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1. Comércio - Bares Restaurantes 

Delivery vira tendência ao ampliar negócios nos restaurantes 'gourmet' 

 
14 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Casas como Coco Bambu e Via Castelli levam gastronomia de luxo até a 
residência dos clientes e elevam as vendas em meio à crise. Entregas em 
domicílio movimentaram R$ 9 bilhões no País 
 

Os restaurantes mais refinados (os gourmets) perceberam no delivery 
uma maneira de ampliar as vendas e seguiram a experiência de pizzarias e 
redes de fast-food. Em casos como o do Via Castelli, em Higienópolis, na 
capital paulista, a entrega em domicílio já representa até 38% da receita do 
estabelecimento. 

"Quase metade do nosso faturamento vem dos pedidos delivery. Em 
2015 não crescemos em vendas no restaurante, mas aumentamos as entregas 
em domicílio, o que ajudou a fechar o ano com as contas equilibradas", disse o 
gerente-geral do restaurante Via Castelli, Roberto Fernandes. 

Sem mencionar números, o gerente conta que a empresa conseguiu 
leve crescimento, alinhado à inflação de 10%, em suas receitas, o que zerou os 
ganhos do estabelecimento em 2015. O volume de pedidos feitos para o Via 
Castelli via telefone e aplicativos, no entanto, cresceu mais que isso. "Temos 
percebido, mês a mês, um aumento. Atualmente, recebemos 4,5 mil pedidos 
por mês. Estamos incorporando outros pratos para que esse número aumente 
no mínimo 10% até o final do ano", afirma. 

Recentemente, o restaurante incluiu a tradicional feijoada ao cardápio 
delivery. "É um prato muito requisitado na casa e conseguimos adaptá-lo às 
embalagens para levá-lo até os clientes da mesma forma que ele consome no 
local", conta. 

Cauteloso por conta da crise econômica, mas não pessimista, 
Fernandes acredita que este ano o Via Castelli volte a registrar um balanço 
positivo em suas receitas. "Creio que é bastante razoável e possível 
crescermos até 8% em relação a 2015. Claro que depende de como tudo vai 
caminhar, mas é uma estimativa até conservadora", garante. 

Hoje, o tíquete médio por consumidor no restaurante é de R$ 80. No 
delivery, de acordo com Fernandes, o valor gasto por cliente é o mesmo - 
acrescentando a taxa de R$ 5 pela entrega do prato. 

Outro restaurante gourmet que tem faturado mais ao entregar as 
refeições na casa do cliente é o Coco Bambu. Só entre janeiro do ano passado 
e o primeiro mês deste ano, aumentou mais de 15% o número de pedidos que 
chegaram às centrais de atendimento do estabelecimento. "Cada vez mais o 
consumidor quer comodidade, não ter que enfrentar filas e outros transtornos. 
Nós percebemos isso e decidimos implantar o serviço de entrega no ano 
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passado. Hoje, recebemos em torno de 2 mil pedidos por mês", diz o sócio-
diretor do Coco Bambu, Arthur Moraes. 

Segundo ele, as receitas via serviço de delivery representam mais de 
10% do total do faturamento da casa. "Isso pode aumentar. A gente está na 
expectativa de alcançar 3,5 mil pedidos por mês até dezembro", estima. 

O campeão de entregas, conta Moraes, é o camarão internacional, 
acompanhado de outras guarnições. O tíquete médio do Coco Bambu é de R$ 
75. Mas no delivery, por exemplo, o preço de um pedido não costuma sair por 
menos de R$ 140. "Esse preço é mais alto, mas [a refeição com ele] serve até 
quatro pessoas", explica o sócio-diretor. 
Setor 

Em 2015, o serviço de delivery de alimentação movimentou mais de R$ 
9 bilhões no País. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes de São Paulo (AbraselSP), Percival Maricato, a tendência é de 
que as entregas em domicílio somem apenas este ano pelo menos um valor 
10% maior do que o registrado no ano passado. 

"Os preços encontrados no delivery costumam ser mais baratos do que 
a soma de deslocamento, combustível, estacionamento ou transporte como táxi 
e ônibus do cliente até o restaurante", observa. "Nesse período em que se 
busca economia, é estimável que os pedidos aumentem", acrescenta. 

