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1. Comércio 

Vendas de linha marrom têm retração de 34% em 2015 

 
21 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
O faturamento em vendas da linha marrom, segmento de bens duráveis 

que inclui TVs, aparelhos de som, entre outros produtos eletroeletrônicos, 
apresentou queda de 23% do último trimestre de 2015, em comparação com o 
mesmo período de 2014. No acumulado do ano, a retração chegou a 34%. 
Estes são os dados da mais recente edição GfK Temax, relatório trimestral da 
GfK, com base no monitoramento das vendas reais de bens duráveis ao 
consumidor final em todo o Brasil. 

As categorias que mais influenciaram a retração foram as TVs de tela 
fina (-35%) e a linha de Áudio (-28%). No entanto, no mercado de televisores 
de tela fina, duas categorias de produtos se destacaram por apresentar 
crescimento. São as TVs Ultra HD, que cresceram 357% em faturamento e as 
Smart TVs que venderam 10% mais que em 2014. 

De acordo com especialistas da GfK, as TVs Ultra HD já correspondem a 
8% do faturamento do mercado brasileiro de televisores, e serão a grande 
aposta da indústria em 2016. Esta tendência segue o mesmo caminho de 
outros mercados mais maduros. 

– Na Europa, esse segmento atingiu patamar semelhante em 2014, mas 
em 2015 representou mais de 30% do mercado de TVs. Na China, já 
representa mais de 40% de todas as telas vendidas em 2015 – enfatiza o 
Business Unit director da GfK, Rui Agapito. 

O conteúdo de vídeo em streaming aumentou e se tornou mais relevante 
no mercado brasileiro, favorecido pela popularização da internet banda larga no 
Brasil. Nesse cenário, as telas smart também ganharam importância no último 
ano, chegando a responder por mais de 50% do faturamento da categoria TV. 

– Também nesse aspecto, o Brasil se aproxima dos patamares da 
Europa, onde as telas inteligentes representam em torno de 70% do segmento. 
Na China, onde as novas tecnologias avançam mais rapidamente, esse 
segmento tem uma representatividade ainda maior, de 88% – assinala Agapito. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/vendas-de-linha-marrom-tem-retracao-de-
34-em-2015/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monitormercantil.com.br/vendas-de-linha-marrom-tem-retracao-de-34-em-2015/
http://www.monitormercantil.com.br/vendas-de-linha-marrom-tem-retracao-de-34-em-2015/


 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

Venda anual de tablets cai pela primeira vez no Brasil, afirma IDC Brasil 
 

22 de Março de 2016 
Fonte: IN 

 
Foi a primeira queda anual no mercado local. 
 

Desde 2010, quando os tablets surgiram no Brasil, o mercado sempre 
apresentou taxas de crescimento na comparação ano a ano. Em 2015 foi diferente: 
foram vendidos aproximadamente 5,8 milhões de unidades, queda de 38% na 
comparação com 2014, quando foram comercializados 9,5 milhões de dispositivos, 
segundo estudo IDC Brazil. 

Tablets Tracker Q4, realizado pela IDC Brasil líder em inteligência de 
mercado, serviços de consultoria e conferências com as indústrias de Tecnologia 
da Informação e Telecomunicações. 

Do total de tablets comercializados, 5,734 milhões (98,8%) foram modelos 
convencionais e 111 mil (1,2%) notebooks com telas destacáveis. “O tablet deixou 
de ser novidade e, além disso, diante da instabilidade político-econômica do país 
durante todo ano passado, com desemprego em alta e confiança do consumidor 
em baixa, passou a ser objeto de compra secundário”, afirma Pedro Hagge, 
analista de pesquisas da IDC Brasil. 

Segundo ele, empresas estrangeiras começaram a deixar o país por conta 
das sucessivas altas do dólar e, com isso, houve menor oferta de produtos nas 
lojas. Outro fato que levou o mercado de tablets a registrar queda foi a competição 
com os smartphones de tela maior e preços compatíveis. 

