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1. Comércio – Shopping Center 

Situação financeira ruim de varejistas pressiona shoppings e eleva 
renegociações 

 
27 de Março de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 
Queda nas vendas têm forçado shoppings a renegociar algumas das 
obrigações dos lojistas nos custos de ocupação de pontos de venda 
 

A queda nas vendas e a deterioração na situação financeira de varejistas 
têm forçado shoppings a renegociar algumas das obrigações dos lojistas nos 
custos de ocupação de pontos de venda. O cenário se intensificou para além 
da negociação de descontos pontuais, com parcelamentos que miram evitar a 
inadimplência e até mesmo o aumento das taxas de vacância. 

O diretor de expansão da varejista Hope, Sylvio Korytowski, relata que 
muitos shoppings aceitaram congelar o vencimento de parcelas das chamadas 
"luvas", tarifas cobradas de novos locatários para garantir o "direito" de 
utilização de um determinado ponto em um shopping. As quantias, que variam 
de acordo com a demanda, normalmente são parceladas em 12 ou 24 meses, 
mas agora lojistas têm conseguido uma espécie de "perdão temporário", 
passando algum tempo sem pagar e conseguindo mais meses para quitar os 
valores. O preço pode ser negociado entre um lojista que sai do local e um que 
está chegando, mas geralmente parte do montante é destinada ao operador do 
shopping. 

"Às vezes, quando um shopping vai mal, tem empreendedor que oferece 
um aluguel quase zerado para o lojista porque, se o espaço fica vago, quem 
paga o custo de energia, segurança, limpeza e outras coisas do dia a dia é o 
shopping", explica um executivo do setor, que preferiu não se identificar. 
"Nesses casos, não existe nenhuma possibilidade de o shopping cobrar luvas", 
acrescenta. 

O esforço dos shoppings é impedir que lojas importantes fechem em 
meio a alta de custos e venda fraca, mas a renegociação também ofusca 
eventuais riscos de um estouro de inadimplência. A CEO da GS&AGR 
Consultores, Ana Paula Tozzi, avalia que os efeitos do quadro financeiro ruim 
dos varejistas ainda não aparecem totalmente nas provisões para 
inadimplência dos operadores de shopping, mas considera que muitos lojistas 
estão em dificuldade para pagar obrigações e pedindo refinanciamentos e 
renegociações. 

Fato é que a inadimplência tem aumentado em alguns centros de 
compras. Nos empreendimentos da BRMalls, a expectativa é que a taxa tenha 
um "aumento pequeno" no primeiro trimestre em comparação com igual 
intervalo do ano passado, quando estava em 4,4%. Já os atrasos superiores a 
25 dias no pagamento de alugueis nos shopping centers da Multiplan subiram 
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para 1,9% no quarto trimestre de 2015, de 1,7% em igual período do ano 
anterior. No mesmo período, a taxa de perda de aluguel aumentou para 1,2%, 
de 0,6%. 

O momento de enfraquecimento das vendas tem levado algumas lojas a 
dificuldades financeiras e, em alguns casos, culminado em processos de 
recuperação judicial. É o que ocorreu com o grupo GEP, dono das marcas Luigi 
Bertolli, Cori e franqueado da marca norte-americana GAP no Brasil. O grupo, 
que opera 97 lojas no Brasil, a maioria em shoppings, afirmou no pedido de 
recuperação judicial que "o volume de vendas diminuiu consideravelmente" em 
meio a crise macroeconômica. 

Varejistas relatam ainda que concessões estão sendo feitas mesmo em 
shoppings considerados "de primeira linha", ou seja, os que têm maior fluxo de 
clientes. Um exemplo citado por representantes de grandes redes do varejo é o 
da Iguatemi. Segundo eles, a companhia está concedendo descontos em 
shoppings da capital paulista em troca de impedir que as redes fechem lojas 
em centros comerciais da grande São Paulo e interior, os quais os varejistas 
veem com menos interesse. 

Ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, a diretora 
financeira e de relações com investidores da Iguatemi, Cristina Betts, diz que 
não há uma política única em relação aos descontos. "Depende muito dos 
grupos de varejo de que estamos falando e dos locais onde temos lojas com 
eles. Não dá para dizer que existe uma lógica apenas", afirma. Por ter 
concedido mais descontos, a companhia conseguiu reduzir sua taxa de 
inadimplência para 1,1% no quarto trimestre de 2015, saindo de 1,8% em igual 
período do ano anterior. "Tivemos em 2015 um esforço de antecipar 
movimentos de descontos, principalmente em shoppings em maturação", diz. 
"Preferimos que o lojista fique bem e sobreviva, diminuindo a inadimplência. 
Houve um aumento de desconto em 2015, mas esperamos que fique estável 
em 2016", acrescenta. 

Para Korytowski, o desafio das negociações hoje é que há uma massa 
muito grande de lojistas em dificuldades e pedindo ajuda. Isso torna difícil a 
tarefa do shopping de identificar quem de fato pode sobreviver com algum tipo 
de renegociação, já que em alguns casos isso não é suficiente para evitar o 
fechamento das lojas. 

"No cenário atual, todo mundo pede ajuda, quem precisa e quem não 
precisa. Faz parte do nosso trabalho identificar quem precisa e quem queremos 
dentro dos shoppings. Não adianta tentar ajudar um lojista que não tem futuro", 
afirma a diretora do Iguatemi, ao lembrar o fechamento da Nôa Nôa no 
Iguatemi São Paulo, em 2008, que abriu espaço para a chegada da Channel. 
"Em épocas de mais dificuldades, tem um movimento mais acelerado de 
substituição de marcas que não mostram um desempenho tão bom. São 
poucas as marcas eternas", acrescenta. 

 
http://www.dci.com.br/comercio/situacao-financeira-ruim-de-varejistas-
pressiona-shoppings-e-eleva-renegociacoes-id536545.html  

 
Voltar ao índice 

http://www.dci.com.br/comercio/situacao-financeira-ruim-de-varejistas-pressiona-shoppings-e-eleva-renegociacoes-id536545.html
http://www.dci.com.br/comercio/situacao-financeira-ruim-de-varejistas-pressiona-shoppings-e-eleva-renegociacoes-id536545.html
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2. Comércio - Varejo 

Vendas sofrem queda real de 6% no país 

 
24 de Março de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 
IDV atribui o resultado negativo de fevereiro à maior deterioração dos pilares 
macroeconômicos 
 

As vendas no varejo brasileiro apresentaram queda real de 6% em fevereiro 
deste ano na comparação com o mesmo mês de 2015, segundo levantamento do 
Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Este é o 11º mês consecutivo de 
recuo nas vendas na comparação anual, de acordo com os dados do IDV. 

