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1. Serviços 

Automatização do atendimento ganha espaço 

 
05 de Abril de 2016 

Fonte: Jornal do Comércio - UOL 
 

Acontece com frequência. Um técnico vai até a casa do cliente para 
consertar um eletrodoméstico e descobre que faltou uma peça. Além de frustrar 
o consumidor e desgastar a sua relação com o fabricante, esse tipo de erro 
gera um retrabalho para a assistência técnica, já que é preciso refazer todo 
processo de agendamento. 

É uma típica rotina que será bem mais eficiente na medida em que as 
companhias passarem a adotar sistemas inteligentes, como uma base de 
conhecimentos capaz de identificar o reparo que precisa ser feito e orientar o 
funcionário de campo a levar as peças corretas, comenta o diretor de Marketing 
da Salesforce para América Latina, Daniel Hoe. "As corporações precisarão, 
cada vez mais, automatizar ações de atendimento aos clientes por múltiplos 
canais, o agendamento de equipes de campo e o relacionamento com 
parceiros", afirma. 

Um estudo global realizado pelo player global em plataformas de 
gerenciamento de relacionamento de clientes (CRM) mostrou que as indústrias 
sabem que precisam melhorar seus departamentos de serviços. Dos 
entrevistados, 90% afirmaram que essa é uma prioridade. 

Para 76%, é essencial ou muito importante que agentes de campo 
incorporem tecnologias nas atividades - quase 90% já estão investindo em 
treinamento para o seu time. A expectativa de 68% deles é que novas 
tecnologias serão o motor dessa mudança. Isso inclui os wearables, como 
relógios e óculos conectados, e a Internet das Coisas (IoT), por meio de 
sensores inteligentes. "No Brasil, essas integrações ainda são incipientes, mas 
as empresas brasileiras estão acelerando os investimentos em tecnologias 
para que as equipes de campo possam dar um melhor atendimento", observa. 

Segundo ele, as soluções de atendimento vão migrar para o ponto de 
acontecimento. Já existem projetos em que os próprios equipamentos, como 
um carro ou geladeira, emitem um alerta de que algo está por ocorrer, como 
um problema na bateria ou desgaste de uma peça. Avançando ainda mais 
nessa lógica, a expectativa é que os próprios produtos abram um chamado 
com a central para resolver, sem que as pessoas precisem ligar para o 0800. 
Muitas vezes, aliás, o conserto acontece remotamente, e elas nem ficam 
sabendo. "A nossa visão é que melhor atendimento é aquele que nunca 
precisa acontecer", diz. 

O 2016 Connected Manufacturing Service Report ouviu 237 executivos 
do setor de manufatura e chamou atenção também para uma curiosidade. As 
mesmas empresas que já adotam soluções inovadoras de Internet das Coisas 
(IoT) nos seus processos produtivos ainda rastreiam informações dos clientes 
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em planilhas (61%) e usam sistemas baseados em papel (37%), incluindo 
histórico de compras e solicitações de serviços. "É interessante perceber que, 
muitas vezes, os investimentos acabam sendo canalizados para áreas 
específicas, o que faz com que as indústria tenham alguns processos super 
tecnológicos em contrapartida com outros manuais", diz. 
 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/04/economia/491590-automatizacao-do-
atendimento-ganha-espaco.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/04/economia/491590-automatizacao-do-atendimento-ganha-espaco.html
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/04/economia/491590-automatizacao-do-atendimento-ganha-espaco.html
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Correios investe na modernização de centros logísticos operacionais 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: Blog dos Correios 
 

Com o objetivo de qualificar a operação e consolidar sua liderança na 
entrega de encomendas, os Correios estão investindo em novos centros 
logísticos pelo País. Nesta quinta-feira (31), o presidente Giovanni Queiroz 
visitou as unidades de Cajamar e Indaiatuba, ambas em São Paulo, na 
companhia dos vice-presidentes do Negócio Postal, Rodolfo Ramalho Catão, e 
de Logística, José Furian Filho, bem como dos diretores da estatal em São 
Paulo, Eugênio Valentim da Silva e Maurício Claro.  

Localizadas em áreas estratégicas do Estado, as unidades vêm 
contribuindo de forma significativa para aprimorar o tratamento e garantir 
celeridade na distribuição de objetos que vão para todo o Brasil. Instalado em 
uma área de 72 mil metros quadrados, Cajamar é responsável por tratar, 
diariamente, 480 toneladas de objetos. Já em Indaiatuba, os Correios realizam, 
atualmente, o tratamento de aproximadamente dois milhões de objetos por dia, 
em uma área de 47 mil metros quadrados. A capacidade dos dois centros será 
ampliada à medida que novos equipamentos forem instalados. 