Em 2015, a média de preço dos tablets foi de R$ 448, alta de 2% em 
comparação com 2014, quando o tíquete médio era de R$ 440. 
4º trimestre 

Entre outubro e dezembro de 2015, foram comercializados 1,4 milhão de 
unidades, queda de 54% em relação ao mesmo período de 2014. A receita foi de 
R$ 657 milhões. “Mesmo as datas importantes, como Black Friday e Natal, não 
impulsionaram as vendas de tablets no Brasil. O terceiro trimestre foi o melhor do 
ano, com 1,43 milhão de unidades comercializadas, 2% a mais do que o 
apresentado no mesmo trimestre de 2014”, finaliza o analista da IDC. 

Apesar do cenário desfavorável, Hagge acredita que o mercado de tablets 
não está no fim. “Vivemos um processo de consolidação no setor e as empresas 
que oferecem o equipamento, embora estejam em menor número, ainda devem ter 
resultados positivos”, aposta. 

Para 2016, a IDC prevê redução de 29% do mercado e vendas de 
aproximadamente 4,1 milhões de tablets. 
A posição do Brasil no ranking mundial 

Em 2014, o mercado brasileiro de tablets representava 4,1% de todos os 
aparelhos comercializados no mundo. Em 2015, a porcentagem caiu para 2,8%. 
Com isso, o país deixou a 4ª posição no ranking mundial, em 2014, para ocupar a 
9ª posição em 2015. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/venda-anual-de-
tablets-cai-pela-primeira-vez-no-brasil-afirma-idc-brasil 
 

Voltar ao índice 

http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/venda-anual-de-tablets-cai-pela-primeira-vez-no-brasil-afirma-idc-brasil
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/venda-anual-de-tablets-cai-pela-primeira-vez-no-brasil-afirma-idc-brasil
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2. Comércio - Varejo 

Investimento em expansão do varejo cai e 2016 pode ser ainda pior 

 
20 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Companhias de moda e de eletrônicos foram alguns dos afetados 
 

Depois de um ano de freada nos investimentos, o varejo tende a manter 
os planos de aberturas de novas lojas estagnados. A maior parte das grandes 
redes abandonou o curso das inaugurações, que vinham se acelerando, pelo 
menos, desde 2010. Para 2016, o cenário tende a continuar fraco e, em alguns 
casos, as perspectivas são ainda mais conservadoras do que as do ano 
passado. 

"Dada a expectativa de que 2016 e 2017 ainda sejam muito ruins para 
as vendas, o varejo precisa fazer essa parada, o volume de lojas novas esse 
ano vai ser pequeno", diz Ana Paula Tozzi, CEO da GS&AGR Consultores. Ela 
lembra que as redes acabam abrindo alguns poucos pontos de venda ao 
enxergar oportunidades de entrar em regiões de interesse, mas, ao mesmo 
tempo, seguem revendo operações e fechando lojas abertas durante períodos 
mais otimistas da economia e que ainda não dão lucro. 

Entre as companhias de varejo de moda, a mudança de curso foi 
notável. Dados das divulgações de resultado de Cia. Hering, Marisa, Riachuelo 
e Arezzo&Co mostram que elas tiveram o pior período para o crescimento da 
base de lojas em cerca de cinco anos. Pela frente, as expectativas ainda são 
fracas. 

No caso da Cia. Hering, foram 15 lojas de saldo positivo entre aberturas 
e fechamentos em 2015, ante uma média de mais de 80 adições líquidas por 
ano no passado. O mercado espera ainda que a companhia não tenha 
nenhuma adição líquida de ponto de venda em 2016. A Marisa Lojas, por sua 
vez, encerrou 2015 com 7 lojas a menos que no ano anterior e também não 
tem novas inaugurações como foco este ano. Na Riachuelo, que encerrou com 
28 lojas de saldo no ano passado, serão 15 aberturas este ano. 

O varejo de eletroeletrônicos é outro segmento bastante afetado e que 
deve continuar reduzindo investimentos. Em 2015, Casas Bahia e Pontofrio, da 
Via Varejo, perderam 23 lojas no saldo entre aberturas e fechamentos e, para 
2016, não deve haver nenhuma inauguração. O Magazine Luiza ganhou 30 
lojas, mas essa alta só se justificou porque a companhia tinha contratado os 
pontos de venda desde o início do ano passado. Embora a empresa não 
divulgue guidance para 2016, a expectativa do mercado também é de que não 
haja nenhuma abertura líquida, conforme projetou em relatório recente o BTG 
Pactual. 