No geral, a alimentação foodservice - fora do lar -, segmento em que o 
serviço delivery também é contabilizado, tem crescido a uma média de 9% ao 
ano, desde 2011, segundo levantamento do Instituto de Foodservice Brasil 
(IFB). 

Em 2015, entretanto, houve desaceleração e o setor cresceu apenas 
6,6% na comparação com 2014. O cálculo foi realizado com a contabilização 
dos resultados obtidos em fevereiro daquele ano, comparados com os números 
do mesmo mês do ano anterior. Já em fevereiro deste ano, o Instituto de 
Foodservice acredita que houve uma aceleração de 7,7%, na comparação com 
o segundo mês do ano passado.  

O presidente da AbraselSP, contudo, é mais cauteloso. Maricato prevê 
que o setor avance até 7% em 2016, em linha ao crescimento medido em 
2015. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/delivery-vira-tendencia--ao-ampliar-negocios-
nos-restaurantes-gourmet-id533548.html 
 

Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/delivery-vira-tendencia--ao-ampliar-negocios-nos-restaurantes-gourmet-id533548.html
http://www.dci.com.br/comercio/delivery-vira-tendencia--ao-ampliar-negocios-nos-restaurantes-gourmet-id533548.html
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2. Comércio - Varejo 

Varejo segue em queda livre, aponta MasterCard 

 
11 de Março de 2016 

Fonte: IN 
 

O desempenho das vendas no varejo brasileiro continua sendo fonte de 
descontentamentos, de acordo com o SpendingPulse, relatório mensal da 
MasterCard sobre as vendas de varejo. 

Em fevereiro, as vendas totais (excluindo automóveis e materiais de 
construção) caíram 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A 
média dos últimos três meses foi de -7,6%, ligeiramente acima do quarto 
trimestre do ano passado, -8,9%. Parte relativa da reação de fevereiro deveu-
se ao efeito calendário em fevereiro: um dia extra devido ao ano bissexto. 

Artigos farmacêuticos, materiais de construção, supermercados, e bens 
pessoais apresentaram um desempenho razoável em comparação aos 
indicadores nacionais das vendas totais. Enquanto isso, roupas, móveis e 
eletrônicos e combustível estiveram em um patamar inferior. 

Por outro lado, o e-commerce teve um aumento de 7,0% em fevereiro 
em relação ao mesmo período do ano passado, graças, em parte, ao efeito 
calendário. Vendas online de eletrônicos, produtos farmacêuticos e móveis 
superaram a média de vendas do canal, enquanto o setor de hobby & livraria e 
o de roupas ficaram abaixo do crescimento médio do canal. 

De acordo com Kamalesh Rao, diretor de pesquisa econômica da 
MasterCard Advisors, mesmo o ligeiro aumento da confiança do consumidor 
não foi suficiente para trazer mais vida ao varejo. "O ligeiro aumento na taxa de 
inadimplência e a redução do crédito, combinados à alta no endividamento das 
famílias, apontam para uma fraqueza contínua dos gastos dos consumidores", 
declarou Rao. 

Em março, o e-commerce deve receber o impulso do Dia do 
Consumidor, o que pode trazer um aumento das vendas no varejo 

Regiões brasileiras: As regiões Nordeste (–1,2%), Sudeste (–1,3%) 
tiveram desempenho acima da média, enquanto Norte (–5,4%) Sul (–4,1%) e 
Centro-Oeste (–6,5%) ficaram abaixo do registrado pelo varejo, na comparação 
com o mesmo período do ano passado. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/varejo-segue-em-queda-
livre-aponta-mastercard 
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Dia do Consumidor alavanca vendas em período fraco no varejo 

 
11 de Março de 2016  

Fonte: Varejista 
 

Os eventos dos primeiros seis meses do ano são o principal chamariz 
para alavancar as vendas no comércio brasileiro. A principal data 
comemorativa continua sendo o Dia das Mães, seguida pelo Dia dos 
Namorados, Semana Santa e festas juninas. Ainda sem tanta tradição, mas 
com crescimento a cada ano, o Dia Mundial do Consumidor, será celebrado na 
próxima terça (15) e ajudará a movimentar o setor em um período de baixa nas 
vendas. 