Em nota, o IDV considerou que o declínio ocorreu mesmo diante de um efeito 
de calendário que poderia ser positivo para as vendas, já que fevereiro de 2016 teve 
um dia a mais do que o mesmo mês do ano anterior. “O resultado negativo é motivado 
pela continuidade da deterioração dos pilares macroeconômicos que direcionam o 
consumo, como a queda do nível de emprego e renda, o encarecimento do crédito, o 
aumento da inflação e a redução do índice de confiança”, diz a entidade, que 
representa alguns dos maiores grupos varejistas do País. 

O IDV levantou ainda as expectativas dos varejistas para as vendas dos 
próximos meses. Os dados do Índice Antecedente de Vendas indicam uma 
continuidade da retração. 

A expectativa dos associados é de queda real de 4,6% nas vendas em março. 
Para abril, a projeção é de retração de 2,4% e, em maio, o setor espera queda de 
1,24%. 

Semiduráveis - A retração em fevereiro foi puxada pela queda nas vendas de 
semiduráveis, que incluem vestuário e calçados. Houve recuo de 10,1% nas vendas 
desse segmento na comparação com fevereiro de 2015. Para os próximos meses, os 
varejistas desse setor esperam continuidade da queda, com diminuição de 1,5% nas 
vendas em março e de 0,1% em abril. Para maio, a expectativa é de alta de 0,4%. 

Já o setor de bens duráveis, segundo o IDV, retraiu-se 4,7% em fevereiro. A 
projeção para os próximos meses é de queda de 2,1% em março, de 2% em abril e de 
2,4% em maio. 

As vendas de não duráveis, que incluem o setor de supermercados, recuaram 
5,2% em fevereiro. As projeções são de quedas de 6,7%, de 4,2% e de 1,1% em 
março, abril e maio, respectivamente. 

O IDV representa 70 empresas varejistas de diferentes setores. Entre os 
associados estão grandes redes como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar (GPA), Hering, 
Magazine Luiza, Renner e Riachuelo. 

 
http://www.dci.com.br/servicos/locadoras-de-veiculos-preveem-estagnacao-
id535967.html 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

“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.” 

 

3. Serviços 

Locadoras de veículos preveem estagnação 

24 de Março de 2016 
Fonte: DCI 

 
Associação do setor aponta que o encolhimento do segmento aconteceu em 
2015. Agora, a expectativa das empresas desse mercado é acumular poucas 
perdas 
 

Apesar da redução de gastos por parte das empresas e dos 
consumidores, quem atua no segmento de locação de automóveis segue 
otimista, com a expectativa de que 2016 seja um ano de estabilidade, mesmo 
com cenário desfavorável. 

Segundo o presidente do Conselho Nacional da Associação Brasileira de 
Locação de Automóveis (Abla), Paulo Nemer, o encolhimento que o setor tinha 
de enfrentar aconteceu em 2015 e agora a expectativa das locadoras é que se 
acumule poucas perdas neste ano. 

Ano passado, o segmento enfrentou uma onda de cancelamento de 
contratos com empresas que alugavam frotas, além do enxugamento do 
contingente de trabalhadores. Em 2015 houve uma redução 21% na 
quantidade de vagas em comparação proporcionalmente a 2014; mas no total, 
o setor gerou 472.113 empregos diretos e indiretos no ano anterior. 

A escassez de crédito também provocou aumento da idade média das 
frotas para 19,5 meses. Em 2014, a idade média era 18 meses. Conforme a 
instituição, o ideal para as locadoras, montadoras, e concessionárias seria o 
caminho inverso, pois a diminuição da idade média da frota implica na 
quantidade de veículos novos comprados pelo setor. 

Mesmo assim, em 2015, das 2.480.529 unidades licenciadas (dados da 
Anfavea), 338.840 foram para locadoras de veículos o que representa 13,66% 
sobre os veículos produzidos, fazendo do setor um dos maiores compradores 
de carros da indústria automotiva. Em 2014, o setor havia sido responsável por 
absorver 415.007 unidades, equivalentes a 12,45% do total de 3.333.397 
automóveis e comerciais leves licenciados naquele ano. 

Terceirização 
Hoje, a terceirização de frota representa 56% do total das locações da 

empresa. "A maior parte do faturamento vem desses contratos. Era para ter 
sido um resultado pior, mas na mesma medida em que muitas empresas 
cancelaram os contratos de aluguel conosco, muitas venderam suas próprias 
frotas para levantar capital e economizar com a terceirização", afirmou Nemer. 

O turismo de lazer cresceu 23% contra 18% no ano passado. Já o 
turismo de negócio caiu para 21% ante 25% em 2014. "Esses números são 
reflexos do que vivemos na economia. A disparada do dólar ajudou a 
compensar as locações diárias do turismo de lazer, já que temos mais pessoas 
viajando dentro do Brasil do que fora. Por outro lado, para cortar custos, as 
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empresas reduziram as viagens a trabalho, feiras e eventos; com isso, tivemos 
uma queda na locação de turismo de negócio", explicou. 

Ana Paula Kuba Ide, diretora de marketing da locadora Hertz, concorda 
e diz que a companhia tem procurado no momento investir no segmento de 
lazer, já que o mercado está favorecido por conta valorização cambial do dólar 
e no segmento corporativo, tem atuado para manter vantagens e preços 
competitivos. 

A locadora tem procurado investir em ações promocionais, como 
programa de fidelidade que permite ao cliente economizar ao acumular pontos, 
ao ampliar a rede de empresas parceiras para oferecer vantagens e descontos 
no aluguel de carro. 

"Notamos aumento expressivo na busca por vantagens e promoções, 
pois percebemos que o cliente está mais atento e pesquisando as tarifas e 
condições. Neste contexto, o faturamento da Hertz, considerando apenas o 
segmento de promoções, triplicou no ano passado". 

