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1. Serviços 

Amazon e Uber estimulam a "revolução do delivery" 

31 de Março de 2016 
Fonte: Valor Econômico 

 
Ainda hoje um serviço mais usado por pizzarias e restaurantes chineses, 

o mercado de entregas de comida tem passado por mudanças. O que já vem 
se desenhando por empresas como iFood e RestauranteWeb deve ganhar 
ainda mais reforço com a entrada de empresas de peso como Amazon e Uber. 

 O modelo, que já é utilizado nos Estados Unidos, será replicado em 
breve em várias partes do mundo e abre uma nova ameaça aos restaurantes 
que contam apenas com o consumidor disposto a se deslocar, pagar 
estacionamento e taxa de serviço para comer. 

 "Quarenta por cento dos gastos com alimentação fora de casa já é 
referente à comida consumida em residências e escritórios [por entrega] ou 
durante deslocamentos. Esse número deve crescer", afirma Enzo Donna, da 
ECD Consultoria de Food Service. 

 Segundo ele, o estopim do que já se chama de "revolução do delivery" 
ocorrerá pela conjunção de quatro principais fatores: a crise econômica que 
força cortes no orçamento; o crescente desejo por conveniência e praticidade; 
a evolução das embalagens, permitindo o transporte seguro de todo tipo de 
alimento; e a implementação de aplicativos que permitem o acesso ao público 
de forma simplificada.  

 "Essa é uma mudança que estava sendo cozinhada há muito tempo e 
agora deve explodir", diz Donna. Mais do que a possibilidade de pagar e 
escolher diferentes tipos de comida em um único canal, sem qualquer contato 
humano, programas baseados em geolocalização permitirão achar 
automaticamente os serviços disponíveis na região desejada, acionar filtros por 
tipo de comida, fazer avaliações e verificar rankings. Com o tempo, algoritmos 
serão criados para identificar as preferências do usuário e recomendar 
restaurantes e pratos de seu interesse. 

 Mas não são apenas os restaurantes que serão afetados pela 
tecnologia. "Este será um serviço de conveniência não apenas para obter 
comida pronta de restaurantes, mas também de mercados e produtores", 
afirma Michael Whiteman, da consultoria americana Baum+Whiteman. 

 A entrega de kits de receitas, tais como os das brasileiras Chef Time e 
Fresh Time, com ingredientes devidamente limpos, cortados e porcionados, 
prontos para ir à panela, também deve pegar carona no movimento, estimulada 
pela busca por praticidade, de acordo com a consultoria Sterling-Rice. "As 
pesquisas apontam que as pessoas certamente passarão a jantar mais em 
casa, o que não significa cozinhar mais", afirma Lizzy Freier, editora da 
consultoria americana Technomic.  
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Com a tecnologia ancorando as pessoas cada vez mais nos lares, outro 
movimento volta a ganhar força: restaurantes, cafés e bares dentro de lojas de 
varejo, como supermercados, concessionárias, butiques e lojas em geral. 

 Por trás da diversificação do negócio está uma estratégia que aproveita 
o crescente interesse do público em alimentação para atraí-lo aos endereços 
físicos das marcas. Desta forma, tenta-se recuperar o envolvimento com o 
estilo de vida projetado e com toda a gama de bens comercializados pela 
empresa - contato que vem se perdendo com o crescimento das vendas on-
line. "Uma vez que as pessoas comem com mais frequência do que fazem 
compras, ter um ponto de alimentação dentro da loja é uma maneira de 
aumentar incrivelmente o tráfego no espaço físico e estimular vendas", afirma 
Michael Whiteman. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/amazon-e-uber-estimulam-a-
revolucao-do-delivery 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Serviços – Setor Hoteleiro 

Pequenos hoteleiros precisam apostar em visibilidade on-line 

 
31 de Março de 2016 

Fonte: DCI 
 
Começando pelo básico. Enquanto o orçamento é baixo, cuidar da imagem na 
internet é a forma mais eficiente de hotéis menores se comunicarem com os 
adeptos da informação digital 
 

Investir em ferramentas básicas - como sites de reputação e reservas - e 
participar de associações são as saídas para pequenos e médios hotéis ganharem 
visibilidade on-line. Para especialistas, concentrar a verba é estratégia-chave para 
quem ainda não possui caixa para planos maiores. 