Promoções diferenciadas e flexibilidade no pagamento são algumas 
estratégias das principais redes varejistas para atrair e fidelizar clientes. 
―Teremos 8 milhões de produtos com parcelamento em até 20x sem juros no 
carnê ou grandes descontos à vista. E para dar mais tempo de compra e poder 
de decisão aos consumidores, a campanha se estenderá de 14 a 19 de março", 
conta Eloir Tluszc, gerente de vendas da Berlanda. 

A expectativa é levar um grande fluxo de pessoas para as 201 lojas da 
rede e obter a meta de 30% no crescimento das negociações se comparado ao 
ano anterior. ―Mesmo em momentos de instabilidade econômica, é importante 
presentear os consumidores com ações diferenciadas nas datas mais 
tradicionais do calendário varejista. E o investimento nestas campanhas, ao dar 
mais visibilidade às lojas, ajuda a melhorar o desempenho de vendas‖, opina o 
gerente. 

Criada em 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, John 
Kennedy, para celebrar a luta pelos interesses do consumidor, a data foi 
legitimada pela ONU duas décadas depois e passou a ser comemorada no 
mundo inteiro. Desde então, lojas e marcas oferecem promoções aos clientes, 
transformando o dia em um importante evento comercial. ―Sem dúvida já 
incluímos de forma definitiva o Dia do Consumidor no calendário de grandes 
campanhas da rede Berlanda‖, finaliza Tluszc. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11722/dia-do-consumidor-alavanca-vendas-em-
periodo-fraco-no-varejo  
 

Voltar ao índice 

http://varejista.com.br/noticias/11722/dia-do-consumidor-alavanca-vendas-em-periodo-fraco-no-varejo
http://varejista.com.br/noticias/11722/dia-do-consumidor-alavanca-vendas-em-periodo-fraco-no-varejo
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3. Serviços 

CNC: receita do setor de serviços deve encolher 3,2% em 2016 

 
11 de Março de 2016 

Fonte: CNC 
 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) revisou a sua projeção para a receita do setor de serviços para 2016. 
Após a queda de 5,0% no faturamento em janeiro, segundo dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, a CNC prevê queda de 3,2% para o setor 
neste ano. 

―Além da fraca base comparativa, a queda projetada pela entidade 
considera as expectativas para a inflação geral e do setor, bem como a 
perspectiva de desempenho do Produto Interno Bruto de 2016‖, afirmou o 
economista da CNC, Fabio Bentes. 
Novembro foi o pior mês para os serviços 

Apesar da queda de 5,0% na receita em janeiro em relação ao mesmo 
mês de 2015, a variação seguiu o desempenho do comparativo entre os meses 
de dezembro de 2015 e 2014, quando também houve queda de 5,0%. ―Essa 
queda menor dos últimos meses pode indicar que, do ponto de vista da 
variação do volume de receitas, o setor tenha atingido o ‗fundo do poço‘ em 
novembro quando a PMS registrou sua maior queda histórica (-6,4%, ante 
novembro de 2014)‖, completou Bentes. 

Para o economista, as taxas menos negativas podem ser atribuídas a 
um arrefecimento dos preços praticados pelas atividades de serviços diante da 
recessão econômica. Segundo o deflator da própria PMS, a inflação registrada 
ente janeiro de 2016 e o mesmo mês do ano passado voltou a crescer abaixo 
dos 5% (+4,9%) e foi a menor desde setembro do ano passado (+4,8%). 

Entretanto, o caráter generalizado da crise nesta parcela do setor 
terciário ainda se faz presente, uma vez que, pelo quinto mês consecutivo, 
todos os cinco grupamentos de atividade registraram quedas no período. Assim 
como em dezembro, destacaram-se negativamente as atividades de serviços 
profissionais, administrativos e complementares (-9,1%) e o grupo ―outros 
serviços‖ (-7,9%), que agrega serviços imobiliários, de reparação e alguns 
serviços de utilidade pública. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/cnc-receita-do-setor-de-servicos-deve-
encolher-32-em-2016/ 
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Segurança privada encontra espaço para crescer no varejo 
 

14 de Março de 2016 
Fonte: DCI 

 
Mercado em evolução. Empresas como Protege, Prosegur e GR percebem 
potencial do segmento e investem em tecnologia, ampliação de frota e 
fidelização para ampliar o número de contratos 
 

O varejo tem aumentado a procura por serviços de segurança 
terceirizada. Assim, tende a se tornar um dos principais clientes do setor de 
vigilância e logística de valores nos próximos anos. Segundo empresas 
consultadas pelo DCI, com a queda de serviços para empresas financeiras, 
principal foco do mercado até agora, a saída é diversificar. 

