informações de 
mercado de que a C&A fecharia ainda mais unidades, o que a companhia negou. 

O cenário de recessão fez quase 100 mil lojistas encerrarem as atividades 
no País em 2015, segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Já os analistas Fabio Monteiro e Thiago 
Andrade, do BTG, calculam que, depois de um ciclo de expansão que mais que 
dobrou o total de lojas do comércio brasileiro entre 2004 e 2014, o varejo registrou 
seu primeiro ano de redução na base, perdendo 13,4% do total de lojas em 2015. 

No varejo de moda, há ainda o fechamento de operações de redes 
estrangeiras que tinham chegado no país há pouco tempo. A britânica Topshop, 
por exemplo, chegou ao Brasil em 2012 e vem fechando lojas. A grife Kate Spade 
também fechou sua loja no País ano passado. 

O BTG calculou ainda que, do lado dos investimentos em inaugurações, o 
ritmo de abertura de lojas novas das grandes redes varejistas tende a continuar 
fraco neste ano. Para os analistas, as exceções são companhias que têm 
apresentado desempenho acima da média do setor, como a Lojas Renner, a 
RaiaDrogasil e a Lojas Americanas. Do lado dos que estão reduzindo as 
inaugurações estão empresas como Marisa, Cia. Hering, Via Varejo e Magazine 
Luiza, destacam os analistas. 
 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20160304/deve-fechar-lojas-
brasil-2016/349442 
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Cliente mais cauteloso faz fidelização no varejo cair 
 

04 de Março de 2016 
Fonte: ABRAS 

 
A crise econômica e a queda na renda estão levando o consumidor a 

deixar de lado suas preferências, em função da busca por produtos mais 
baratos. Segundo levantamento do Sindicato do Comércio Varejista de 
Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga), apenas 11% dos 
consumidores se mantêm fieis às marcas no supermercado. 

O estudo revela também que mais de 27% dos clientes no varejo 
alimentício já realizaram a substituição de marcas preferidas ao buscar itens 
com preços mais baixos. "O mercado, neste ano, tende a ver um consumidor 
com menos recursos, mais atento a preços, e pouco propenso a pequenos 
luxos. O atendimento deve sempre ser um diferencial, mas de fato, para 80% 
ou 90% dos consumidores, o que vale mesmo é o preço, combinado à 
comodidade", diz o presidente do Sincovaga, Alvaro Furtado. 

A pesquisa identificou também que algo semelhante ocorre com locais 
de compra, já que pouco mais de 14% dos entrevistados se mantêm fiel a um 
local de compra, e, dentre os fiéis, grande parte (35%) escolheu o local de 
fidelidade por conta do preço. 

Outros 22% dos respondentes possuem local de preferência, mas 
admitiram pensar em mudar de local para buscar economia. 

"Cabe aos empresários interpretar esses fenômenos e saber que o 
horizonte de tempo dessa crise tende a ser de médio para longo. Ao menos um 
ano, e provavelmente de dois a três, na hipótese mais provável hoje", afirma. 

Compras mais baratas foram citadas por 35% dos entrevistados que 
afirmaram nunca ter escolhido marcas ou locais de preferência. Para o 
Sincovaga, isso indica que mesmo sem o advento da crise, mais de um terço 
dos consumidores buscam preço ou conforto em detrimento de uma marca ou 
estabelecimento. 
 
http://abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55353 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Consórcios: mulheres são 40% dos participantes ativos no país 

 
04 de Março de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
  

Ao superar a marca de 205,5 milhões de habitantes no país, de acordo com os 
dados divulgados pelo IBGE diariamente, observa-se que a presença feminina é acima 
da masculina, aproximadamente 51,4% para as mulheres e 48,6¨% para os homens. 

Na recente pesquisa realizada em dezembro de 2015 pela Quorum Brasil por 
solicitação da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), foi 
observada uma participação feminina de 40% entre os consorciados ativos no Sistema 
de Consórcios, quando pretendem adquirir bens móveis ou imóveis ou ainda contratar 
serviços. Houve aumento de quatro pontos percentuais em relação ao último 
levantamento, feito em 2014, quando era de 36%. 