Ao contrário de redes de grande porte como a Accor, que investiu 275 milhões 
de euros para aumentar a sua presença digital, pequenos hotéis ainda têm dificuldade 
em conseguir o aporte necessário para entrar no meio on-line. De acordo com a sócia-
diretora da consultoria Mapie, Carolina Sass de Haro, a melhor saída é concentrar os 
investimentos nas ferramentas com eficiência comprovada. "Tem que ir no tiro certo", 
diz. 

Segundo ela, utilizar agências de viagens on-line (OTA) e sites de reputação, 
como Booking.com e o TripAdvisor, são os métodos mais indicados para pequenos 
hoteleiros. "Se tiver que focar o investimento, essas é a ferramenta recomendada." 

De acordo com pesquisa realizada pela Mapie, o Booking.com e o TripAdvisor 
são os principais sites utilizados pelos consumidores que compram on-line. "92% dos 
consumidores realizam pesquisas pelo Booking.com e 76% fazem reservas pelo 
mesmo canal". 

Questionada sobre o uso de mídias sociais, a especialista acredita que a 
presença é essencial, mas não deve exigir muito investimento. "O público do 
Facebook e do Twitter não são os mesmos que reservam on-line. A presença nas 
mídias sociais não geram vendas automaticamente", aponta Carolina. 

Como dica para estar nas redes sociais, Carolina assinala a importância de 
informações relevantes. "Imagens inspiracionais e a descrição de forma romântica", 
afirma. Para a executiva, o público procura incentivos para viajar e apontar apenas as 
especificidades técnicas não ajuda na escolha. 

Foco 
O gerente de marketing de campo da desenvolvedora de tecnologia Revinate 

na América Latina, Alan Guacarán, concorda. Segundo ele, pequenas também 
conseguem aproveitar o marketing digital de menor custo. Mas o desafio é conseguir 
personalizar. "As redes vendem o padrão, já as pequenas têm que saber vender sua 
peculiaridade", diz Guacarán. 

Para garantir que o diferencial do hotel seja transmitido, o executivo aponta que 
é possível aproveitar as pesquisas de satisfação digital. "Tem que ser on-line. Pode 
ser e-mail marketing após a estada ou através do site", diz. Segundo ele, é possível 
vincular as pesquisas aos perfis dos sites de reputação, que posteriormente serão 
visualizados por possíveis clientes do empreendimento. "O mais importante para a 
pequena é a reputação, porque é o que o consumidor usa como referência", ressalta. 
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No caso de hotéis de médio porte, em geral empresas familiares, ele afirma 
que o trabalho pode ser um pouco mais profundo. "As mudanças podem ser 
operacionais", explica. 

Guacarán aponta que no caso de quem tem um orçamento um pouco maior é 
possível criar uma base de dados com as pesquisas de satisfação para moldar o 
produto do hotel ou até realizar reformas. 

Um empreendimento que tem crescido e percebido a importância de 
diversificar os canais de comunicação e venda é o Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. 
Há três meses, a empresa que possui 180 quartos contratou o gerente comercial 
Richard Ericson Silvestre para ampliar os canais de venda. "Há 15 anos eram 30 
apartamentos e com a ampliação, o hotel viu a necessidade de aumentar os canais de 
distribuição". 

Para o vice-presidente de informação da União Nacional de CVBx Unedestidos, 
Toni Sando de Oliveira, aliar-se a entidades e associações também é uma forma de 
conseguir visibilidade. No caso dos Conventions Bureau, ele indica que além de 
material de divulgação do destino, as hoteleiras conseguem acompanhar o movimento 
de mercado e aproveitar os eventos corporativos das cidades que possuem centros de 
exposição. "O problema é que o brasileiro não é associativo. Tem que mudar a 
cultura", aponta. 

"E não tem como promover o hotel sem promover o destino, a menos que seja 
muito conhecido", ressalta Oliveira. Segundo ele, a gestão corporativa também deve 
mudar e ser profissionalizada. "Os hotéis devem se preparar para investir em 
tecnologia. Eles devem começar a formar um fundo de reserva". 

Independentes - Mesmo no caso de hotéis de grande porte, o investimento em 
tecnologia continua sendo um desafio quando se trata de empresas independentes, já 
que exige o aporte de uma rede (site próprio, motor de reservas e aplicativos) para um 
único empreendimento. "O independente precisa porque não tem a força de uma 
marca por trás", diz a gerente de marketing e vendas, Patrícia de Sá. 