Uma das grandes do segmento, a Prosegur lançou no ano passado duas 
soluções para o setor varejista: o CataMoedas e a transação on-line do Caixa 
Fácil (cofres inteligentes que contabilizam e depositam o valor na conta do 
usuário). "Queremos diversificar com o varejo e usar a tecnologia a favor", 
explica o diretor-geral de logística de valores e gestão de numerário da 
Prosegur, Alessandro Abrahão. 

A empresa diz ter aumentado de 17 para 29 o número de veículos para o 
transporte de carga especial - remédios, eletrônicos e outros dispositivos de 
alto valor. De acordo com o executivo, a demanda entre os varejistas tem 
aumentado por conta da busca deles por redução de custo, que com a 
segurança privada pode chegar a 15%. "Antes, as varejistas tinham de realizar 
4 ou 5 contratações com frete, equipe de carro forte e outros." 

Outro indicativo do setor como potencial nicho, segundo ele, é por conta 
do crescimento da sinistralidade (relação do risco com o custo de transporte) 
da logística de mercadorias especiais. Apesar da demanda maior do varejo, 
conforme o executivo os bancos continuam tendo a maior participação da 
receita. No entanto, para contornar a retração do mercado e queda do volume 
de numerário movimentado, a estratégia será aumentar a participação do setor 
varejista no portfólio de clientes. "A expectativa é lançar mais dois produtos 
[para o varejo]", diz Abrahão. Em 2016, a previsão da empresa é ter alta de 6% 
do faturamento. 
Desafio 

Para o presidente do Grupo Protege, Marcelo Baptista de Oliveira, os 
principais motivos da queda da demanda do segmento bancário é o 
encolhimento do setor (em número de agências) e a diminuição do fluxo de 
dinheiro no mercado brasileiro como um todo, por conta da instabilidade 
econômica. "Os bancos estão enxugando mercado e isso é uma preocupação 
grande. Inclusive, muitas empresas [de segurança] quebraram no decorrer da 
última década", pontua o executivo. 

Líder do mercado, o Grupo Protege também pretende aumentar a receita 
com a participação entre os varejistas. Atualmente, a área representa 15% dos 
clientes da empresa e a expectativa é chegar a 40% em dois anos. "O que o 
banco está deixando de movimentar vamos procurar no varejo." 
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Apesar de ser um filão para o ramo de segurança, ainda existe uma 
barreira no varejo, por ser um mercado pouco explorado e conhecido. "No 
passado, nunca pensamos em ir para esse setor. Mas agora está crescendo e 
demandando por mais segurança". No caso do segmento industrial, Oliveira 
acredita que deva continuar entre os principais clientes da área. "Mas o 
crescimento será mais lento", crê. Para aumentar a clientela, o presidente do 
grupo aponta que aposta nas feiras de negócio. A previsão este ano é participar 
de ao menos nove. 
Foco comercial 

No Grupo GR o foco é um pouco diferente. A participação de empresas 
financeiras entre os clientes é pequena. "Nossa carteira é muito pulverizada, 
faz parte da estratégia", afirma o diretor comercial nacional do Grupo GR, 
Ricardo Franco. Graças à diversificação, diz, a empresa conseguiu crescer 
18% em 2015, ante ao ano anterior. 