A freada atinge até mesmo redes de lojas cujas vendas sofrem menos 
na crise, caso da Lojas Americanas. A companhia teve 89 aberturas líquidas, 
ante uma média de mais de 100 nos três anos anteriores. Embora a previsão 
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oficial seja de 140 inaugurações em 2016, os analistas questionam se o 
ambiente macroeconômico difícil não poderia impedir a realização dessa meta. 
"Lojas Americanas não ficou imune ao ambiente macroeconômico desafiador, o 
qual forçou uma desaceleração relevante nas aberturas de loja em 2015, 
potencialmente arriscando o crescimento nos próximos anos", afirmou Marcel 
Moraes, do Deutsche Bank, em relatório. 
Shoppings 

Sem o apetite dos lojistas para novas aberturas, os shoppings também 
seguram investimentos e postergam novos empreendimentos. A Multiplan 
conta com o projeto pronto do ParkShopping Jacarepaguá, com obras iniciais 
já começadas, mas está segurando o lançamento do empreendimento ao 
mercado. O cenário nacional atual inibe muito o investimento e a tomada de 
posição de varejistas importantes, explicou o diretor presidente, José Isaac 
Peres. 

Pela falta de clareza do cenário econômico, a BRMalls deixou de 
fornecer uma data estimada para inauguração de duas expansões, que antes 
eram previstas para 2018 e 2019. Já a Sonae Sierra Brasil diz estar se 
preparando para investir em "oportunidades estratégicas", mas continua 
alocando capital em aplicações financeiras de curto prazo e baixo risco. 

Para Julio Takano, presidente da Associação Brasileira da Indústria de 
Equipamentos e Serviços para o Varejo (Abiesv), a crise atual encerra um ciclo 
de dez anos de expansão mais acelerada do varejo. "Vivemos anos em que 
muita gente abria mais de 50 lojas por ano e acredito que, em muitos casos, 
havia mais lojas do que a capacidade do mercado de absorver", diz. "É um 
ajuste necessário", acrescenta. Os fornecedores dos equipamentos de loja 
tiveram em 2015 uma retração de 3,5% no faturamento e esperam estagnação 
em 2016. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/investimento-em-expansao-do-varejo-cai-e-
2016-pode-ser-ainda-pior-id535249.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dci.com.br/comercio/investimento-em-expansao-do-varejo-cai-e-2016-pode-ser-ainda-pior-id535249.html
http://www.dci.com.br/comercio/investimento-em-expansao-do-varejo-cai-e-2016-pode-ser-ainda-pior-id535249.html
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Fluxo de visitantes no varejo caiu em fevereiro ante janeiro 
 

21 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
De acordo com o Índice Seed de Varejo, levantamento realizado pela 

Seed, empresa de inteligência para o varejo físico, em fevereiro, o fluxo de 
visitantes em estabelecimentos de shoppings e de rua caiu 23%em relação a 
janeiro. A maior queda veio de lojas de varejo de shopping, com uma retração 
de 25%. Já o fluxo em lojas de rua caiu 13%, ainda se comparado ao mês 
anterior. A análise da evolução do fluxo do varejo de rua e shopping sugere 
ainda uma maior elasticidade no número de visitantes de shoppings. Em 
janeiro, quando comparado a dezembro de 2015, a retração em lojas de 
shopping foi de 40% e de rua 22% 

Segundo Alexandre Salvador, fundador da Seed e especialista em 
varejo, eventos sazonais são responsáveis pela redução no fluxo de visitantes 
no varejo. 

– Black Friday e Natal elevam o fluxo em lojas de shoppings em relação 
às lojas de rua, o que explica a queda em janeiro, e o Carnaval explica a queda 
no fluxo em fevereiro – explica. 