Questionado se as Olímpiadas de 2016 poderiam impulsionar o 
mercado, Nemer foi claro ao falar que o evento pode favorecer algumas 
empresas, mas será algo pontual e sentido no Rio de Janeiro. "Provavelmente 
não terá relevância no balanço de 2016". 

Mercado 
O setor fechou 2015 com faturamento R$ 16,2 bilhões, ante R$ 14 

bilhões em 2014. A frota representa 853.217 mil veículos no País inteiro, 
administrados por 7455 locadoras e 8626 pontos de vendas. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/locadoras-de-veiculos-preveem-estagnacao-
id535967.html 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Bancos 

Caixa volta a financiar 70% do imóvel usado, mas eleva juros 

 

28 de Março de 2016 
Fonte: EXAME 

 
Uma simulação feita pelo Canal do Crédito para EXAME.com mostra 

qual o valor de entrada e renda necessários para financiar um imóvel na Caixa 
desde quarta-feira (24), quando os novos tetos dos financiamentos anunciados 
pelo banco entraram em vigor e após um novo aumento das taxas de juros no 
banco. 

Se por um lado o banco facilitou o acesso ao crédito ao elevar o teto do 
financiamento, por outro lado dificultou esse acesso ao tornar o crédito mais 
caro. 

O aumento da taxa de juros balcão (para quem não tem relacionamento 
com o banco), de 9,9% para 11,22% no SFH e 11,50% para 12,50% no SFI, 
entrou em vigor sem que o banco avisasse o mercado sobre a mudança. Para 
trabalhadores privados que tenham relacionamento com o banco mais conta-
salário, as taxas passaram de 9,50% para 10,50% no SFH e de 11,00% para 
11,50% no SFI. 

É a primeira vez neste ano que a Caixa sobe os juros no crédito 
imobiliário. A última vez que o banco havia aumentado as taxas havia sido em 
outubro do ano passado. Apenas em 2015, a Caixa elevou os juros para 
financiamento de imóveis três vezes. 

São enquadrados no SFH financiamentos de imóveis de até 750 mil 
reais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito 
Federal, e de até 650 mil reais nos outros estados. Já o SFI engloba 
financiamentos de imóveis de mais de 750 mil reais nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal, e de mais de 650 mil reais 
nos outros estados. 

A Caixa havia anunciado, no dia 8, que iria aumentar o teto do 
porcentual de financiamento de imóveis usados de 50% para 70% para 
trabalhadores privados e de 60% para 80% para trabalhadores públicos, no 
caso de imóveis enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 

Para imóveis enquadrados no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), o 
teto do porcentual de financiamento de imóveis usados aumentou de 40% para 
60% para trabalhadores privados e de 50% para 70% para trabalhadores 
públicos. 

Com os novos tetos de financiamento, um tomador de 40 anos que 
queira financiar um imóvel de 500 mil reais em 30 anos, por exemplo, terá 
agora até 350 mil reais financiado pelo banco, 100 mil reais a mais do que 
pelas condições anteriores. Isso faz com que o valor que tenha de dar como 
entrada na compra do imóvel seja reduzido de 250 mil reais para 150 mil reais. 

Contudo, a renda necessária para encarar o financiamento, equivalente 
a 30% do rendimento familiar, aumenta de 10.208,76 reais para 14.206,34 
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reais. O valor da prestação também sobe: passa de 3.042,21 reais para 
4.233,49 reais. 

O Canal do Crédito considerou, na simulação, as taxas cobradas para 
quem não tem relacionamento com o banco (taxa balcão), no caso de 
trabalhadores privados, e as taxas cobradas para quem tem relacionamento 
com o banco, no caso de servidores públicos, 

As mudanças valem para financiamentos pelo Sistema de Amortização 
Constante (SAC), o mais utilizado no mercado e no qual as parcelas do 
financiamento são decrescentes ao longo do tempo. 

No caso de financiamentos pela Tabela Price, com parcelas fixas, os 
tetos para financiamento de imóveis usados se mantêm tanto no caso de 
trabalhadores privados como trabalhadores públicos, pelo SFH e pelo SFI. 

As novas condições são aplicadas aos financiamentos contratados com 
recursos da poupança, que se enquadram no Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE) e não valem para linhas ligadas a programas 
habitacionais como o Minha Casa Minha Vida e a Pró-Cotista, que utiliza 
recursos do FGTS. 

Histórico - Os porcentuais máximos para financiamento de imóveis 
haviam sido reduzidos pela Caixa há quase um ano. Com o novo anúncio, o 
teto para financiamento de imóveis usados foi totalmente restabelecido para 
trabalhadores públicos e parcialmente restabelecido para trabalhadores 
privados, tanto no SFH como no SFI. 

Até maio do ano passado, trabalhadores privados podiam financiar até 
80% do valor de imóveis usados pelo SFH e 70% pelo SFI na Caixa. A partir de 
maio, esse teto foi reduzido para 50% do valor do imóvel no SFH e 40% no 
SFI. Agora, esses trabalhadores poderão financiar até 70% do valor do imóvel 
usado pelo SFH e até 60% pelo SFI. 

Já trabalhadores públicos podiam, até maio do ano passado, financiar 
até 80% do valor de imóveis usados pelo SFH e até 70% pelo SFI. A partir de 
maio de 2015, os limites passaram a ser de até 60% no SFH e até 50% no SFI. 
Agora esses trabalhadores poderão voltar a financiar até 80% do valor do 
imóvel usado no SFH e até 70% no SFI. 
 
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/caixa-volta-a-financiar-70-do-
imovel-usado-mas-eleva-juros 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Brasileiros são os mais seduzidos pela propaganda online 

 
24 de Março de 2016 

Fonte: e-commerce Brasil 
 
 

Os brasileiros são mais suscetíveis a gostar de uma marca ou comprar 
um produto depois de assistirem um vídeo publicitário pela internet. É o que 
sustenta uma pesquisa da empresa britânica Unruly Media, de publicidade 
online, com 550 mil pessoas. 

De acordo com esse levantamento, dois terços dos brasileiros têm uma 
impressão mais favorável de uma marca após assistirem uma propaganda – 
enquanto esse percentual é de 58% em países do sudeste asiático, 41% nos 
Estados Unidos, 28% no Reino Unido e 26% na Alemanha. 