Os principais serviços da GR são segurança patrimonial, portaria, 
controle de acesso e segurança eletrônica. Os principais clientes são shopping 
centers, instituições de ensino, prédios comerciais e indústrias. Franco garante 
que esses mercados não tiveram queda nos pedidos, mas acomodação de 
equipe. Para este ano, o executivo prevê aumento de 18% no faturamento. 
"Estamos com cautela", aponta. O executivo pretende buscar novos contratos 
para contornar a redução de serviços para o mesmo cliente. "Muitas empresa 
estão deixando de utilizar equipes próprias e contratando um terceiro." 
Tendência 

"Quem não inovar os produtos não crescerá", diz o diretor comercial da 
Cipa Fiera Milano, organizadora da Exposec, Rimantas Sipas. A tendência para 
ele é que o mercado cresça, mesmo que seja com outro perfil de produto. A 
tecnologia, segundo o executivo, não permite apenas o aumento da eficiência e 
segurança do produto, mas também a redução de custo de operação. "Quanto 
mais tecnologia, mais acessível fica para as pequenas empresas varejistas." 

O aumento da criminalidade tem feito com que o varejo procure mais o 
serviço, mas cabe às empresas de segurança ofertar produtos para esse nicho, 
aponta. Além das pequenas e médias empresas, as grandes companhias como 
os bancos também devem exigir inovação. "Se por um lado eles deixam de 
consumir algo, por outro ele aumenta a procura por serviço contra falsificação 
de dinheiro." 

Em maio está prevista a Exposec - Feira Internacional de Segurança, 
com maior número de expositores. A 19ª edição será realizada entre os dias 10 
a 12 de maio, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São 
Paulo. A expectativa é que participem mais de 800 marcas expositoras e 42 mil 
visitantes da área. 
 
http://www.dci.com.br/em-destaque/seguranca-privada-encontra-espaco-para-
crescer-no--varejo-id533563.html 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Associação critica proposta de mudança nas regras para o transporte 
aéreo 

 
14 de Março de 2016 

Fonte: EBC 
  

As novas regras para o serviço de transporte aéreo, propostas pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), podem significar um retrocesso aos 
direitos dos passageiros, na avaliação da Proteste Associação dos 
Consumidores. Para a entidade, as mudanças não vão trazer benefícios aos 
consumidores, como a redução do preço das passagens. 

―Eu nunca vi reduzir o preço para o consumidor, acho difícil. Para a 
Proteste, as mudanças visam a beneficiar a entrada de empresas de baixo 
custo, mas isso não pode restringir direitos conquistados pelos consumidores‖, 
disse à Agência Brasil a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês 
Dolci. 

A proposta de revisão das Condições Gerais de Transporte, aprovada 
pela Anac, vai ficar em audiência pública por 30 dias, e uma sessão presencial 
para debater a questão será realizada em São Paulo no dia 8 de abril. Segundo 
a Anac, o objetivo é aprimorar direitos dos passageiros e incentivar a 
concorrência. 

Uma das mudanças propostas pela Anac é que o direito de assistência 
material ao passageiro, como comunicação, alimentação e acomodação, 
poderá ser suspenso em casos de força maior imprevisível (como mau tempo 
que leve ao fechamento do aeroporto) ou caso fortuito. Para a Proteste, o 
consumidor não pode deixar de ter assistência da companhia no caso de 
atraso de voos. ―Essa questão do clima é um risco do negócio, a 
responsabilidade é total da companhia. Eles não podem transferir o risco do 
negócio para o consumidor‖, diz Maria Inês. 

Outra crítica da entidade é em relação à redução da franquia de 
bagagem. Pela proposta, as empresas não serão mais obrigadas a oferecer 
uma franquia de bagagem para os voos domésticos, que hoje é de 23 quilos. A 
partir do segundo ano de publicação da norma (2018), as companhias poderão 
estabelecer livremente sua política sobre bagagem, ou seja, poderão ou não 
cobrar de acordo com o mercado. A franquia mínima de bagagem de mão 
aumenta de 5kg para 10kg. Para a Proteste, as regras só deveriam valer para 
as novas empresas que entrarem no mercado, garantindo preços mais baixos. 