Em relação a grande datas do varejo, como o Natal, o levantamento 
mostra que, em outubro de 2015, lojas de rua e de shopping tiveram aumento 
de fluxo na casa dos 11%. Em novembro, no mês da Black Friday, as lojas de 
shopping dispararam mais 16% e as de rua 8%. Já em dezembro, com as 
compras natalinas, as pessoas buscam mais as lojas em shoppings, que teve 
aumento de fluxo de 59%. No mesmo período, as lojas de rua tiveram aumento 
de 33% no número de visitantes. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/fluxo-de-visitantes-no-varejo-caiu-em-
fevereiro-ante-janeiro/ 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços – Meios de Pagamento 

Inadimplência com cheques fica em 2,27%, diz pesquisa 

 
21 de Março de 2016 

Fonte: EBC 
  

Em todo o país, o percentual de cheques devolvidos pela segunda vez 
por insuficiência de fundos fechou fevereiro em 2,27%. Segundo a empresa de 
consultoria Serasa Experian, foi o segundo maior índice de inadimplência para 
o mês de fevereiro de toda a série histórica, iniciada em 1991. 

O maior valor para um mês de fevereiro havia sido a devolução de 
2,32% do total de cheques, registrada em 2009. No mês de janeiro deste ano, 
foram devolvidos 2,41%. Em fevereiro de 2015, o índice chegou 2,19%. 

Segundo os economistas da Serasa, o nível elevado da inadimplência 
com cheques em fevereiro último é decorrente da alta dos índices de 
desemprego no país, o que afetou a geração de renda e capacidade de 
pagamento de compromissos financeiros por parte dos consumidores. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/inadimplencia-com-
cheques-fica-em-227-diz-pesquisa 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Gastos com o publicidade digital no Brasil superam a casa dos R$ 9 bi em 
2015 

 
21 de Março de 2016 
Fonte: Convergecom 

 
A publicidade online movimentou mais de R$ 9,3 bilhões em 2015 no 

Brasil, de acordo com dados da pesquisa Digital AdSpending, coordenada pelo 
IAB Brasil e realizada pela comScore, empresa global de medição e análise de 
mídia. A previsão do IAB para este ano é que os gastos com publicidade digital 
cresçam 12% e atinjam R$ 10,4 bilhões. 

O levantamento também apresentou os investimentos por áreas do 
mercado digital, com valores consolidados de 2015. O segmento de search 
(buscas) e classificados foi o responsável pelo maior volume de verbas 
publicitárias, com R$ 5,16 bilhões, seguido por display e redes sociais, com R$ 
3,14 bilhões, e vídeo, com R$ 1,03 bilhão. 

"Apesar da instabilidade econômica, acreditamos que o setor de 
marketing digital deva seguir mantendo um crescimento de dois dígitos nos 
próximos anos. Mercados mais maduros, como Reino Unido e Estados Unidos, 
são bons exemplos de que o digital conquista ainda mais espaço no budget dos 
anunciantes em períodos de adversidades", comenta Andre Izay, presidente do 
IAB Brasil. 

Selecionado pelo Interactive Advertising Bureau (IAB) pelo segundo ano 
consecutivo, a comScore conduziu a pesquisa baseada em seu painel e 
metodologia de pesquisa combinados para gerar os números e mostrar a 
realidade de publicidade digital no Brasil. 
 
http://convergecom.com.br/tiinside/21/03/2016/gastos-com-o-publicidade-
digital-no-brasil-superam-casa-dos-r-93-bilhoes-em-2015/?noticiario=TI 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Anac aloca sete frequências semanais para Azul voar para Portugal 

 
21 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alocou à Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras sete frequências semanais para a realização de serviços aéreos 
mistos entre o Brasil e Portugal. 

A Azul anunciou em janeiro que pretendia realizar voos de Campinas 
(SP) para Lisboa a partir de maio, inicialmente com três frequências semanais 
e podendo chegar a seis na alta temporada. Será o primeiro voo regular da 
companhia para a Europa. 

A autorização da Anac foi publicada em portaria no Diário Oficial da 
União desta segunda-feira. 