Ela conta que o hotel teve que adaptar-se para atender o seu público de luxo. 
"Eles são os que mais possuem e usam dispositivos no dia-a-dia". A mudança não 
ocorreu apenas no número de tomadas dos quartos, como exigiu investimento em um 
site responsivo com sistema de reservas integrado entre os canais. Com isso, o hotel 
conseguiu antecipar suas reservas de lazer aos finais de semana. "Quem comprou 
com antecedência de três dias no Réveillon de 2014, não conseguiu em 2015", 
completa. 

O diretor comercial do Paradise Golf & Convention, Ricardo Aly, também fez 
investimentos na área e neste ano deve lançar o novo site e aplicativo do hotel. "A 
lição de casa para o independente é mais robusta, porque a bandeira tem o modelo 
standard e a independente não". 

 

http://www.dci.com.br/em-destaque/pequenos-hoteleiros-precisam-apostar--em-
visibilidade-online-id537624.html   
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Software e TI 

Brasileiro aumenta uso dos dispositivos móveis para pesquisa de preços  

 
31 de Março de 2016 

Fonte: Tudo Celular  
 

Os dispositivos móveis estão cada vez mais presentes na vida dos 
brasileiros, seja em casa, no transporte público ou mesmo um comportamento 
considerado vicioso. E o mesmo vale para o momento de realizar uma compra. 
De acordo com uma pesquisa do site Zoom, um comparador de preços e 
produtos, em parceria com a Consumoteca, o número de pessoas que utiliza 
smartphone ou tablet para pesquisar preços ou efetuar uma compra pela 
internet cresceu desde 2014, de 62% para 76% dos entrevistados. 

Este aumento se deu, principalmente, por conta do crescimento do 
número de pessoas que possuem um dispositivo móvel em casa. Há dois anos, 
eram 67%. Hoje, o número atinge a marca de 91% dos consumidores 
entrevistados. A pesquisa consultou cerca de 30 mil pessoas, das quais apenas 
24% nunca compraram ou pesquisaram utilizando dispositivos móveis, contra 
40% em 2014. 

O número de entrevistados que possuem apps específicos de 
comparadores de preços também cresceu nos últimos dois anos, de 28% em 
2014 para 35% em 2016. E, entre essas pessoas que possuem o aplicativo, 
65% utiliza o dispositivo móvel para comparar preços na loja física, mesmo 
número de 2014. 

A importância dos smartphones e tablets tende a crescer conforme o 
consumidor brasileiro se acostuma mais com ele. São 86% dos entrevistados 
que afirmaram utilizar o dispositivo móvel por este estar mais próximo do que o 
computador. Ou seja, é cada vez mais clara a importância do e-commerce em 
oferecer uma ótima experiência ao usuário mobile para verificar e comparar 
preços e produtos e também para efetuar a compra. Afinal, 50% dos 
consumidores que verificaram preço fizeram a compra na hora, 
independentemente do dispositivo utilizado, smartphone ou PC, um aumento 
de 61% em relação a 2014. 
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11791/brasileiro-aumenta-uso-dos-
dispositivos-moveis-para-pesquisa-de-precos 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Telecomunicações 

Anatel estuda incluir serviços de telefonia móvel e internet no contrato de 
concessão, teles reagem 

 
31 de Março de 2016 

Fonte: Tudo Celuar.com 
 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está planejando uma 
mudança radical nas concessões das teles, o que poderá impactar tanto a 
telefonia fixa quanto a móvel. De acordo com uma reportagem do jornal Folha 
de S.Paulo, o órgão regulador está preparando uma proposta que pode incluir 
quase todos os serviços em um único contrato de concessão, válidos até 2025. 

Quem está elaborando a proposta é o conselheiro da Anatel Rodrigo 
Zerbone. A ideia é que serviços como internet e telefonia móvel sejam incluídos 
na mesma autorização do serviço fixo, que atualmente é o único que opera 
através de concessão. Isso significa que ao invés de serem oferecidos de 
modo privado (autorizações), pelas regras da competição e com cada empresa 
controlando coisas como preços, esses serviços passariam a serem prestados 
em regime público (concessões). 

As teles já reagem e se preparam contra essa proposta. Segundo elas, a 
mudança causaria um prejuízo enorme, assim como aconteceu no setor de 
energia, em 2012. 