Ao conjugar o perfil detectado pelo IBGE, que apontou serem elas chefes de 
famílias em mais de 37,3% dos lares brasileiros, constatou-se ainda que as mulheres 
têm optado por um número menor de filhos e quando os tem, estão mais experientes, 
com suas vidas mais consolidadas e em faixa etária mais alta. 

As mulheres também obtêm destaque na escolaridade e o número das 
consideradas analfabetas teve redução. Com foco no crescimento profissional, dos 70 
mil retornos aos bancos escolares públicos no estado de São Paulo, 61% foram 
femininos e 39% masculinos. 

– O crescimento da participação das mulheres revela um perfil amadurecido de 
quem comanda lares ou empresas. São economicamente ativas e com ganhos 
expressivos. Elas também se destacam no espírito empreendedor. Enfrentam riscos e 
montam negócios próprios cinco vezes mais que os homens. Outra razão está na 
ampliação de 5,3% da sua renda pessoal, em 2014. Na média nacional dos 
rendimentos masculinos, houve queda 0,2%, segundo o IBGE – explica Paulo Roberto 
Rossi, presidente-executivo da Abac. 

O Sistema de Consórcios fechou o primeiro mês do ano enfrentando a 
continuidade do cenário de crise econômica do país. As vendas de novas cotas 
cresceram 1,3%, subindo de 199 mil (janeiro de 2015) para 201,5 mil (janeiro de 
2016), e o total de participantes também apresentou alta, 1,1%, ao atingir 7,18 milhões 
contra 7,10 milhões, nos mesmos meses. 
As contemplações, momento em que os consorciados podem concretizar seus 
objetivos de adquirir veículos automotores, imóveis, eletroeletrônicos ou contratar 
serviços, apontaram estabilidade, ficando pouco acima das 118 mil. 

O volume de créditos comercializados decorrentes da entrada de novos 
consorciados registrou crescimento de 9,7%, com R$ 7,66 bilhões em janeiro de 2016 
sobre R$ 6,98 bilhões no mesmo período do ano passado. A relação evidenciou 
aumento de 8,3% na média dos tíquetes de todos os setores, que saltou de R$ 35,1 
mil para R$ 38 mil. 

Também nos créditos disponibilizados, houve alta de 2% ao chegar a R$ 3,53 
bilhões (janeiro de 2016) sobre R$ 3,46 bilhões (janeiro de 2015). 
 
http://www.monitormercantil.com.br/consorcios-mulheres-sao-40-dos-participantes-
ativos-no-pais/ 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Software e TI 

Mercado Livre quer ser reconhecido como empresa de Tecnologia 

 
04 de Março de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

Mais do que uma plataforma latino-americana de comércio eletrônico, o 
Mercado Livre quer ser reconhecida como uma empresa de Tecnologia. E 
esforços para isso não faltam. Hoje, no Brasil, a empresa já tem quase 1000 
funcionários. E todos os investimentos são para construir um ecossistema para 
ir além das próprias transações na Internet. Uma das grandes apostas de 2016 
é do software de gestão da empresa brasileira KPL, adquirida no ano passado. 

―Estamos fazendo desenvolvimentos para esse software e integrando a 
nossa plataforma, mas queremos que o KPL seja usado no ecommerce e fora 
dele. Mas isso não significa que vamos entrar no mercado de ERP para 
disputar com SAP, TOTVS. Nosso software será integrado ao dessas 
companhias. O que queremos é simplificar os processos de TI para acelerar o 
comércio eletrônico‖, disse Stelleo Tolda, em evento com a imprensa, realizado 
esta semana em São Paulo. 

Em uma região que passa por turbulência econômica, os resultados 
financeiros do Mercado Livre em 2015 dão a prova que o comércio eletrônico 
está superando as dificuldades. No balanço financeiro, divulgado na terça-feira, 
01, a plataforma destacou no ano passado um lucro líquido de US$ 105,8 
milhões, o que representa um crescimento de 46% na comparação com os 
US$ 72,6 milhões. Já receita foi de US$ 651,8 milhões, um crescimento de 
17% sobre os US$ 556,5 milhões contabilizados em 2014. 