De acordo com o presidente da Azul, Antonoaldo Neves, a Azul 
anunciou a rota própria para Portugal porque a portuguesa TAP já tem todas as 
frequências de Guarulhos (SP) para a Europa utilizadas. A TAP foi adquirida 
por consórcio integrado pelo fundador da brasileira, David Neeleman, e possui 
compartilhamento de voos com a Azul. 

 
http://www.dci.com.br/servicos/anac-aloca-sete-frequencias-semanais-para-
azul-voar-para-portugal-id535400.html 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

Pedidos crescem 19% na terceira edição do Dia do Consumidor Brasil 

 
21 de Março de 2016 

Fonte: Abras 
 

A Buscapé Company promoveu nesta quarta-feira (16) a terceira edição 
do Dia do Consumidor Brasil. O evento, criado para estimular as vendas do e-
commerce brasileiro através de descontos e facilidades para os clientes, 
registrou um número de pedidos 19% maior se comparado à edição 2015. 

Neste ano, de acordo com os dados da E-bit/Buscapé, foram 562 mil 
negociações em 24 horas. Dessas, 52.174 foram realizadas por pessoas que 
realizaram sua primeira compra online. Ao todo, R$ 271 milhões fora 
movimentados através dos 685.780 mil pedidos gerais. 

No total, 277.877 pessoas aproveitaram as ofertas. Cada consumidor 
realizou, em média, duas compras, o que gerou um tíquete médio de R$ 398. 

“Os números desse Dia do Consumidor Brasil são significativos, pois 
apontam um crescimento do e-commerce que contraria o atual cenário de 
retração do mercado. Os 12% de faturamento a mais que 2015 e as milhares 
de pessoas que fizeram sua primeira compra online representam o consumidor 
mais atento e disposto a aproveitar oportunidades de maneira mais eficiente”, 
comenta André Ricardo Dias, diretor executivo da E-bit/Buscapé. 

A iniciativa teve apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), E-Commerce Brasil e da Digitalks. 
 
http://www.abrasnet.com.br/clipping.php?area=1&clipping=55535 
 

Voltar ao índice  
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7. Empreendedorismo 

Taxa de empreendedorismo é a maior dos últimos 14 anos   

 
21 de Março de 2016 

Fonte: Varejista 
 

Com a falta de perspectivas de voltar para o mercado de trabalho, muitos brasileiros 
que perderam o emprego nos últimos dois anos têm investido o dinheiro da rescisão em 
negócios próprios. Prova disso é que quatro em cada dez brasileiros adultos já possuem 
empresa ou estão envolvidos com a criação de uma, segundo pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), patrocinada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). 

A taxa de empreendedorismo no país em 2015 atingiu o maior índice dos últimos 14 
anos. Especialistas concordam que a iniciativa pode ser, sim, uma saída para a crise, mas, em 
meio a tantas incertezas da economia, não basta vontade e dinheiro para empreender. 

Hoje, 44% empreendem por necessidade – se veem forçados a montar um negócio – e 
56% por oportunidade – têm dinheiro e estudam para identificar boas chances de negócio. Em 
2014, 30% empreenderam por necessidade e 70% por oportunidade. 

“O ideal é que a empresa seja aberta por oportunidade, quando o indivíduo faz planos, 
análises de mercado e da concorrência, busca orientação. No contraponto, empresas abertas 
por necessidade nos preocupam. Em momentos de crise, é preciso agir com cautela”, afirma o 
superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha. 

Segundo ele, a pesquisa alerta também para o fato de os negócios recém-abertos 
serem “mais do mesmo”.“Especialmente no caso dos Micro Empreendedores Individuais 
(MEIs). São perfis que utilizam baixa tecnologia e têm muitos concorrentes, como comércio de 
roupas e lanchonete. Nada de muito inovador”. 
Franquias 

Muitos empreendedores apostaram na franquia com o opção de negócio em 2015. De 
acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento teve um 
aumento de 10,1% no número de franquias, o que corresponde a 12.702 novas unidades. 

“Muita gente acha que é um negócio sem riscos, mas não é totalmente seguro, como 
toda empresa. O que percebemos é que as franquias têm um índice de fechamento menor do 
que um negócio que começa do zero”, explica o especialista em gestão de negócios e 
gerenciamento de projetos Luciano Lugli. 

