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1. MDIC 

SCS realiza 6ª reunião do Fórum de Competitividade do Varejo 

 
07 de Março de 2016 

Fonte: MDIC 
 

A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) realizou, na última sexta-feira, 02 de 
março, a 6ª reunião do Fórum de Competitividade do Varejo, que reúne 
algumas das mais representativas entidades do varejo nacional para a 
construção e encaminhamento de uma agenda convergente para o setor. 

Durante o encontro, foram debatidos os avanços sobre temas da agenda 
como questões relacionadas à Emenda Constitucional 87/15, que trata do 
ICMS do comércio eletrônico, o mapeamento da demanda do setor para o 
segundo semestre no Pronatec, a discussão sobre os projetos em tramitação 
no Congresso Nacional sobre a modernização das relações trabalhistas, os 
encaminhamentos sobre o estudo com a União Europeia sobre o Comércio 
Eletrônico, entre outros temas. 

A reunião, a primeira do ano de 2016, também contou com apresentação 
do presidente da SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo), Eduardo 
Terra, sobre principais informações e tendências verificadas durante a NRF 
Retail´s Big Show 2016, maior feira de varejo do mundo, que ocorreu em 
janeiro em Nova Iorque. 

Segundo o secretário de Comércio e Serviços, Marcelo Maia, além do 
debate e encaminhamento dos temas da agenda, “o Fórum também cumpre 
seu papel de compartilhar informações e olhar para o futuro para que 
possamos discutir medidas que considerem toda a dinâmica e desafios 
presentes no setor varejista.” 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=4&noticia=14371 

 
Voltar ao índice  
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2. Crédito e Financiamento 

Caixa anuncia lucro de R$ 7,2 bilhões e medidas para crédito imobiliário 

 
08 de Março de 2016 

Fonte: G1 
 

Fatia de financiamento de imóvel usado sobe de 50% para 70%. 
Banco também vai voltar a financiar segundo imóvel. 
 

A Caixa Econômica Federal anunciou na manhã desta terça-feira (8) ter 
registrado lucro líquido de R$ 7,2 bilhões em 2015, valor 0,9% superior ao 
obtido no ano anterior. O banco também apresentou medidas de estímulo ao 
crédito imobiliário, com aumento da cota de financiamento de imóveis usados e 
reabertura do financiamento do segundo imóvel. 

Segundo a presidente da Caixa, Miriam Belchior, o banco vai aumentar a 
cota de financiamento de imóveis usados, que deverá alavancar o mercado 
como um todo. De acordo com a Caixa Econômica, hoje é possível financiar 
até 50% do valor do imóvel usado – fatia que vai passar a 70%. 

"A cota de financiamento de imóveis é um dos fatores que mais 
impactam a demanda. Quanto maior a cota, maior o número de interessados", 
afirmou. 

O limite de financiamento para imóveis usados foi reduzido pela Caixa 
em maio de 2015, quando passou de 80% para 50%. Na ocasião, o banco 
justificou a medida afirmando que pretendia focar no crédito habitacional de 
moradias novas. 

A mudança vale apenas para imóveis usados financiados com recursos 
da poupança – ficam de fora da mudança o crédito para a habitação popular, 
como o programa Minha Casa Minha Vida, e os financiamentos com recursos 
do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Nestas modalidades, o 
financiamento não havia sofrido restrições em 2015. 

Pelas novas regras, os financiamentos com recursos da poupança 
(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) terão uma elevação do limite 
do valor total financiado de 50% para 70% do valor do imóvel no Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH), e de 40% para 60% para imóveis no Sistema 
Financeiro Imobiliário (SFI), pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). 
Segundo imóvel 

De acordo com Miriam Belchior, a Caixa também vai reabrir o 
financiamento imobiliário para o segundo imóvel. "Serão as mesmas condições 
de financiamento do primeiro imóvel. Ele (o tomador de crédito) poderá ter dois 
imóveis financiados ao mesmo tempo". A restrição estava em vigor desde 17 
de agosto do ano passado. 