No início do ano, a Agencia estudava acabar com a concessão de 
telefonia fixa, mas ao que parece, não apenas mudou de ideia como quer 
incluir os demais serviços no contrato de regime público. O único serviço que 
estaria livre do ajuntamento em uma única concessão é o de TV paga. 

O que muda? - Com o regime de concessão, que possui impostos 
embutidos e, por sua vez, eleva o preço para o consumidor final, todas as 
regras são definidas pela Anatel que determina metas de atendimento e de 
universalização do serviço. 

Até o fim do contrato de concessão, que dura pelos próximos nove anos, 
os bens da União (que incluem prédios, redes e equipamentos) repassados a 
empresas devem ser usados na telefonia fixa, de acordo com o modelo atual. 
Caso seja aprovada, a nova mudança obrigará as teles a reverter em 
investimentos na massificação da internet pelo programa Banda Larga Para 
Todos. 

Com o modelo de autorização, as operadoras podem estabelecer preços 
flexíveis, promoções, entre outras estratégias de mercado pelas regras da 
competição. Já o modelo de concessão dá ao órgão regulador poder de intervir 
até mesmo no preço dos minutos de celular. 

Aprovação - A proposta ainda não foi oficialmente apresentada e precisa 
ser aprovada. As teles ameaçam ir à justiça caso isso aconteça e a Anatel pode 
proibir as operadoras de ofertar seus serviços, caso se recusem a operar sob o 
novo regime (considerando que ele de fato se torne realidade). A Agência tem 
uma reunião com o conselho para discutir a proposta, nesta quinta feira, 31. 
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Zerbone não atendeu ao pedido de entrevista da Folha, e a assessoria 
da agência informou em nota que o voto do conselheiro ainda está em 
elaboração e que "as afirmações de terceiros sobre o seu conteúdo são 
meramente especulativas e em desacordo com o que já foi produzido". 
 
http://www.tudocelular.com/mercado/noticias/n69114/anatel-concessao-
telefonia-movel-internet.html   
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Orelhões de 14 Estados farão chamadas gratuitas para celular 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: R7 
 

Regra só vale para a Oi e valerá em maio. Chamadas locais e interurbanas já 
estão liberadas 

 
Os telefones públicos da Oi, instalados em 14 Estados do País, 

passarão a fazer chamadas gratuitas para celulares do mesmo DDD (VC1) a 
partir de 1º de maio. A decisão é da Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações) e foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-
feira (29). 

Inicialmente, a gratuidade passaria a valer nesta sexta-feira (1º), mas 
uma decisão da própria Anatel prorrogou o prazo por mais um mês. 

Os Estados beneficiados com a gratuidade em orelhões da Oi são: 
Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. 

A liberação das chamadas em telefones públicos da operadora 
representa uma punição da agência reguladora, uma vez que a empresa não 
atendeu à obrigação de cobertura mínima estipulada no País. 

Estados atendidos pela Oi devem ter disponibilidade de orelhões acima 
de 90%. No caso de localidades atendidas só por telefones públicos, a 
disponibilidade deve ser, no mínimo, de 95%. 

Sergipe fazia parte da lista, mas ficou de fora depois que a empresa 
melhorou a oferta de orelhões no Estado. 

Desde abril do ano passado, a operadora já era obrigada a liberar 
chamadas gratuitas de orelhões para ligações locais e, desde outubro de 2015, 
para telefones fixos de outros Estados (interurbanos). 

A liberação das chamadas para celular do mesmo DDD representa a 
terceira punição consecutiva para a Oi. Em abril de 2015, a empresa foi 
obrigada a liberar chamadas locais de orelhões. Em outubro, foi a vez das 
chamadas interurbanas. 

A partir de maio, será a vez dos telefones celulares do mesmo DDD. Se, 
em outubro, a empresa não melhorar a oferta de telefones públicos nos 14 
Estados, a Oi será obrigada a liberar chamadas para celulares com DDDs de 
primeiro dígito igual (VC2) e para os dois dígitos diferentes (VC3). 
 
http://noticias.r7.com/economia/orelhoes-de-14-estados-farao-chamadas-
gratuitas-para-celular-01042016 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Rodoviário 

Regulamentada gratuidade do transporte interestadual para jovens de 
baixa renda  

31 de Março de 2016 
Fonte: CNT 

 
A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou a resolução 

que estabelece como as empresas do transporte rodoviário e ferroviário interestadual 
de passageiros deverão oferecer passagens gratuitas para jovens de baixa renda. O 
direito está previsto no Estatuto da Juventude para quem tem entre 15 e 29 anos, de 
família que recebe até dois salários mínimos e está inscrita no CadÚnico (Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal).  