Ainda segundo essa mesma pesquisa, essa atitude mais favorável 
também se traduz em intenção de compra. O Brasil também aparece em 
primeiro nesse quesito, com 57% respondendo que comprariam um produto 
após a propaganda. No sudeste da Ásia, essa intenção de compra ficou em 
52% dos entrevistados. 

O percentual também foi menor nos Estados Unidos, onde 40% 
responderam que comprariam um produto após a publicidade online, enquanto 
no Reino Unido e na Alemanha a proporção de intenção de compra ficou em 
31% dos entrevistados. 

As informações sobre essa pesquisa podem ser conferidas aqui. A 
Unruly Media é uma consultoria britânica de publicidade na internet que no ano 
passado foi comprada pela News Corp, do magnata Rupert Murdoch, entre 
outras donas da Fox News. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-sao-os-mais-
seduzidos-pela-propaganda-online/ 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Justiça obriga TAM a aumentar validade de milhas para cinco anos 

 
24 de Março de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 
Decisão tem validade nacional e cabe recurso; companhia só se manifestará 
nos autos do processo 
 

A Justiça de São Paulo decidiu nesta terça-feira, 22, que a TAM terá de 
aumentar de dois para cinco anos a validade das milhas do seu programa de 
pontos. A sentença, que responde à ação civil pública movida há dois anos a 
pedido da Proteste, prevê outras alterações no regulamento do programa. 

Em sua decisão, a juíza Priscilla Buso Faccineto, da 40ª Vara Cível, 
acolhe ainda os pedidos da Proteste para que os bilhetes aéreos emitidos com 
milhas tenham validade de um ano - hoje eles vencem em 360 dias -, e para 
que, em caso de falecimento do beneficiário da conta, os pontos não sejam 
mais cancelados, mas, sim, transferidos para os herdeiros. 

No caso do aumento da validade das milhas para cinco anos, a 
magistrada afirma na sentença que o prazo anterior, de dois anos, "se mostra 
exíguo, principalmente para passageiros esporádicos". 

A TAM fica obrigada ainda a avisar aos clientes, com antecedência de 
90 dias, qualquer alteração no regulamento do seu programa de milhagem. A 
decisão tem validade nacional e ainda cabe recurso. Em caso de 
descumprimento, a companhia aérea terá de pagar multa de R$ 20 mil por 
evento. 

Procurada pelo jornal O Estado de S. Paulo, a assessoria de imprensa 
da TAM informou que a companhia se manifestará apenas nos autos do 
processo. 

Também tramita ação civil pública contra a companhia Gol e seu 
programa de milhagem Smiles. No processo, a Proteste pede o fim da 
cobrança de R$ 30 para emissão online de bilhete aéreo com pontos. A ação 
ainda não foi julgada. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/justica-obriga-tam-a-aumentar-validade-de-
milhas-para-cinco-anos-id536371.html  

Voltar ao índice  
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7. Bem-Estar do Consumidor 

Consumidor 3.0: a relação com o cliente na era da conectividade 

  

25 de Março de 2016 
Fonte: Administradores 

 
A extensão do atendimento para além dos canais tradicionais e o autosserviço 
são algumas das grandes tendências no relacionamento com o consumidor 
 

O de consumidor surgimento e a popularização de tecnologias criaram 
um novo perfil, exigente e multiplugado, que busca proximidade com as 
empresas por meio da internet, em um movimento intrinsicamente ligado à 
ascensão dos dispositivos móveis e das mídias sociais. Esse comportamento 
fez com que as marcas repensassem e reestruturassem suas estratégias de 
relacionamento com o cliente para atendê-lo de forma ainda mais rápida e na 
plataforma de sua conveniência. O novo consumidor valoriza as marcas que 
oferecem algo além da simples e formal relação de aquisição de bens e 
serviços. As empresas que conseguem personalizar a experiência de compra 
e, principalmente, o pós-venda certamente têm mais chances de conquistar a 
empatia e o engajamento desse cliente. 

A extensão do atendimento para além dos canais tradicionais, o 
autosserviço e o consumo com base em identificação com os valores das 
marcas são as grandes tendências no relacionamento com o consumidor, 
agora denominado “cliente 3.0” por especialistas na área de marketing, como o 
célebre norte-americano Philip Kotler. Essa nova geração tem o hábito de 
pesquisar sobre tudo na internet e, muitas vezes, prefere sanar dúvidas via 
portal, app ou nas mídias sociais da marca de interesse, antes mesmo de 
recorrer ao contact center ou ao atendimento presencial. Em um mundo 
hiperconectado, no qual as pessoas já se acostumaram com a alta velocidade 
na obtenção de informações, o consumidor está, inclusive, reduzindo seu 
tempo de tolerância na espera pelo retorno das empresas. 

Estudos recentes de importantes consultorias de tecnologia mostram 
que o nível de exigência com canais digitais de atendimento, principalmente na 
Geração Y, é mais elevado do que com outras frentes de relacionamento. Por 
isso, a presença digital da marca, quando guiada por uma estratégica de 
negócios estruturada, que contemple ampliação e capacitação de equipe, se 
tornou indispensável. 

No setor de seguros não é diferente. Há uma forte e intrínseca relação 
de confiança entre o consumidor e a seguradora que precisa ser transferida 
para o relacionamento pós-contratação, independentemente do canal. Com o 
crescimento anual do mercado segurador na casa de dois dígitos na última 
década, mais do que uma estratégia de manutenção do segurado, o bom 
relacionamento passou a se tornar vantagem competitiva e fator decisório na 
contratação dos produtos de seguro. 
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Em consonância a essa nova realidade, a SulAmérica vem trabalhando 
em uma estratégia para integrar os canais tradicionais de relacionamento às 
novas tecnologias. Sob o conceito Click Call Face, a companhia aproveita o 
que cada canal de atendimento tem de melhor a oferecer para os clientes e 
direciona a solução para um melhor encaminhamento dos seus processos. 
Essa estratégia tem proporcionado uma operação de atendimento mais 
eficiente e focada na experiência e, principalmente nas necessidades dos 
clientes. 