Ele lembra que o modelo de franchising não é o ideal para quem sai do emprego 
decidido a não seguir mais regras e, por isso, investe numa empresa própria. “O franqueado 
tem que cumprir regras da franqueadora, não pode mudar algumas coisas. Se o empreendedor 
quer 100% de liberdade, investir numa franquia é um grande risco e um indício de que 
dificilmente a parceria vai dar certo”. 

O superintendente do Sebrae Minas alerta para a necessidade de se inteirar sobre as 
exigências do franqueador antes de assinar o contrato. “É preciso analisar todas as condições 
impostas. Em alguns casos, o franqueador pode te colocar numa camisa de força. Uma vez 
assinado o contrato, não tem saída”, disse Rocha. “O importante é planejar, caso contrário abrir 
um negócio pode ser suicídio”, completou. 
Demitidas, irmãs abriram a esmalteria dos sonhos 

Raquel era coordenadora de eventos de um hotel, Daniela, professora universitária. 
Além de irmãs, tinham em comum a vontade de abrir um negócio juntas e o sentimento de que 
os efeitos da crise se aproximavam. O “plano B” foi apostar no setor considerado pelo Sebrae 
um dos mais promissores para investir em 2016, o de beleza. 

Pegando carona na moda do serviço especializado em cuidado para as unhas, Daniela 
e Raquel Montandon, de 31 e 41 anos, abriram, em dezembro do ano passado, a “Espelho, 
Espelho Meu!”, esmalteria no Centro de BH. O investimento de R$ 16 mil foi suficiente para 
abrir a loja de 12 metros quadrados, dentro de uma galeria na rua Rio de Janeiro. 
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“Em apenas dois meses fizemos todos os estudos necessários, definimos o público que 
queríamos atingir e encontramos o ponto ideal. O custo é muito mais baixo do que abrir um 
salão de beleza completo, por exemplo. E as pessoas estão gostando de frequentar um local 
que tem dedicação integral para as unhas. São mais de 400 cores de esmaltes e todo tipo de 
enfeite e cuidado: pelúcia, pintura manual, gel, unhas de caviar e por aí vai”, conta Raquel. 

O curto tempo de funcionamento ainda não permitiu às irmãs terem lucro. Mas elas já 
traçam um plano para crescer e faturar mais. “Nesses últimos meses pagamos despesas, 
enquanto fazíamos a clientela. Nossa meta é trabalhar com pelo menos dez serviços 
diferenciados, como a unha de gel”. 
De consultora a dona de delivery de comida saudável 

A busca por comodidade e praticidade fazem do delivery um serviço cada vez mais 
atraente para o consumidor e, consequentemente, uma oportunidade para empreender. E foi 
exatamente a falta de tempo dos médicos que trabalham na área hospitalar, em Belo 
Horizonte, que motivou a ex-consultora de Qualidade Heloísa Rolim, de 55 anos, hoje 
empresária, a abrir um negócio de entrega de comida saudável na capital. 

“Hoje, 80% dos meus clientes são médicos que trabalham na região Centro-Sul. A ideia 
surgiu quando fui a São Paulo e vi muitos restaurantes dedicados a comida saudável. Em BH 
praticamente não existia. E a área que eu trabalhava havia dez anos estava muito difícil, então 
resolvi sair e empreender. Isso aconteceu em 2014”, disse. 

Segundo Heloísa, o investimento inicial para colocar a ideia em prática ficou em torno 
de R$ 100 mil. Atualmente, a demanda da Gourmet Delivery BH é de cerca de 50 pratos por 
dia. Mas ela conta que a crise também bateu à sua porta no ano passado. “O faturamento está 
voltando a crescer aos poucos”. 

Todos os ingredientes utilizados na preparação das refeições são orgânicos. 
“Adaptamos os pratos às dietas recomendadas para cada cliente, oferecemos alimentação 
específica para quem está em tratamento médico, fazendo quimioterapia, por exemplo. Por 
isso, conseguimos boas parcerias com nutricionistas, médicos e executivos”. 