A receita do grupo envolve não só o marketplace de comércio eletrônico 
— agregador de ofertas de produtos e serviços —, como também a unidade de 
meios de pagamento Mercado Pago; a empresa de logística para clientes 
Mercado Envios; e a própria software house de ERP para o varejo KPL, 
adquirida no ano passado; entre outras. 2016 é um ano que preocupa, mas a 
rota de crescimento não será mudada. O Mercado Livre, no Brasil, vai se 
aproximar ainda mais das grandes varejistas. Hoje, a plataforma já conta com 
350 grandes empresas. 

―Não temos a intenção de ser a plataforma exclusiva de nenhum 
varejista, mas queremos atrair o máximo possível para fazer transações 
conosco‖, ressalta Hellison Lemos, presidente do Mercado Livre Brasil. 
Segundo dados da companhia, hoje, 25% de todas as transações do comércio 
eletrônico no Brasil passam pela plataforma. Os dispositivos móveis também 
crescem e muito: 1/3 das transações acontecem por meio do mundo móvel. 
―Essa é uma tendência irreversível’. Indagado se há a intenção de ampliar a 
participação no mercado de meio de pagamentos, Stelleo Tolda disse que o 
Mercado Livre está sempre observando empresas para a aquisição, mas, 
nesse momento, a aposta segue sendo no Mercado Pago. 
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Consolidada como uma gigante na América Latina – há uma operação 
apenas em Portugal – a expansão para outros países não está nos planos. 
―Queremos aumentar mais a nossa presença na região. Hoje somos muito 
fortes no Brasil, Argentina e México. E temos muito espaço para crescer ainda‖, 
acrescenta o VP e COO do Mercado Livre. 

A mudança da regra na cobrança do ICMS assusta no mercado 
brasileiro. Tanto que pesquisa feita pelo Mercado Livre, com o IBOPE Conecta, 
mostra que os pequenos empreendedores ligados às vendas na Internet estão 
pessimistas. ―Precisamos de uma definição do quadro o quanto antes. Mais 
tributos reduzem as vendas e atingem aos pequenos negócios mais do que aos 
grandes‖, lamenta Stelleo Tolda. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mercado-livre-quer-ser-
reconhecido-como-empresa-de-tecnologia/ 
 

Voltar ao índice 
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6. Curtas 

Fluxo de visitantes em shoppings cai 0,6% em janeiro, diz Abrasce 

 
07 de Março de 2016 

Fonte: GSMD 
 

O fluxo de visitantes nos shoppings centers brasileiros caiu 0,6% em 
janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com 
dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e da empresa 
especializada FX Flow Intelligence. 

A região Sudeste registrou aumento de 4,53% nas visitas de 
consumidores aos shoppings na comparação anual, mas houve queda nas 
visitas em outras partes do País. No Sul, o recuo foi de 7,88% e, no Nordeste, 
de 5,94%. 

O setor de shoppings registrou em 2015 a pior taxa de expansão 
nominal, de 6,5%, na série histórica iniciada em 2000 da Abrasce. Para 2016, a 
entidade projeta uma queda real de 0,5% nas vendas, levando em conta uma 
expectativa de que a inflação encerrará o ano em cerca de 7%. 

MDIC fecha parceria com Porto Digital para levar mais oito empresas ao 
Vale do Silício 

 
04 de Março de 2016 

Fonte: MDIC 
 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil) renovaram nesta sexta-feira o convênio com o Porto Digital. A parceria 
vai garantir a realização de mais uma edição, ainda este ano, do Programa 
Deep Dive San Francisco – que permitiu a seis empresas do parque 
tecnológico pernambucano passarem dois meses num programa de imersão no 
Vale do Silício, na Califórnia. 
  
Leia a notícia na íntegra acessando: www.mdic.gov.br 
 

Voltar ao índice  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
04/03/2016 até 13/03/2016 - EXPOPARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva  
Cidade: Paranavaí- PR  
 
04/03/2016 até 13/03/2016 - FEIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções  
Local: CEPUC - Centro de Eventos da PUC/RS  
Cidade: Porto Alegre - RS 
 
08/03/2016 até 13/03/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Minascentro 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
08/03/2016 até 11/03/2016 – AGRESTE TEX 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo de Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 
 
10/03/2016 até 12/03/2016 - SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 
Setor: Turismo 
Local: Expo Unimed 
Cidade: Curitiba – PR 
 
14/03/2016 até 18/03/2016 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ISC BRASIL 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
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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 RIO DE JANEIRO 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Centro de Convenções SulAmérica 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
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
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