No caso dos voos internacionais, a franquia, que hoje é de dois volumes 
de 32 quilos, passará a ser de dois volumes de 23 quilos, a partir da vigência 
da resolução. Um ano após a publicação do regulamento, previsto para o final 
de 2017, a franquia será de um volume de 23 quilos. A partir do segundo ano 
de publicação da norma, se dará a desregulamentação total 

A Proteste também avalia que o prazo de um mês para o envio de 
sugestões é muito pouco diante dos riscos ao consumidor. A proposta da Anac 
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prevê aindaque o passageiro poderá desistir da passagem com reembolso 
integral, até 24 horas depois da compra, desde que o bilhete tenha sido 
adquirido com antecedência mínima de sete dias da data do voo. O prazo para 
restituição de bagagem, no caso de extravio em voo doméstico, foi reduzido de 
30 para sete dias. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/associacao-critica-
proposta-de-mudancas-nas-regras-para-o-transporte-aereo 

 
Voltar ao índice  
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5. Comércio Eletrônico 

Com varejo em baixa, comércio eletrônico promove megaliquidação 

 
14 de Março de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Com as vendas do varejo em baixa, o comércio eletrônico promove a 
partir desta segunda-feira uma megaliquidação que celebra o Dia do 
Consumidor. A ação liderada pelo Buscapé e o Mercado Livre tem adesão de 
centenas de lojas virtuais, que oferecem grandes descontos nos mais variados 
produtos. 

Esta é a terceira edição da campanha e o diretor executivo da E-
bit/Buscapé — unidade especializada em informações de comércio eletrônico 
do Buscapé Company — André Ricardo Dias está otimista com os resultados. 

- Março é um mês tradicionalmente muito fraco para o comércio e esse 
foi um dos motivadores da ação. Esperamos resultados muito bons, já que as 
pessoas estão começando a conhecer mais, assim como aconteceu com a 
Black Friday, que a cada ano ganha mais força – avalia. 

A campanha do Buscapé acontece sempre na quarta-feira mais próxima 
do dia 15 de março, quando é comemorado o dia do consumidor, e este ano 
acontece no dia 16. Serão mais de 650 lojas, entre elas estão: 
Americanas.com, Extra, Magazine Luiza, Netshoes, Pontofrio.com, Ricardo 
Eletro, Saraiva, Submarino e Walmart.com. 

De acordo com a E-bit/Buscapé, o faturamento da megaliquidação deve 
chegar a R$ 236 milhões, 18% de crescimento nominal em relação à edição de 
2015. A expectativa é de que 513 mil pedidos sejam realizados nas 24 horas de 
promoções, com tíquete médio de R$ 460. As categorias mais vendidas devem 
ser ―Cosméticos, Perfumaria e Saúde‖, ―Livros‖, ―Eletrodomésticos‖, ―Moda e 
Acessórios‖, ―Casa e Decoração‖, ―Telefonia e Celulares‖, ―Informática e 
Eletrônicos‖. Os descontos chegam a 60% do valor original. 

O Buscapé terá ainda um hotsite, no qual serão destacadas as melhores 
ofertas dos lojistas que participam da ação, selecionadas pela curadoria do 
próprio site. Os produtos atestados com o menor preço receberão o selo 
identificador de Dia do Consumidor e, dessa maneira, o usuário reconhecerá, 
seja pela web ou aplicativo, os itens que tiverem redução de preço mais 
significativa. 

Já a campanha promovida pelo Mercado Livre, inicia nesta segunda-
feira e vai até o próximo domingo. A promoção terá uma página especial no site 
com ofertas de mais de oito mil produtos e os descontos chegam a 70%. 

- Em edições anteriores houve bastante adesão por parte dos clientes e 
esse ano não será diferente, tanto pela qualidade das ofertas quanto pelo fato 
do internauta brasileiro estar mais suscetível a promoções após o inicio da 
crise - prevê Leandro Soares, diretor de Marketplace do Mercado Livre no 
Brasil. 
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Entre os produtos e categorias disponíveis estão eletrodomésticos, 
acessórios para veículos; itens de informática; games e consoles; jogos e 
brinquedos; diversos itens da categoria de Casa, Móveis e Decoração (a 
terceira categoria mais vendida durante todo o ano de 2015); celulares; peças 
de moda; joias e produtos de saúde e beleza. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/com-varejo-em-baixa-
comercio-eletronico-promove-megaliquidacao 
 

Voltar ao índice  
 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/com-varejo-em-baixa-comercio-eletronico-promove-megaliquidacao
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/com-varejo-em-baixa-comercio-eletronico-promove-megaliquidacao
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6. Emprego 

Pequenos negócios geram mais empregos em janeiro 

 
09 de Março de 2016 

Fonte: Portal no Varejo 
 

Demissões dos grandes e médios ressaltam papel dos menores na economia, 
mostra Sebrae 
 

As micro e pequenas empresas foram as únicas que tiveram um saldo 
positivo na geração de empregos no mês de janeiro. De acordo com o estudo 
mensal que o Sebrae elabora com base nos dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, 
no primeiro mês de 2016 os pequenos negócios geraram 11,6 mil novas vagas 
de trabalho. Já as empresas de médio e grande porte demitiram mais de 111 
mil pessoas. 