Como resultado, em 2015, a companhia registrou uma redução de mais 
de 1 milhão de ligações telefônicas na comparação com o ano anterior, mesmo 
com o crescimento da carteira. Essa procura menor pelos contact centers, que 
antes centralizavam todas as demandas externas, demonstra uma sinalização 
de preferência por novos canais digitais, como o chat e os aplicativos móveis. A 
tendência de aumento de utilização de canais digitais pelo consumidor está 
representada no dado de 1,1 milhão de usuários atendidos via chat pela 
seguradora em 2015, número 120% superior em relação a 2014. Além do chat, 
no ano passado, mais de 630 mil e-mails com solicitações foram recebidos e 
tratados e mais de 1,2 milhão de SMS foram enviados aos clientes. Na frente 
de mobilidade, os aplicativos de Saúde, Odonto, Automóveis e Capitalização 
da seguradora para smartphones já ultrapassam os 700 mil downloads, com 
mais de 1,5 milhão de usuários. 

Estar estruturado para atuar em novos canais, com qualidade e 
agilidade, é fundamental. Para a implantação desse tipo de atendimento, a 
SulAmérica investiu em mais de 80 mil horas de capacitação, reciclagem e 
treinamento da equipe em 2015.  

Sabemos que muitas mudanças comportamentais e tecnológicas estão 
por vir, mas uma coisa é certa: as transformações vão surgir cada vez mais 
rapidamente e as corporações precisarão acompanhar de perto os hábitos, as 
experiências e as escolhas dos seus clientes. Compreender essas tendências, 
inovando no relacionamento com este consumidor “multiplugado”, será 
imprescindível para o sucesso de qualquer organização. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/consumidor-3-0-a-relacao-
com-o-cliente-na-era-da-conectividade/109370/ 
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8. Comércio Eletrônico 

Brasileiros gastaram US$ 2,02 bi em sites estrangeiros em 2015, apesar 
do dólar alto 

24 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
US$ 2,02 bilhões. Foi quanto 14,9 milhões de brasileiros desembolsaram 

em 2015 em compras em sites internacionais, apesar da alta do dólar. Essa 
cifra é 18% maior do que a contabilizada em 2014. O número de compradores 
também aumentou. Segundo dados do 33º Webshoppers, 11 milhões de 
consumidores únicos efetuaram compras online em sites estrangeiros em 2014 
– 36% a menos que em 2015. Cartões de crédito internacionais e PayPal foram 
a opção de pagamento de 89% dos consumidores crossborder. 

– O faturamento das transações crossborder teve muito mais a ver com 
o aumento do número de compradores do que com o valor do tíquete médio – 
explica Ludovino Lopes, presidente da Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico (camara-e.net). 

Segundo ele, “pensando no valor do dólar, o brasileiro comprou produtos 
de menor valor, mas mais vezes (em média 3,8 aquisições por comprador)”. 

Tanto que o valor do tíquete médio das compras internacionais de 2014 
para 2015 apresentou queda de 26,7% (de US$ 48,36 para US$ 35,46). 

Os sites chineses continuam sendo os preferidos dos brasileiros. 
Eletrônicos, moda & acessórios, informática, telefonia & celulares, e livros 
lideram o ranking das categorias preferidas pelos consumidores nacionais. No 
entanto, moda & acessórios foi a que apresentou a maior queda de 2014 para 
2015: -3,7%. Já livros teve alta de 7,7% de um ano para outro. 

O relatório analisa a evolução do comércio eletrônico, tendências, 
estimativas, mudanças de comportamento e preferências dos consumidores 
virtuais, traçando um perfil do setor. É realizado pela E-bit com apoio da 
camara-e.net e outras entidades e associações. 
 
http://www.monitormercantil.com.br/brasileiros-gastam-us-202-bilhoes-em-
sites-estrangeiros-em-2015-apesar-do-dolar-alto/     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monitormercantil.com.br/brasileiros-gastam-us-202-bilhoes-em-sites-estrangeiros-em-2015-apesar-do-dolar-alto/
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Vender produtos em sites de grandes varejistas é opção para MPEs 

 
25 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 

Modelo de marketplace pode ser rentável, desde que empreendedor esteja 
atento a taxas de entrega e comissões 
 

Ter o seu produto ofertado nos maiores sites de e-commerce do País é 
uma opção para micro e pequenas empresas (MPEs). Esse modelo, chamado 
de marketplace, é atrativo porque aumenta as vendas e terceiriza a operação, 
mas o empreendedor deve agir com cautela, já que a comissão pelo serviço, 
entre 12% e 16% do valor das vendas, pode tornar o negócio não lucrativo. 

O marketplace é um ambiente de varejo on-line onde diversos lojistas 
oferecem seus produtos em uma única interface para o internauta. Os maiores 
marketplaces do Brasil veem o crescimento continuo como tendência e os 
números mostram que essa divisão pode ser uma fonte de renda considerável 
para esses conglomerados. 

A CNova, que atua como marketplace com as bandeiras Extra, Casas 
Bahia, Ponto Frio e CDiscount, observa mensalmente um crescimento no 
número de MPEs em sua plataforma. 

A meta da CNova é que as vendas pelo marketplace representem 
futuramente entre 50% a 60% do total nas grandes redes. Hoje, cerca de 15% 
das vendas realizadas nos grandes varejistas parceiros da CNova são feitas 
por MPEs. A grande referência a ser seguida é a gigante norte-americana 
Amazon. Em seu site, 70% dos produtos adquiridos são provenientes de outras 
lojas que expõem produtos no site. 

O diretor de Marketplace da CNova, José Nilson, explica que, quanto 
mais empresas vendem em um dos sites da companhia - por exemplo, no do 
Extra -, mais a variedade de produtos passa a ser um diferencial. "Temos 
drone, piano, motor de barco, enfim... Produtos que não trabalharíamos se 
fosse para comprar e distribuir. Isso gera mais visitas para o site", afirma. 

Uma das empresas que passaram a fazer parte desse marketplace é a 
Chinacomp, que vende produtos de informática e telefonia. "No terceiro mês 
que estávamos nessa plataforma as vendas subiram cerca de 20%", diz 
Fabrício Maciel, que administra a loja virtual. 

A B2W também observa crescimento nesse segmento. O marketplace 
da companhia, por meio das marcas Americanas, Submarino e Shoptime, 
existe desde 2013 e conta com mais de 2 mil parceiros que vendem seus 
produtos nesses sites de e-commerce. 