As empresas deverão reservar, em linhas regulares, duas vagas gratuitas em 
cada veículo ou comboio ferroviário. Depois que elas forem ocupadas, deverão ser 
ofertados, ao menos, mais dois bilhetes com desconto de 50%. O benefício deverá ser 
garantido em todos os horários dos serviços convencionais.  

Para ter acesso ao direito, o jovem deverá solicitar um único bilhete, nos 
pontos de venda das empresas, até três horas antes do horário de partida. Para isso, 
precisará apresentar a Identidade Jovem, documento emitido pela SNJ (Secretaria 
Nacional da Juventude) e um documento de identificação. Conforme a Secretaria, a 
Identidade Jovem será disponibilizada por meio da Caixa Econômica Federal, o que 
deve começar a ocorrer em até quatro meses.  

Não estão incluídas, no benefício, tarifas de pedágio e de utilização de 
terminais, além de despesas com alimentação. 

Se faltarem menos de três horas para a partida e as passagens gratuitas ou 
com desconto não tiverem sido utilizadas, a transportadora poderá vendê-las 
normalmente. Mesmo assim, continuará valendo o benefício enquanto houver 
assentos disponíveis.   

Para embarcar, o jovem deverá comparecer ao terminal até trinta minutos 
antes da hora de início da viagem. Do contrário, poderá perder a passagem. Essa 
exigência deverá ser informada pelas empresas aos beneficiários.   

O bilhete gratuito e o com desconto são intransferíveis. Quando o benefício não 
for concedido, as empresas deverão emitir um documento que indique a data, a hora, 
o local e o motivo da recusa, caso seja solicitado pelo jovem.   

As transportadoras poderão tirar cópias dos documentos apresentados para 
controle interno. Deverão informar à ANTT, trimestralmente, a movimentação mensal 
de usuários que têm acesso aos benefícios da gratuidade e do desconto. Além disso, 
terão que apresentar a documentação necessária para comprovar o impacto no 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.    

Empresas que descumprirem as determinações estão sujeitas a advertência e 
multa, que pode chegar a até 100 vezes o valor integral da passagem.   

 
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/regulamentada-gratuidade-no-transporte-
interestadual-para-jovens-de-baixa-renda-cnt   
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6.  Comércio Eletrônico 

Pesquisa confirma tendência de redução do frete grátis nas compras pela 
internet 

30 de Março de 2016 
Fonte: Câmara e-Net 

 
O atual momento econômico do país provocou mudanças no processo 

de decisão de compra via internet. As lojas reduziram a oferta de frete grátis e 
os e-consumidores passaram a optar pelo pagamento à vista ou em até três 
parcelas, devido às altas taxas de juros e ao aumento do índice de 
desemprego. Em 2013, 59% das compras online eram feitas com frete grátis. 
Em 2015, apenas 40%, e mesmo assim para produtos de maior valor agregado 
ou em datas promocionais. 

Com o agravamento da crise, a partir de julho de 2015, a forma de 
pagamento das compras também mudou: em dezembro de 2015, 42% dos 
consumidores preferiram pagar à vista. Em julho, eram 38%. O pagamento em 
até três parcelas era a escolha de 34% dos compradores, três pontos 
percentuais a menos que em julho. Com 73,5%, o cartão de crédito continua 
sendo o meio de pagamento preferido dos consumidores online, mas houve um 
aumento no pagamento por boleto (19,6%) 

“O comércio eletrônico está amadurecendo, e o frete grátis já não 
precisa mais ser usado para estimular a compra”, diz Ludovino Lopes, 
presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net). “As 
lojas podem oferecer opções de entrega com prazos e preços diferenciados, 
como acontece em países da Europa e nos EUA”. 