Em janeiro de 2016, a geração de empregos neste ano foi 45% inferior 
se comparada ao mesmo período do ano passado, embora demonstre que as 
pequenas empresas têm um importante papel na recuperação da economia. 

―Em épocas de dificuldades, notamos que o empreendedorismo por 
necessidade cresce. As pessoas que perdem seu emprego procuram montar 
um negócio para sobreviver. A porta que pode levar ao aquecimento da 
economia é a dos pequenos negócios‖, disse em nota o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos. 

Afif ressaltou que o resultado positivo deve servir de estímulo para que 
sejam criadas ações de desburocratização, desoneração e facilitação de 
crédito. ―Os pequenos negócios precisam de crédito para manter o capital de 
giro e continuar sobrevivendo e gerando emprego e renda. No atual cenário 
econômico, isso é essencial para continuar fazendo a roda girar‖, completou. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/indicadores/item/15697-pequenos-
negocios-geram-mais-empregos-em-janeiro 

 
Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Inadimplência do consumidor atinge 9,2% no bimestre, diz Boa Vista 
 

11 de Março de 2016 
Fonte: G1 

 
Alta é de 3% no acumulado em 12 meses até fevereiro. 
Na variação contra o mesmo mês do ano anterior a elevação é de 10,5%. 
 

A inadimplência do consumidor teve alta de 3% no acumulado em 12 
meses até fevereiro, segundo dados nacionais da Boa Vista SCPC. Na 
comparação com mesmo mês de 2015, houve elevação de 10,5%. No 
bimestre, a elevação já atinge 9,2%. Considerando a série com ajuste sazonal, 
a inadimplência recuou 8,7% na comparação com janeiro. 

Regionalmente, na comparação com fevereiro de 2015, a região onde o 
indicador mais se acentuou foi no Nordeste, com 17,7% de elevação, seguida 
da região Norte, com 16,1% de alta. Já as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul 
apresentaram avanços de 12,3%, 8,3% e 6,6%, respectivamente. 

"O aumento da desocupação no mercado de trabalho, a queda dos 
rendimentos, elevação dos juros e inflação elevada têm contribuído 
decisivamente para diminuição do orçamento das famílias, levando ao atraso 
nos pagamentos. Após três anos de estabilidade, a inadimplência dos 
consumidores finalmente dá sinais nítidos de que sua taxa deverá elevar-se de 
forma considerável em 2016", informa a Boa Vista SCPC. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
14/03/2016 até 18/03/2016 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ALJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro Municipal de Eventos de Limeira 
Cidade: Limeira – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - ISC BRASIL 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Branco 
Cidade: São Paulo – SP 
 
15/03/2016 até 17/03/2016 - SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
21/03/2016 até 23/03/2016 - EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições  
Cidade: Rio Pardo – RS 
 
25/03/2016 até 06/04/2016 - EFAPI 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis 
Cidade: Santo Antonio da Platina – PR 
 
29/03/2016 até 01/04/2016 - SHOW SAFRA BR 163  
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde – MT 
 
29/03/2016 até 31/03/2016 - WTM LATIN AMERICA 
Setor: Turismo 
Local: Expo center norte 
Cidade: São Paulo – SP 
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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 
 
31/03/2016 até 02/04/2016 - BRASÍLIA EXPO FRANQUIAS 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília – DF 
 
01/04/2016 até 03/04/2016 - ARNOLD CLASSIC BRASIL 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
04/04/2016 até 06/04/2016 - EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte AsaModa, Dallas, Master e 
NABHAN 
Cidade: Cianorte – PR 
 
04/04/2016 até 05/04/2016 - 3D INSIDE PRINTING CONFERENCE AND 
EXPO 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - AUTOCOM 2016 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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