"Com essas medidas, a Caixa vai elevar a quantidade de contratações 
neste ano em mais 64 mil unidades, 13% em relação ao total antes previsto", 
disse Miriam. 
Resultados 
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Segundo a Caixa, os principais destaques do resultado do ano passado 
foram as receitas originadas pelo relacionamento com clientes nas contas 
correntes e cestas de serviços, que cresceram 30,7%, pelos cartões de crédito 
em 12% e pelos convênios e cobrança em 10,1%. 

A carteira de crédito avançou 11,9% em 12 meses e alcançou saldo de 
R$ 679,5 bilhões, representando 20,9% do mercado. O crédito habitacional 
continuou a ser o principal destaque do crédito, com evolução de 13% no ano e 
saldo de R$ 384,2 bilhões. O valor representa 67,2% do mercado do país. 

“Em 2015 tivemos ano desafiador, com repercussões no nível de 
atividade e arrefecimento no nível de crédito, mas alcançamos um lucro maior 
do que o de 2014...Fizemos melhoria de processos e redução de desperdícios 
que resultaram em uma economia de R$ 2,8 bilhões durante o ano passado. 
Nossas despesas administrativas, por exemplo, cresceram menos que 
inflação”, citou a presidente da instituição, Mirian Belchior. 

O banco ainda anunciou que, mesmo diante das adversidades, a carteira 
de crédito da Caixa cresceu 11,9% em 12 meses. O crédito habitacional 
avançou 13% no ano e saldo de R$ 384,2 bilhões. 

A Caixa afirma ter injetado, em 12 meses, R$ 732,7 bilhões na economia 
brasileira por meio de “contratações de crédito, distribuição de benefícios 
sociais, investimento em infraestrutura própria, entre outros”. 

Na avaliação da presidente, este ano traz grandes desafios, mas o 
banco vem se planejando para “potencializar a capacidade de negócios com 
mais eficiência e menos custos”. 

Em 2015, a base de clientes da instituição somou 82,9 milhões de 
correntistas e poupadores em 2015, um aumento de quase 6% em 12 meses. 
A carteira de pessoas físicas atingiu 80,7 milhões, e a de pessoas jurídicas, 2,2 
milhões. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/lucro-da-caixa-
economica-sobe-para-r-72-bilhoes-em-2015.html 
 

Voltar ao índice  
 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/lucro-da-caixa-economica-sobe-para-r-72-bilhoes-em-2015.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/lucro-da-caixa-economica-sobe-para-r-72-bilhoes-em-2015.html
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3. Comércio 

Atividade do Comércio cai 8,2% no 1º bimestre, diz Serasa Experian 

 
08 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Em fevereiro, indicador recuou 6,6% na comparação com o mesmo mês do ano 
passado; em relação a janeiro, avançou 0,6% 
 

A atividade do comércio varejista encolheu 8,2% nos dois primeiros 
meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2015, de acordo com o 
Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio. Em fevereiro, o indicador 
apresentou queda de 6,6% na comparação com o mesmo mês do ano 
passado. Ante janeiro, com ajuste sazonal, o indicador apresentou alta de 
0,6%. 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o pequeno avanço 
de fevereiro sobre janeiro foi beneficiado pelo calendário bissexto deste ano, o 
que acabou gerando um dia a mais de movimento varejista em fevereiro de 
2016. "Contudo, isto foi insuficiente para reverter a queda interanual (contra o 
mesmo mês do ano passado) da atividade varejista, sinalizando que a 
tendência do segmento ainda é de retração", afirmam, em nota. 

Na abertura por áreas, no acumulado do primeiro bimestre, apenas o 
segmento de combustíveis e lubrificantes, com variação de 5,8%, está com 
resultado positivo em relação ao mesmo período de 2015. Todos os demais 
segmentos varejistas apresentaram retração: supermercados, hipermercados, 
alimentos e bebidas (-5,9%); móveis, eletroeletrônicos e informática (-12,3%); 
veículos, motos e peças (-19,0%); tecidos, vestuário, calçados e acessórios (-
14,5%); e material de construção (-2,4%). 