Esses dados constam do 33º Webshoppers 2016, relatório que analisa a 
evolução do e-commerce, tendências, estimativas, mudanças de 
comportamento e preferências dos e-consumidores, traçando um perfil do 
setor. É realizado pela E-bit com apoio da camara-e.net e outras entidades e 
associações. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-confirma-tendencia-de-
reducao-do-frete-gratis-nas-compras-pela-internet-2/ 
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Apesar da desaceleração, Brasil permanece grande no varejo on-line 

 
31 de Março de 2016 

Fonte: ItForum 
 

A América Latina como um todo enfrenta um cenário desafiador de 
retração econômica, inflação alta e problemas com regulação e infraestrutura. 
Com isso, a previsão da Forrester para os próximos anos, até 2020, é de que o 
mercado de varejo on-line tende a desacelerar. 

Algumas conclusões do estudo realizado pela consultoria apontam que o 
Brasil continuará a ser o maior player no cenário latino-americano, mas seu 
crescimento será lento no varejo on-line.  

Esse segmento no País representa o dobro de mercados argentino e 
mexicano combinados. "Mas a crise econômica em curso no Brasil está 
prejudicando o seu mercado de varejo on-line e causando uma desaceleração", 
afirma Satish Meena, analista da Forrester. A expectativa é de que o e-
commerce brasileiro cresça a uma taxa composta anual (CAGR) de 10,5% no 
período entre 2015 e 2020 - em comparação com o CAGR de 28,3% de 2010 a 
2015. 

"Os clientes estão gastando menos tanto offline quanto on-line, e isso 
afeta a taxa de crescimento global e penetração do varejo on-line, 
particularmente nas áreas não- metropolitanas", analisa Meena, completando 
que a falta de regulamentação e um regime fiscal desfavorável tornam difícil 
para varejistas on-line expandir para além das áreas metropolitanas. 

O México também apresentou importância no cenário, sendo uma das 
economias de mais rápido crescimento na América Latina em 2015. A 
expectativa é de que o país continue nesse mesmo caminho de recuperação 
em 2016.  

"De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o PIB do México 
crescerá 2,6% em 2016, alimentado pela procura interna privada saudável e 
transbordamentos de uma forte economia dos EUA. Isso está levando a 
investimentos por varejistas online como a Amazon, que lançou a operação 
completa de varejo no México em junho de 2015", comenta Meena. Para os 
próximos anos, a previsão é de que o país seja foco de investimentos no varejo 
on-line na América Latina. 

Outro ponto destacado por Meena que justifica a desaceleração na 
região é a diminuição na venda de tablets e smartphones, dispositivos que são 
grandes impulsionadores de compras on-line. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/apesar-da-desaceleracao-
brasil-permanece-grande-no-varejo-on-line   

 
Voltar ao índice  
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7. Empreendedorismo 

SPC: 67% dos jovens empreendedores estão otimistas com o futuro de 
suas empresas 

 
31 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revela que o otimismo e a 
autoconfiança são duas das principais características dos jovens empreendedores no 
Brasil. Embora a maioria absoluta (62,2%) dos entrevistados tenha percebido que a 
situação econômica do Brasil piorou no início de 2016 na comparação com o ano 
passado, inclusive com reflexos negativos em suas empresas, no que depender da 
expectativa dos jovens empreendedores, a economia brasileira não terá o ano 
complicado que os analistas de mercado projetam. Quase a metade dos entrevistados 
(49,9%) afirma estar confiante com os rumos da economia, enquanto apenas 28% 
estão pessimistas. A expectativa positiva para 2016 é ainda maior quando os 
empresários imaginam qual será o desempenho do seu próprio negócio: 67,3% estão 
confiantes e apenas 10,9% se dizem pessimistas. 

A pesquisa aponta, ainda, que 78,3% dos entrevistados acreditam que o 
faturamento de sua empresa irá crescer nos próximos cinco anos, sendo que a 
dedicação pessoal e o empenho do entrevistado (81,1%) são as principais 
justificativas. Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, confiar em si 
mesmo é fundamental para se desenvolver como empresário, mas não é o suficiente: 

– A pesquisa revela um retrato interessante do jovem empresário, ao mostrar 
sua garra e crença no próprio potencial como motor do crescimento da empresa, mas 
isso por si só não basta. É preciso preparar-se e estar sempre atento ao cenário 
econômico para evitar riscos para o negócio. Mesmo os empresários mais confiantes 
precisam ter a humildade de reconhecer que o conhecimento do mercado é 
imprescindível – afirma a economista. 

Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, a percepção dos jovens 
empreendedores de que a situação econômica vai melhorar pode estar relacionada ao 
aprofundamento da crise. 