A qualidade prezada por Heloísa em sua antiga profissão é essencial para o sucesso 
de qualquer delivery. Segundo os especialistas, o risco da operação está justamente em 
frustrar as expectativas do consumidor com atrasos ou entregar alimentos fora do padrão 
esperado e combinado com o cliente previamente. 
Abertura de empresas em queda 

Na contramão do índice de empreendedorismo crescente no país, em Minas Gerais 
houve queda de 7% na abertura de empresas até o fim do ano passado. 2015 terminou com 
41.839 novos empreendimentos formalizados. Em 2014, 45.112 negócios foram criados, 
segundo dados da Junta Comercial mineira.O volume de fechamento de empresas no Estado 
cresceu 21% no período. No ano passado, 26.989 empresas encerraram as atividades, contra 
22.380 em 2014. 

A capital mineira liderou a abertura de empresas em Minas, com 9.826, seguida de 
Uberlândia, no Triângulo, com 2.590, Juiz de Fora, na Zona da Mata, com 1.487, e Montes 
Claros, no Norte, que abriu 1.064 negócios, ficando à frente de Uberaba, também no Triângulo, 
com 1.062 constituições. Cidades-polos como Betim e Divinópolis registraram, 
respectivamente, 651 e 617 formalizações. 

A percepção é que o mineiro é mais cauteloso na hora de empreender. Ele ainda tem 
um perfil ligado à formação de carreira dentro de outras empresas. 

O Brasil registrou a criação de quase dois milhões de empresas no ano passado. Cerca 
de 75% delas, ou 1,5 milhão, são de microempreendedores individuais (MEI), segundo dados 
da Serasa Experian. O alto percentual de MEIs foi gerado por causa do aumento do 
desemprego, na avaliação do Sebrae. 
 
http://varejista.com.br/noticias/11747/taxa-de-empreendedorismo-e-a-maior-dos-ultimos-14-
anos 
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8. Curtas 

Cerca de 75 milhões de brasileiros devem comprar presente de Páscoa 

 
18 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Cerca de 75 milhões de brasileiros devem comprar algum tipo de 

presente de Páscoa este ano, segundo pesquisa Federação do Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ)/Ipsos realizada entre os dias 13 a 
28 de fevereiro com 1.200 pessoas em 72 municípios do país. 

O gasto médio real apontado pelos 49% dos consumidores que 
pretendem presentear na data deverá ser de R$ 45,14, o que representa uma 
injeção de R$ 3,4 bilhões na receita do comércio nacional. Mesmo diante de 
uma retração de 5 pontos percentuais em comparação a 2015, ovos de 
chocolate ainda são a preferência apontada por 77% dos que possuem a 
intenção de ir às compras. 

TAM dá possibilidade do passageiro antecipar o voo 

 
18 de Março de 2016 

Fonte: Brasil Turis 
 

A TAM Linhas Aéreas torna disponível mais uma comodidade: a partir do 
computador ou celular, os passageiros que já realizaram o check-in poderão 
fazer a antecipação do seu voo doméstico sem custos ou taxas no mesmo dia 
do voo original. Para isso, basta o cliente acessar o site tam.com.br e escolher 
a opção “Antecipe seu voo”. 

De acordo com o Andre Sena Keresztes, gerente de mercado e produto, 
a iniciativa dará ainda mais autonomia aos clientes e está em linha com a 
diretriz de inovação da empresa. Em 2014, a companhia implementou este 
sistema nos totens de autoatendimentos dos aeroportos. “O nosso processo de 
evolução é contínuo e ininterrupto, sobretudo em relação ao encantamento de 
nosso passageiro. Agora, ele pode finalizar uma reunião antes do horário, por 
exemplo, e já do escritório adiantar o voo para chegar em casa mais cedo e 
aproveitar o tempo a mais com sua família”, diz Keresztes. 

A antecipação do voo está disponível apenas para voos que ocorram no 
mesmo dia da viagem original e com a mesma origem e mesmo destino, sem 
alteração de aeroportos. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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  
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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: Shoppings 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 
 
05/04/2016 até 08/04/2016 - ABRIN 2016 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - FIEMA BRASIL 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves - Fundaparque 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - INTERMODAL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center  
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 07/04/2016 - INTERMODAL 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center  
Cidade: São Paulo – SP 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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