Já em fevereiro na comparação com janeiro, a atividade varejista foi 
maior no segmento de material de construção (+1,6%) e no de combustíveis e 
lubrificantes (+0,3%). Houve estagnação no setor de supermercados, 
hipermercados, alimentos e bebidas e no segmento de móveis, 
eletroeletrônicos e informática. Ainda entre as diferentes áreas apresentaram 
queda os segmentos de veículos, motos e peças (-4,5%) e de tecidos, 
vestuário, calçados e acessórios (-2,2%). 
 
http://www.dci.com.br/economia/atividade-do-comercio-cai-8,2-no-1%C2%BA-
bimestre,-diz-serasa-experian-id532352.html 
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Vendas na Páscoa devem ter queda de 3,4% 

 
07 de Março de 2016 

Fonte: CNC 
 
CNC prevê queda de 3,4% no volume de vendas na data 
 

Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) mostra que, assim como no ano passado, as vendas para a 
Páscoa vão cair. A projeção para este ano indica uma queda de 3,4% em 
relação a 2015, quando houve uma retração de 1,0% em relação a 2014. A 
data disputa com o Dia dos Namorados a quinta colocação no ranking do 
calendário do varejo nacional e deverá movimentar R$ 2,8 bilhões em vendas 
este ano. 

O estudo também mostra que esta deverá ser a Páscoa mais cara dos 
últimos 13 anos. Em relação ao mesmo período de 2015 houve uma variação 
média de preços de +13,6%. Em 2003 o aumento foi de 26% em relação ao 
ano anterior. Entre os itens que mais subiram estão pescados (+11,3%), 
chocolate (+13,3%), combustíveis (+21,1%) e azeites (+28,3%). 

Segundo a CNC, a nova fórmula para tributação de produtos de 
chocolate ainda não contribuirá para o aumento dos preços desses produtos 
nesta próxima Páscoa, uma vez que a alíquota estabelecida somente entrará 
em vigor a partir do próximo mês de maio. 

“A retração nas vendas que projetamos é fruto da inflação, aliada à alta 
do dólar, que impacta, sobretudo, os importados”, explica o economista da CNC 
Fabio Bentes. 
 
http://www.cnc.org.br/noticias/economia/vendas-na-pascoa-devem-ter-queda-
de-34 
 

Voltar ao índice 

http://www.cnc.org.br/noticias/economia/vendas-na-pascoa-devem-ter-queda-de-34
http://www.cnc.org.br/noticias/economia/vendas-na-pascoa-devem-ter-queda-de-34
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4. Comércio - Varejo 

Vendas de livros em janeiro de 2016 cresce 15% em comparação ao mesmo 
período de 2015 

 
08 de Março de 2016 

Fonte: Varejista 
  

O Sindicato Nacional dos Editores (SNEL) e a Nielsen divulgaram o primeiro 
Painel das Vendas de Livros de 2016. O documento, que apurou a venda de livros em 
livrarias e em supermercados no período de 29 de dezembro de 2015 a 25 de janeiro 
de 2016, mostra que o varejo de livros no Brasil teve crescimento de 14,9% no 
faturamento frente ao mesmo período do ano anterior. As receitas saltaram de R$ 
145.061.024,13, em 2015, para R$ 166.678.347,95, em 2016. É a primeira que o 
faturamento cresce acima da inflação. 

O volume de exemplares vendidos, no entanto, manteve-se praticamente 
estável, apresentando crescimento de 0,65% e totalizando 3.509.995 exemplares, em 
2016, versus 3.487.252, em 2015. 

O relatório aponta o aumento do preço médio do livro -- que saltou de R$ 41,60 
para R$ 47,49 (variação positiva de 14,16%) -- como uma das causas para o 
fenômeno. Embora o Painel não mostre (por uma questão de metodologia), Ismael 
Borges -- gestor do Bookscan, ferramenta da Nielsen que monitora o mercado de 
livros -- disse ao PublishNews que a participação do livro importado cresceu mais do 
que qualquer outra categoria de livros. "A alta do dólar e esse fenômeno atípico 
puxaram o preço médio do livro para cima. Não quer dizer necessariamente que o 
preço do livro subiu no período", comentou. Outro fator que explica o aumento no 
faturamento, na opinião de Ismael, é o intervalo mais curto entre carnaval e volta às 
aulas. 