De acordo com os últimos dados divulgados pela B2W, o terceiro 
trimestre de 2015 foi de enorme crescimento no marketplace, de 749,8%, em 
relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas provenientes do 
marketplace no terceiro trimestre do ano passado somaram R$ 269 milhões. 
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Na B2W, o segmento passou a representar 10,1% do GMV, indicador 
que mede a venda bruta de mercadorias (próprias e do marketplace) e outras 
receitas, após devoluções, incluindo impostos. 

Fatores a ponderar - Apesar de parecer um negócio vantajoso, há 
alguns fatores que podem pesar negativamente para as MPEs, como as taxas 
de entrega e a comissão. "Tem que ver se a categoria que vai trabalhar tem 
poucos concorrentes. Quanto menos, melhor", diz Pedro Guasti, fundador da 
consultoria E-bit e presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da 
FercomercioSP. 

Para o especialista, como as taxas de comissão podem ser equivalentes 
ao lucro obtido nas vendas, é importante atuar em nichos, ou seja, em produtos 
que as grandes empresas não oferecem. Assim, diz Guasti, é possível 
trabalhar uma boa margem de lucro, mesmo considerando as comissões. 

Como os consumidores muitas vezes nem sabem que estão comprando 
de uma empresa menor, é fundamental a sincronia entre os parceiros, já que 
eventuais problemas podem afetar a reputação do marketplace. 

"Muitos consumidores reclamam de atraso ou não recebimento e isso 
prejudica a reputação do marketplace", diz Guasti. Para ele, num eventual 
sucesso de vendas as MPEs precisam estar prontas para realizar as entregas 
no prazo prometido. Em caso contrário, muitas reclamações serão geradas 
pelos consumidores, prejudicando tanto as MPEs como os sites onde os 
produtos são vendidos. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/vender-produtos-em-sites-de-grandes-
varejistas-e-opcao-para-mpes-id535831.html  
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9. Franquias 

Em meio à crise, microfranquias crescem 12,8% no Brasil 

 
27 de Março de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
Em tempos de crise econômica e redução na oferta de emprego, empreender pode 

ser uma alternativa para assegurar uma renda. Nesse cenário, as microfranquias têm 
despontado como um caminho para quem não dispõe de tanto capital para aplicar. A 
característica desse modelo de negócio é exigir investimento inicial pequeno, de até R$ 80 
mil. Números da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram um aumento do 
interesse pelo sistema nos últimos anos. 

De acordo com a ABF, em 2011 havia 336 redes classificadas como 
microfranquias no país. Em 2012, o número passou a 368, uma alta de 9,5%. No ano de 
2013, o total de microfranquias atingiu 384, crescendo 4,3% e, por fim, em 2014, chegou a 
433, com crescimento de 12,8% ante o ano anterior. A entidade ainda não fechou os 
dados de 2015. O diretor de Relacionamento e Mercado da ABF, Cláudio Tieghi, diz que o 
segmento de franquias cresce em momentos de crise. 

“Historicamente o franchising se beneficia nesses momentos, no sentido de 
aumentar o fluxo de pessoas interessadas em empreender, ter o próprio negócio”, afirma 
Tieghi. Segundo ele, o fenômeno das microfranquias, intensificado nos últimos dez anos, 
ganha apelo especial com a queda do emprego. De acordo com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2015 o 
Brasil fechou 1,54 milhão de vagas formais. 

“A microfranquia é uma opção para pessoas com perfil técnico ou de gerente. Ela 
se equipara a uma oportunidade de substituição do emprego. Em vez de estar em uma 
empresa trabalhando, [o franqueado] pode desempenhar essas funções em casa. Ele 
pode também projetar e sair da realidade de microfranquia. Pode ter várias unidades no 
país ou migrar para uma franquia tradicional”, afirma. 

No entanto, segundo ele, dedicação e disposição para trabalhar são quesitos 
fundamentais para quem deseja se aventurar com o modelo. “O que é mandatório na 
microfranquia é o total envolvimento da pessoa. Ela vai passar a fazer o trabalho em 
modalidade empreendedora. Muitas vezes nem tem funcionários ou tem poucos. A 
microfranquia é um negócio enxuto”, explica. 

Para o casal Alessandra de Oliveira Janiques, 40 anos, e Renato Janiques, 61, o 
modelo pequeno e acessível foi ideal para realizar o sonho dela de ter o próprio negócio. 
Alessandra trabalhava como corretora de seguros e Renato estava se aposentando do 
Senado Federal. Alessandra, então, foi em busca de algo que pudessem tocar juntos em 
Brasília. 

“A gente queria uma renda extra e uma ocupação para ele e para mim. Eu 
procurei, pesquisei, olhei vários ramos”, relata ela, que acabou se decidindo pela rede de 
lavanderias Lava e Leva, microfranquia com investimento total a partir de R$ 35 mil. 

Um fator determinante para a escolha foi tratar-se de atividade no ramo de 
serviços. “Eu acho que, em época de crise, o serviço é a única coisa que as pessoas não 
deixam de fazer. Outro motivo foi a aprovação da PEC [Proposta de Emenda à 
Constituição] das domésticas. Mandaram um monte de empregada doméstica embora e 
lavar a roupa é complicado para a pessoa que trabalha. Pensei que, se a gente tivesse 
algo de qualidade, com baixo custo, logo estaria todo mundo aqui. Hoje, com oito meses 
de funcionamento, a gente tem mais de 100 clientes”, comemora Alessandra. 

Para ela, ao ofertar empregos, o negócio também ajudou pessoas atingidas pela 
crise. “Tenho seis funcionários. Uma que estava sem emprego há nove meses, outra, há 
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mais de dois anos. Em um momento em que houve demissões por causa da crise, a gente 
conseguiu contratar”, orgulha-se. Renato Janiques destaca o valor acessível da 
microfranquia. “O preço em si, o valor em maquinário, em insumos, é muito viável. Hoje 
estamos muito bem-sucedidos”, diz. 

Alternativa - A biomédica Juliana Reis Burjack, 35 anos, investiu em uma 
microfranquia por considerar o negócio uma alternativa melhor que o mercado em sua 
área no setor privado. “O biomédico, se não tiver muitas especializações, um doutorado, 
fica apenas em faculdades privadas e isso é muito instável. Na área laboratorial é bom, 
mas você ganha pouco. Por isso, optei pela franquia”, conta ela, que escolheu a rede de 
esmalterias Turquesa. A empresa permite aos franqueados investimento a partir de R$ 80 
mil, incluindo taxa de franquia, reforma, treinamento e outros gastos. 