– É como se na percepção desses empresários o país já tivesse chegado ao 
fundo do poço e que daqui em diante, a realidade da situação vai requerer algum tipo 
de mudança. Pode parecer contraditório, mas apesar do ambiente econômico adverso 
para 2016, uma quantidade considerável de empresários está confiante com relação 
aos seus negócios. Isso pode se explicar pelo fato de que muitos deles acreditam que 
com empenho pessoal, dedicação e uma dose de criatividade é possível driblar as 
dificuldades impostas pela crise – afirma Pinheiro. 

O otimismo dos jovens empreendedores se reflete, em parte, na disposição 
para realizar investimentos: três em cada 10 empreendedores (35,6%) pretendem 
investir mais em 2016, na comparação com o ano passado, enquanto 17,3% manterão 
o mesmo nível de recursos empregados. Para 23,6% haverá redução no montante de 
recursos investidos ou nem haverá investimentos. Os empreendedores indecisos 
também somam 23,6%. 

Considerando somente os que pretendem investir em 2016, as ações mais 
mencionadas são compra de equipamentos, como maquinário e computadores 
(29,3%), investimentos em mídia e propaganda (27,2%), ampliação do estoque 



 

Informativo SCS  

 

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

  15 

“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.” 

 

(25,1%) e qualificação da mão de obra (25,0%). O capital próprio (73,4%) será o 
principal recurso utilizado para os investimentos em 2016, muito a frente do 
microcrédito (6,0%) e do financiamento (4,3%). A predominância dos recursos próprios 
dos empreendedores para a realização dos investimentos tem relação direta com a 
dificuldade que esses empresários enfrentam para contratar linhas de financiamentos 
vantajosas ao seu negócio. Quatro em cada 10 empresários ouvidos (42,5%) 
garantem que está difícil conseguir um empréstimo ou financiamento, ao passo que 
somente 13,6% vão em direção contrária, ao dizer que está fácil. 

Mesmo com a boa dose de autoconfiança, a pesquisa revela que os jovens 
empreendedores não deixam de demonstrar preocupações com o futuro da empresa. 
De acordo com o levantamento, o maior temor dos empreendedores é não conseguir 
honrar os compromissos financeiros e acabar ficando endividado (22,3%), seguido por 
não crescer como o esperado (19,8%), ter de fechar o negócio (19,8%) ou ser 
obrigado a voltar ao mercado de trabalho como funcionário assalariado (18,2%). 

As consequências negativas da deterioração da conjuntura econômica não 
passaram despercebidas pelos jovens empreendedores. Apenas 25% dos 
empresários consultados pelo SPC Brasil garantem não ter sofrido qualquer impacto 
no desempenho de suas empresas em função da crise. Para 36,0% dos empresários 
ouvidos houve piora nas condições gerais do seu negócio ao longo do ano passado, 
enquanto 21,7% notaram melhora no desempenho de suas empresas. A percepção 
negativa é mais acentuada nas regiões Sudeste (42,3%), Sul (40,4%) e Centro-oeste 
(35,1%). Já os otimistas estão concentrados principalmente nas regiões Nordeste 
(27,9%) e Norte (25,9%). Para 38,7% dos entrevistados não houve alteração na 
performance da empresa de um ano para o outro. 

A queda no faturamento (37,7%), diminuição das vendas (29,7%), menor 
margem de lucro (18,6%), dificuldade para fazer reserva financeira (12,8%), aumento 
da inadimplência dos clientes (11,4%) e ter de demitir funcionários (9,4%) foram os 
problemas mais sentidos pelos entrevistados ao longo do ano passado. Os obstáculos 
enfrentados também fizeram com que alguns projetos tivessem de ser abortados em 
2015, sendo que os mais citados foram a expansão das vendas (26,2%), realização de 
reforma (17,1%), compra de equipamentos (11,9%) e pagamento de dívidas (11,6%). 

 
Carga tributária é a principal barreira para o crescimento 
O estudo mostra ainda que a estrutura e a carga tributária são os principais 

alvos de reclamações dos jovens empreendedores. Quatro em cada 10 (43,8%) 
entrevistados sentem falta de políticas públicas que facilitem o pagamento de impostos 
e 36,3% acreditam que deveria haver uma redução dos tributos e impostos cobrados 
de empresas que são geridas por jovens. Há ainda um percentual elevado (39,5%) de 
entrevistados que pedem mais cursos gratuitos para novos empresários sobre gestão, 
finanças, planejamento e tecnologias. 