Para Borges é cedo para falar em recuperação do setor. “A conjunção de 
fatores envolvendo ajuste de preço de títulos e as datas móveis que geram 
concentração de vendas de didáticos / CTPs trazem um início de ano com números 
vistosos. É importante aguardar o próximo período de vendas para avaliar se isto é 
uma tendência ou resultado da antecipação das compras”, comentou. 

O relatório aponta que houve crescimento de 11% na participação dos livros 
Infantis, Juvenis e Educacionais, onde estão classificados os livros didáticos, e de 
15,5% nos de não ficção especialista, onde estão cadastrados os livros de CTP. O 
segmento de não ficção trade, que apresentou crescimentos expressivos em 2015, 
apresentou queda de 18,36% no período e os de ficção caíram 13,5%. 

Levando em consideração o faturamento com “preço cheio”, o relatório projeta 
crescimento hipotético de 12,43% no faturamento das editoras. Marcos Pereira, 
presidente do SNEL analisa o número: “o crescimento do faturamento e do preço 
médio está totalmente ligado às vendas de livros didáticos e técnicos, cuja 
participação no total cresceu 7 pontos percentuais no primeiro período. Analisando as 
categorias separadamente, a única que alcança o índice de inflação são os livros 
educacionais”. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11696/vendas-de-livros-em-janeiro-de-2016-cresce-15-
em-comparacao-ao-mesmo-periodo-de-2015 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Atividade de construção imobiliária cai 5,1% em fevereiro, diz Tendências 

 
08 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Na comparação com igual período do ano anterior, a baixa foi de 11,6% no 
segundo mês do ano 

 
O índice de atividade da construção imobiliária (IACI) voltou a registrar 

queda em fevereiro, após leve alta em janeiro, de acordo com o Monitor da 
Construção Civil (MCI), composto por um conjunto de índices elaborado em 
parceria entre a Tendências e a Criactive. Na comparação com janeiro, o índice 
recuou 5,1% em fevereiro, após alta de 0,1% no mês anterior, considerando os 
dados livres de efeitos sazonais. Na comparação com igual período do ano 
anterior, a baixa foi de 11,6% no segundo mês do ano. 

A atividade da construção imobiliária segue em retração, sem 
perspectiva de reversão diante da trajetória negativa dos principais 
condicionantes do mercado imobiliário. De acordo com a economista da 
Tendências e especialista na construção civil, transporte e logística, Mariana 
Oliveira, ainda não é possível enxergar um ajuste em termos de estoque e 
melhoria de vendas. 

"Só no momento que tivermos um ajuste mais forte de estoque, 
poderemos pensar em ciclo mais positivo na atividade de construção", afirmou. 
"Como não víamos essa melhoria de vendas e ajuste de estoques, a 
possibilidade de voltar a produzir e retomar a atividade, mesmo que de forma 
incipiente, ainda não acontece", acrescentou. 

Essa perspectiva é reforçada pela queda na atividade de fundação, que 
é a primeira fase do processo construtivo. Na comparação mensal, a fundação 
teve baixa de 13,8% em fevereiro, enquanto a queda na base mensal chegou a 
29%. "Como resultado, a atividade nas próximas fases da construção, de 
estrutura e acabamento, deve ficar comprometida", explicou a especialista. 

Olhando a atividade num intervalo futuro mais amplo, a Monitor mostrou 
elevações marginais em lançamentos nos últimos três meses de 2015, embora 
a retração no acumulado do ano passado tenha chegado a 33,8%. 

"Temos de olhar com cautela a alta registrada nos últimos meses do ano 
e verificar se há tendência de elevação consistente. Como não vimos ajuste 
grande de estoque, os lançamentos podem ser pontuais", afirmou. Além disso, 
diante do cenário econômico adverso, essas iniciativas podem não virar obras. 