“Uma das áreas de habilitação da biomedicina é estética. É uma área com grande 
potencial. Na crise, você pode até diminuir, mas não deixa de fazer [tratamentos de 
beleza]”, opina Juliana, que estará à frente de uma unidade da Turquesa em Águas 
Claras, cidade a cerca de 20 quilômetros da área central de Brasília. A nova empresa 
começa a funcionar em abril. Juliana dedicará os dias a tocar o negócio e as noites às 
aulas que dá como parte do mestrado em Microbiologia. 

Empreendedorismo - O aumento do interesse dos brasileiros por empreender não 
se restringe às franquias. A edição mais recente da pesquisa Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), divulgada no Brasil pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena 
Empresa (Sebrae), mostra que, em 2015, a taxa de empreendedorismo no país foi 39,3%, 
a maior registrada nos últimos 14 anos. Segundo o gerente de Gestão Estratégica do 
Sebrae, Marcos Bedê, a elevação da taxa tem sido um fenômeno constante. 

“Se você pegar a série histórica, [a taxa de empreendedorismo] cresce ano a ano. 
Mostra uma tendência de aumento da propensão do brasileiro para se tornar 
empreendedor. Quando veio a crise no ano passado isso continuou, com uma coloração 
mais forte em termos de necessidade”, afirma. Segundo ele, o modelo franquia tem 
vantagens e desvantagens. “A principal vantagem é que você recebe um negócio 
praticamente pronto. O risco tende a ser um pouco menor”, comenta. 

O especialista em estratégia empresarial, marketing e recursos humanos Jorge 
Pinho, professor do Departamento de Administração da Universidade de Brasília (UnB), 
considera natural o interesse dos brasileiros por tocar o próprio negócio em tempos de 
emprego em baixa. “A recessão que estamos vivendo leva à diminuição de oportunidades 
e até do salário nas ofertas que por acaso apareçam. Isso faz com que as pessoas tentem 
arriscar sua competência, sua sorte, no empreendedorismo”. 

Na avaliação dele, “tentar girar o capital de maneira sustentável” pode ser a “única 
alternativa” no período de crise. Pinho aconselha, no entanto, cautela e pesquisa antes de 
investir em um negócio, justamente em função da retração econômica. Para ele, é preciso 
buscar as áreas menos afetadas. “Eu acredito que existam possibilidades. Por exemplo, a 
questão da lavanderia. É uma aposta, pois a empregada doméstica agora está custando 
em torno de 25% a mais do que você paga a ela”, diz. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/em-meio-crise-
microfranquias-crescem-128-no-brasil 
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Franqueadoras investem em treinamento para driblar a crise 

 
23 de Março de 2016 

Fonte: Agência IN 
 
Em tempos de crise econômica, é essencial o preparo das empresas 

para se destacar da concorrência. No segmento de franquias, um dos 
principais desafios é manter a qualidade do serviço em toda a rede, por isso, a 
educação corporativa é essencial e deve ser realizada de maneira contínua, 
com o objetivo de habilitar o empreendedor para a gestão do próprio negócio e 
na operação do dia a dia. Com esse objetivo, marcas consolidadas estão 
criando universidades corporativas e ferramentas on-line que oferecem cursos 
e treinamentos presenciais e à distância com o propósito de oferecer estrutura 
especializada em desenvolver treinamentos em áreas sensíveis para o 
negócio. Isso inclui desde cursos de finanças, administração e de 
especialização com ênfase em mercado até treinamentos de gestão e manuais. 

A rede de franquia de óculos solares e de grau Mercadão dos Óculos 
criou em 2015 a Universidade Corporativa do Mercadão dos Óculos (UCM), 
para transferir o conhecimento de forma presencial obrigatória por meio dos 
treinamentos presenciais na instituição que fica em São José do Rio Preto, 
interior de São Paulo, onde é realizada a capacitação dos novos franqueados, 
as convenções nacionais com apresentações de desempenho e as reciclagens 
dos colaboradores para envolver eles entre si e, mantê-los informados sobre as 
novidades da marca, e à distância, que não é obrigatória, por meio da 
ferramenta on-line que foi desenvolvida para os franqueados, gerentes das 
lojas e equipes de vendas terem acesso a cursos como gestão comercial, 
liderança e empreendedorismo. 

No final de cada aprendizado, o participante é submetido a uma 
avaliação que lhe concede um certificado da organização, comprovando assim 
sua aptidão para a função dentro dos padrões da marca. Além disso, por meio 
da ferramenta, a franqueadora tem acesso a todos os conteúdos que os 
parceiros acessam e o tempo destinado ao ensinamento, permitindo o 
acompanhamento do aprendizado em tempo real e controle de quem participa 
dos treinamentos garantindo assim uma forma eficaz de detectar possíveis 
problemas. Por meio do sistema também são realizadas conferências 
periódicas. 

De acordo com o sócio-diretor de marketing da rede, Fábio Nadruz, o 
principal canal de comunicação hoje em dia entre a franqueadora e toda a rede 
é a UCM. “Atualmente 190 pessoas das 280 que compõem a organização já 
participaram das capacitações que oferecemos, e desde que implantamos a 
ferramenta, o faturamento da rede melhorou em 10%. Em 2016 vamos investir 
mais de R$ 70 mil reais em tecnologia para aperfeiçoar as pessoas, que é o 
nosso bem mais precioso”, ressalta. 

Neste cenário, a rede de vestuário infantil Tip Top também está 
investindo na área e criou um setor de treinamento muito forte na empresa, que 
continuamente atualiza os processos junto aos franqueados e toda a equipe 
das lojas com focos em várias áreas como gestão, atendimento, controle de 



 

Informativo SCS  

 

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

  20 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não refletir 
a opinião da Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.” 

 

estoque, finanças, entre outros pontos importantes para o andamento de uma 
franquia. “Além de habilitar novos colaboradores, achamos essencial manter a 
casa em ordem e sempre capacitar e fazer uma reciclagem com nossos 
franqueados, assim a excelência sempre será o padrão da rede”, afirma o 
gerente de expansão da marca, Ricardo Marcondes. Isso explica a redução do 
turn over de funcionários nas lojas da rede e a melhora constante no 
atendimento prestado ao consumidor, o que gera consequentemente um 
crescimento de vendas para o negócio em um período de crise como vivemos. 