A pesquisa analisa as percepções sobre o cenário econômico, bem como as 
expectativas para o futuro, na visão dos jovens empreendedores. Foram entrevistados 
788 residentes de todas as regiões brasileiras, com idade entre 18 e 34 anos, de 
ambos os sexos, e que possuem um negócio próprio. A margem de erro é de 3,5 
pontos percentuais e a margem de confiança, de 95%. 

 
http://www.monitormercantil.com.br/spc-67-dos-jovens-empreendedores-estao-
otimistas-com-o-futuro-de-suas-empresas/ 
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8. Curtas 

Crescimento do mercado global de smartphones em 2016 será o menor 
da história 

31 de Março de 2016 
Fonte: Reuters 

 
Segundo a empresa de pesquisas Gartner, vendas dos equipamentos terá alta 
de 7%, para 1,5 bilhão de unidades 
 

As vendas globais de smartphones devem apresentar crescimento percentual 
de apenas um dígito pela primeira vez na história em 2016, enquanto as de 
computadores pessoais devem cair, de acordo com a empresa de pesquisas Gartner. 

A Gartner disse nesta quinta-feira que espera que as vendas de smartphones 
cresçam somente 7 por cento, para 1,5 bilhão de unidades em 2016 ante 2015, devido 
a vendas estáveis nos importantes mercados da China e América do Norte. 

"A era de crescimento de dois dígitos para o mercado global de smartphones 
chegou ao fim", disse o diretor de pesquisa Ranjit Atwal no relatório "Devices 
Forecast", da Gartner. 

A empresa sediada em Stamford, Connecticut, disse que espera que as vendas 
globais de computadores pessoais caiam 1,5 por cento ante 2015, antes de voltarem a 

crescer em 2017. 

Itaú Unibanco conclui compra de 89% da Recovery 

 
31 de Março de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo 
 

O Itaú Unibanco Holding informa que foi concluída nesta quinta-feira, 31, a 
operação de aquisição de 89,08% de participação no capital social da empresa de 
recuperação de créditos em atraso Recovery do Brasil Consultoria, sendo 81,94% do 
Banco BTG Pactual e 7,14% de outros acionistas, e de aproximadamente 70% de um 
portfólio de R$ 38 bilhões (valor de face) em direitos creditórios de titularidade do BTG. 
Anteriormente o Itaú informou que o custo da operação seria de R$ 640 milhões. 

O Itaú estima que a operação não tenha efeitos contábeis relevantes nos seus 
resultados em 2016. "O Itaú Unibanco reafirma, com essa operação, seu compromisso 
com a criação de valor, a longo prazo, para seus acionistas." 

Segundo o banco, as atividades da Recovery, fundada em 2000 na Argentina e 
presente no Brasil desde 2006, consistem na prospecção e avaliação de portfólios, 
estruturação de operações e gestão operacional, atuando em todos os segmentos, 
desde pessoas físicas até créditos corporativos, com instituições financeiras e não 
financeiras. 

"A expertise da Recovery e de sua equipe de gestão na prestação de serviços 
de recuperação de créditos em atraso otimizará a operação do Itaú Unibanco, o que, 
em conjunto com a continuidade na prestação de serviços para terceiros, resultará em 
um maior potencial de crescimento para as atividades da Recovery", afirma. 

 
Voltar ao índice  
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9. 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 
 
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: 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 
 
 



 

Informativo SCS  

 

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

  18 

“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.” 

 

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 
 
06/04/2016 até 10/04/2016 – FESTA BRASILEIRA 
Setor: Multisetores 
Local: EXPOBRASILIA Pavilhão de feiras e exposições do Parque da Cidade 
Cidade: Brasília – DF 
 
07/04/2016 até 17/04/2016 - EXPOLONDRINA 2016 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque Governador Ney Braga 
Cidade: Londrina – PR  
 
08/04/2016 até 09/04/2016 - AVIESP 
Setor: Turismo 
Local: Pavilhão Expo Dom Pedro - Anexo Parque D Pedro Shopping 
Cidade: Campinas – SP 
 
10/04/2016 até 13/04/2016 - PARECIS SUPERAGRO 
Setor: Agronegócio  
Local: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ODENIR ORTOLAN 
Cidade: Campo Novo do Parecis - MT 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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