Caso os lançamentos se concretizem em obras, o impacto na atividade 
deve ser sentido em 2017, uma vez que o ciclo imobiliário conta com um 
intervalo entre lançamento e início das obras. 

O IACI mede a área em construção (em fase de fundação, estrutura ou 
acabamento) de obras imobiliárias residenciais, comerciais, de turismo e 
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outros, com abrangência nacional. Ao detalhar o IACI por tipo de obra, houve 
queda nos três principais segmentos. 

Em residencial, a atividade registrou baixa de 5,2% em fevereiro ante 
janeiro e queda de 10,9% na comparação anual. O segmento de imóveis 
comerciais registrou queda mensal de 4,2% e anual de 13,1%, enquanto a 
atividade de imóveis voltados para turismo registrou retração de 1,3% no mês e 
17,4% no ano. 

"Todos os segmentos caíram bastante. O residencial teve uma queda 
mais significativa, mas isso pode ser efeito da base maior de comparação, pois 
no mês anterior foi o segmento que puxou a atividade geral para cima", afirmou 
a especialista. "A tendência é que turismo mostre arrefecimento mais forte, 
uma vez que mostra lançamentos mais fracos. A atividade da construção no 
segmento teve resistência, por causa de Copa do Mundo e Olimpíada, nas 
agora o ciclo se encerrou, o que deve gerar uma acomodação maior", 
acrescentou. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/atividade-de-construcao-imobiliaria-cai-5,1-em-
fevereiro,-diz-tendencias-id532346.html 
 

Voltar ao índice  

http://www.dci.com.br/servicos/atividade-de-construcao-imobiliaria-cai-5,1-em-fevereiro,-diz-tendencias-id532346.html
http://www.dci.com.br/servicos/atividade-de-construcao-imobiliaria-cai-5,1-em-fevereiro,-diz-tendencias-id532346.html
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6. Comércio Eletrônico 

“Casa, móveis e decoração” é a categoria que mais cresce em vendas no 
Mercado Livre pelo quarto ano 

 
07 de Março de 2016 

Fonte: e-commerce brasil 
 

O Mercado Livre, empresa de tecnologia líder em comércio eletrônico na 
América Latina, anuncia o ranking das categorias com itens mais vendidos no 
site em 2015. Pelo quarto ano consecutivo “Casa, Móveis e Decoração” foi a 
categoria que mais cresceu em vendas. 

O segmento, que não figurava entre as 10 categorias com mais vendas 
até 2011 (estava em 14° lugar), passou para a 9ª posição em 2012, para a 7ª 
em 2013, 5° lugar em 2014 e subiu ao pódio da terceira colocação em 2015. 

Entre os motivos do crescimento contínuo estão o aumento da presença 
de lojas oficiais de decoração no site, como Ricardo Eletro, Insinuante, Madeira 
Madeira, Polishop, Mania Virtual, Lojas Mel, Buettner e Mezzanine by 
Westwing, e a maior demanda por itens de casa via internet por parte dos 
consumidores. 

A categoria de Acessórios para Veículos continua a ser muito forte em 
vendas no Mercado Livre, mantendo-se em primeiro lugar desde 2012. Em 
seguida vem “Informática” (mesma posição de 2014). A categoria de Casa, 
Móveis e Decoração, em terceiro lugar, assume o posto que era de “Celulares 
e Telefones”, que agora ficou na 4ª posição. 

“O consumidor brasileiro atingiu o estágio de compra de produtos menos 
comparáveis e adquiriu o hábito de comprar produtos de apelo visual e 
emocional via internet. Este hábito está mais forte a cada ano. 

O mesmo acontece na Argentina, em que “Casa e Decoração” já é a 
primeira categoria em vendas”, afirma Leandro Soares, diretor de Marketplace 
do Mercado Livre Brasil. 

De acordo com o executivo, esta mudança de comportamento é gradual, 
e ocorre há pouco tempo na região latina depois de se consolidar em polos de 
consumo como Estados Unidos, Inglaterra e China. 