Uma rede que também aposta em um sistema de treinamentos, para 
agregar conhecimentos aos novos franqueados e reciclar o que foi absorvido 
pelos que já fazem parte da rede, é a Jan-Pro – rede de franquia especializada 
em serviços de limpeza comercial. Dividida em cinco módulos, a primeira etapa 
da formação oferecida aos empreendedores que ingressam na rede 
compreende assuntos para o melhor entendimento do negócio e para ajudar a 
garantir o sucesso da unidade como, por exemplo, capacitação dos 
prestadores, realização de orçamentos e sobre como aplicar os métodos de 
limpeza da marca. “Todos os treinamentos são certificados e reconhecidos. 
Nosso objetivo é oferecer um suporte completo para que o franqueado se sinta 
apto e preparado para colocar sua unidade em funcionamento”, afirma o diretor 
executivo da Jan-Pro no Brasil, Renato Ticoulat. 

Após iniciarem as operações, os franqueados da rede ainda contam com 
um suporte de reciclagem de conhecimentos e mais cinco módulos de 
treinamentos complementares, que podem ser feitos ao longo de um ano, com 
o intuito de prepará-lo para o atendimento de contratos de grande porte e para 
lidar com o crescimento autossustentável de sua unidade. “A formação 
avançada compreende assuntos como marketing, departamento pessoal e 
relacionamento com o cliente. Além disso, mensalmente promovemos dois 
encontros para oferecer suporte sobre algum problema ou tema que esteja 
presente no dia a dia das nossas franquias, por exemplo, para falar sobre 
conservação de cozinhas comerciais, pensando nos contratos que estamos 
fechando com grandes redes de alimentação”, explica Ticoulat. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/financas-
pessoais/franquias/franqueadoras-investem-em-treinamento-para-driblar-a-
crise  
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10. Curtas 

Tendência é o consumidor frear compra de bens duráveis diz CNC 

24 de Março de 2016 
Fonte: Jornal Estado de Minas 

O crescimento do desemprego, a retração da renda e a insegurança no cenário político vão 
contribuir para que o consumidor permaneça cauteloso em adquirir bens duráveis, como carro e 
imóveis, daqui para frente, prevê a economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), Marianne Hanson. A tendência, diz ela, é evitar a contratação de 
financiamentos de longo prazo, a juros altos, como os atuais. 

O esperado é que, nos meses seguintes, a proporção de famílias que se declaram 
endividadas diminua, como já aconteceu de fevereiro para março, quando a taxa passou de 60,8% 
para 60,3%, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), 
divulgada nesta quarta-feira, 23. "Não é muito comum o porcentual de consumidores endividados 
cair nesta época do ano. Com os reajustes de contas e gastos extras, há uma demanda maior por 
crédito", ressalta a economia. 

Também é atípico para o período o casamento de queda do endividamento com o aumento 
da inadimplência, como aconteceu em março. O total de pessoas que responderam à pesquisa ter 
contas em atraso pulou de 23,3% em fevereiro para 23,5%. Em geral, quando a inadimplência sobe, 
os consumidores correr para contratar empréstimo para saldar suas dívidas. Mas, dessa vez, o 
crescimento do desemprego ou mesmo o temor de ficar desempregado serviu para conter o ímpeto 
de recorrer a novos empréstimos, segundo Marianne. 

"O desemprego é um choque muito grande para o consumidor, um fator de desequilíbrio no 
orçamento das famílias e o esperado é que continue impactando negativamente o consumo", 
afirmou. 

Em vez de buscar financiamento para solucionar dívidas, os consumidores estão preferindo 
a alternativa do cartão de crédito, que continua no topo da lista de ferramentas utilizadas para adiar 
pagamentos. Entre os entrevistados pela CNC, 77,3% informaram ter contas a pagar no cartão. A 
opção do carnê aparece em segundo lugar, com 16,7% do total. 

Porto de Salvador é o primeiro do Brasil a ter uma ligação direta com uma 
rodovia 

28 de Março de 2016 
Fonte: Folha Geral 

A primeira capital do Brasil completa 467 anos com mais de três milhões de habitantes 
circulando pela cidade. Segundo dados do Detran, são aproximadamente 900 mil veículos, 
entre carros de passeio, ônibus, motos e caminhões. Quem dirige há mais de dez anos não 
tem dúvida: o trânsito não é mais o mesmo. Na contramão do que acontece nas grandes 
cidades, a circulação está ficando mais fácil, com o primeiro conjunto planejado de obras 
estruturantes de mobilidade da história de Salvador. 

O professor Carlos Amorim ainda encontra dificuldades para trafegar na capital baiana, 
mas confirma o avanço dos últimos anos. “O trânsito tem melhorado efetivamente, estava muito 
parado e com as últimas obras melhorou bastante”. Segundo a analista técnica do Detran, 
Maria Guadalupe Uzeda, “a partir do momento em que são oferecidas novas vias de acesso, a 
tendência é cada vez maior do trânsito ser diluído e a população possa se deslocar com 
facilidade”. 

A solução para o trânsito passa pela Via Expressa, que tirou os caminhões da Avenida 
Bonocô. Com a nova via, o Porto de Salvador, que movimentou mais de 4 milhões de 
toneladas de cargas e 180 mil contêineres em 2015, passou a ser o primeiro do Brasil a ter 
uma ligação direta com uma rodovia. Caminhoneiro há 10 anos, Eliseu Wilson comemora. “Era 
complicado, a gente vinha pela Bonocô, pegava engarrafamento, transitava entre os carros 
pequenos, demorava até duas horas para chegar aqui [ao Porto]. Hoje, dá para fazer em cinco 
minutos”. 

Voltar ao índice  
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11. Feiras 

 
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  
 
01/04/2016 até 03/04/2016 - ARNOLD CLASSIC BRASIL 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
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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 - INFRAPORTOS SOUTH AMERICA 
Setor: Transporte e Logística 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/04/2016 até 10/04/2016 - FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Pavilhão de Carapina - Serra 
Cidade: Serra – ES 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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