“No México, por exemplo, a categoria ainda não figura entre as 10 que 
mais vendem, isso ocorre pelo fato da população estar em momento de compra 
de produtos comparáveis e de baixa complexidade como eletrônicos, por 
exemplo”, completa. 

Soares também afirma que a Internet tem oferecido, cada vez mais, 
excelentes fotos e informações sobre os produtos das categorias mais 
femininas (Casa, Moda, Bolsas e Sapatos, Beleza etc.), como as medidas, as 
cores, o tipo de tecido – e isso tem aumentado a confiança do consumidor no 
comércio eletrônico dessas categorias. 

Confira na tabela ao lado o ranking das 10 categorias mais vendidas, 
com comparações desde 2011 no Brasil. Abaixo, está o ranking do último ano 
na Argentina e no México. 
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Argentina: 2015 itens mais vendidos 
 
1 Casa, Móveis e Jardim 
2 Informática 
3 Indústrias e comércio 
4 Acessórios para veículos 
5 Calçados, Roupas e Bolsas 
6 Esporte e Fitness 
7 Celulares e Telefones 
8 Eletrônicos, Áudio e Vídeo 
9 Arte e artesanato 
10 Livros, revistas e Comics 
 
México: 2015 itens mais vendidos 
 
1 Celulares e Telefones 
2 Informática 
3 Calçados, Roupas e Bolsas 
4 Eletrônicos, Áudio e Vídeo 
5 Acessórios para veículos 
6 Eletrodomésticos 
7 Games 
8 Esporte e Fitness 
9 Outras Categorias 
10 Saúde e Beleza 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/casa-moveis-e-decoracao-e-
categoria-que-mais-cresce-em-vendas-no-mercado-livre-pelo-quarto-ano/ 
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Comércio eletrônico aumenta preço em janeiro, diz Ibevar 

 
08 de Março de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Os preços dos produtos comprados por meio do comércio eletrônico 
subiram 2,26% em janeiro, de acordo com o Índice de Inflação na Internet (e-
flation), calculado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado 
de Consumo (Ibevar), em parceria com o Programa de Administração de Varejo 
(Provar). 

Na comparação com dezembro, quando a inflação foi de 2,70%, houve 
queda de 0,44 ponto porcentual. Já frente a janeiro de 2015 houve aumento de 
4,32 pontos porcentuais, pois naquele mês houve deflação de 2,06%. 

No acumulado dos últimos 12 meses, o e-flation aponta alta de 12,42%. 
O resultado representa aumento de 18,47 pontos porcentuais ante a deflação 
de 6,05% registrada no mesmo período do ano passado. 

Três categorias obtiveram deflação em janeiro: livros (-1,04%); 
Medicamentos (-4,60%) e Perfumes e Cosméticos (-1,53%). As demais 
categorias contabilizaram inflação: CDs e DVDs (0,34%); Cine e Fotos (0,01%); 
Eletrodomésticos (4,89%); Eletroeletrônicos (1,40%); Informática (9,91%); 
Brinquedos (7,27%); e Telefonia e Celulares (6,01%). 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/comercio-eletronico-aumenta-
preco-em-janeiro-diz-ibevar 
 

Voltar ao índice  
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7. Empreendedorismo 

Pesquisa revela perfil da mulher empreendedora digital no Brasil 

 
08 de Março de 2016 

Fonte: GSMD 
 

De acordo com o levantamento realizado pela plataforma Loja Integrada, 
empresa que trabalha na criação e desenvolvimento de lojas virtuais, a mulher 
brasileira que investe em e-commerce é casada e não possui filhos. A pesquisa 
entrevistou 303 empreendedoras digitais que atuam com lojas eletrônicas e faz 
parte do Censo do Micro e Pequeno Empreendedor Virtual da Loja Integrada. 

Outras informações reveladas pela pesquisa mostram que 43% das 
mulheres que possuem e-commerce têm entre 20 e 29 anos, 53% das 
entrevistadas têm superior completo (22% com pós-graduação) e 23% têm 
superior incompleto. Outro dado interessante é que 52% delas possuem uma 
loja virtual há menos de 1 ano, revelando que a experiência é uma novidade 
para a maioria no Brasil. 

"A pesquisa apontou que as mulheres empreendedoras são 
determinadas, buscam profissionalização e correm atrás de seus sonhos. 
Cerca de 46% ainda conciliam a loja com outro emprego, mas já deram o 
passo inicial", declarou Adriano Caetano, diretor da Loja Integrada. A maioria 
das empreendedoras pertence a Classe C (28%), seguida pela Classe D (27%) 
e Classe E (18%). 

Segundo a pesquisa, 56% investiram inicialmente cerca de R$ 1 mil para 
começar o e-commerce, um investimento inicial relativamente baixo. Para as 
empreendedoras entrevistadas, o Facebook é o recurso que mais gera 
resultados em vendas, seguido pelo e-mail marketing e o Google AdWords. 
"Utilizar redes sociais é um recurso com custo-benefício bastante atraente, traz 
novos clientes para a loja virtual e ajuda o pequeno a criar o boca a boca", 
explicou Caetano. 

O que mais tem motivado as empreendedoras digitais a iniciarem suas 
próprias lojas virtuais é o desejo de ter o seu próprio negócio, seguido pela 
necessidade de ganhar mais dinheiro e a identificação de um nicho de 
mercado. 30% delas dedicam de 1 a 3 horas à loja virtual, enquanto que 20% 
gastam 5 a 8 horas. A pesquisa constatou ainda que 71% das entrevistadas 
são mais felizes após se dedicar ao e-commerce e que para elas o principal 
ganho com o empreendedorismo digital é a liberdade, seguido de tempo e 
autoestima. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/pesquisa-revela-perfil-da-
mulher-empreendedora-digital-no-brasil 
 

Voltar ao índice 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/pesquisa-revela-perfil-da-mulher-empreendedora-digital-no-brasil
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/pesquisa-revela-perfil-da-mulher-empreendedora-digital-no-brasil
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8. Curtas 

Hiper ajuda pequeno e médio varejista com gestão do negócio 

 
08 de Março de 2016 

Fonte: ABRAS 
 

Gerir o próprio negócio com agilidade e segurança é, certamente, um 
dos principais desafios do varejo. Diante dessa demanda latente de mercado, 
surgiu o Hiper, cuja missão consiste em oferecer uma plataforma de alta 
produtividade e fácil manuseio para otimizar as atividades de ponto de venda e 
enviar relatórios automáticos sobre o desempenho da empresa. Os públicos-
alvo são tanto pequenos e médios lojistas quanto revendedores de soluções de 
automação comercial. 

O Hiper atende segmentos variados de varejo, tais como lojas, 
conveniências, oficinas, distribuidores e atacadistas, autopeças, 
supermercados, entre outros. Seu sistema beneficia os usuários com 
efetivação de vendas e controle de estoque; emissão de cupom fiscal, Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-e) e cupom fiscal eletrônico via NFC-e e SAT Fiscal, a 
depender da cada legislação local; clientes e fornecedores; contas a pagar e a 
receber; SPED-Fiscal e contribuições; e ordens de serviço. 

"Sabemos da importância do pequeno e médio varejista para evolução 
da economia regional. Por isso, desmistificamos a tecnologia para esse 
comerciante, a partir da aplicação de metodologia de design thinking baseada 
em uma interface totalmente amigável para uso imediato. Dessa forma, 
garantimos mais eficiência nas tarefas do cotidiano e alavancamos o 
Empreendedorismo no Brasil", explica Tiago Vailati, CEO do Hiper. 

O Hiper pode ser acessado por intermédio de smartphone, tablet ou 
computador e, para contratá-lo, é preciso uma assinatura mensal ou uma 
licença anual de uso via site, além de também contar com uma rede de 
revendedores autorizados. 
 

Voltar ao índice  
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9. 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 
 
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  17 

“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.” 

 

 
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

www.expofeiras.gov.br
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