“O investimento na instalação e ampliação de centros logísticos está em 
consonância com o projeto de modernizar e expandir o processo de triagem 
realizado pela estatal e, assim, beneficiar a população com maior qualidade na 
prestação dos nossos serviços”, destacou Giovanni Queiroz.  
 
http://blog.correios.com.br/correios/?p=15622 
 

Voltar ao índice  

http://blog.correios.com.br/correios/?p=15622
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2. Serviços – Software e TI 

Prioridade do setor de TI nacional é fazer mais sem aumentar orçamento 

 
05 de Abril de 2016 

Fonte: DCI 
 
Racionalizar gastos é maior desejo de 53% dos gestores de tecnologia da 
informação brasileiros; desafio é conciliar 'economia' com necessidade de 
modernizar operações através da nuvem 
 

Investir menos e, mesmo assim, obter resultados melhores: parece 
complicado, mas é esse o grande desejo dos departamentos de TI nacionais 
diante do cenário econômico adverso. Mas especialistas alertam: cortes 
emergenciais ou a adoção indiscriminada de ferramentas "da moda" não são 
soluções. 

As conclusões são baseadas em um estudo da consultoria Gartner, que 
listou as principais tendências para o setor em 2016. Se na América Latina 
investimentos em transformação digital (como migração para nuvem, com 37%, 
ou a aplicação do businnes intelligence, com 30%) ocupam a ponta na lista de 
prioridades, no Brasil a racionalização de gastos suplanta todos os 
concorrentes, surgindo como maior desejo de 53% dos entrevistados. 

"As empresas em 2016 têm duas prioridades: avançar seus programas 
[de transformação] digital e criar programas para a otimização de custos", 
resume o vice-presidente de pesquisas da Gartner, Cassio Dreyfuss, 
destacando que, embora a primeira exija novos investimentos, as duas coisas 
não são conflitantes. O desafio, no caso, é encontrar o ponto de equilíbrio para 
"economizar onde é preciso e investir onde necessário". 

Vice-presidente e analista internacional especializado em estratégias de 
migração do Gartner, David Cappuccio dá um exemplo de como o discurso 
pode ser tirado do papel: ter calma na hora de aderir à novidades. "A nuvem, 
por exemplo, não é necessariamente mais barata [que a operação tradicional], 
a não ser que ela seja usada apenas quando necessário", argumenta ele. 
"Opera na nuvem 24 horas por dia é caro. A questão é como 'ligar' e 'desligar' a 
nuvem quando preciso", completa Cappuccio. 

Conforme matéria publicada pelo DCI em março, uma das alternativas 
para reduzir custos com a migração para a cloud é realizar o processo de forma 
'faseada', priorizando a vertical mais vital para cada empresa no momento - 
pode ser a gestão financeira, de recursos humanos ou de relacionamento com 
o cliente, por exemplo. Os ganhos operacionais conquistados nas primeiras 
etapas podem, inclusive, custear o resto do processo. A estratégia é aderente, 
sobretudo para pequenas empresas, que, muitas vezes, na visão de Cassio 
Dreyfuss, não possuem "tempo nem paciência" para a montagem de uma 
equipe de TI própria. 

O que não pode acontecer, aponta Dreyfuss, é a restrição dos 
investimentos em transformação digital por pressão de outros departamentos, 
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como o de negócios (na América Latina apenas um terço dos chefes de 
departamento de tecnologia acredita que os CEOs de sua empresa estejam 
aptos a coordenar iniciativas do gênero). "Fazer cortes de forma emergencial é 
uma decisão burra", afirma Dreyfuss. "A gestão de custos tem que estar 
atrelada a uma visão empresarial", completa. 
Modismo x necessidade 

Na visão do diretor de conhecimento e plataformas de conteúdo do 
Grupo Padrão, Jacques Meir, a atuação "não alinhada" de diferentes 
departamentos é um dos maiores fatores de desperdício de verba, ao lado dos 
investimentos por impulso. "O big data, por exemplo, é extremamente útil, mas 
muitas empresas ainda não assimilaram a tecnologia e o adotam por 
modismos", avalia Meir, um dos idealizadores do Techno Business, que ocorre 
amanhã (6), em São Paulo. 

O simpósio deve apresentar iniciativas em multicanalidade, big data, 
gestão de relacionamento com cliente e mobilidade para 100 empresas 
interessadas em economizar sem deixar de investir. "Temos que lidar com o 
paradoxo de racionalizar custos e ao mesmo tempo assimilar a tecnologia, 
principalmente por conta do recorte geracional, que criou um cliente mais 
conectado e impaciente", avalia Meir. 

"Precisamos mostrar que não basta coletar e processar informações se 
elas não resultarem em inovação de produtos e serviços", indica o especialista 
- destacando que a máxima vale até para aplicativos. "Digamos que sua 
empresa põe um app no mercado: ele oferece benefícios para o consumidor e, 
em tese, uma base de dados para você traçar estratégias de maior ressonância 
com o cliente", pontua Meir. "Na teoria é simples, mas na prática isso não 
acontece, porque quase ninguém consegue extrair dados acurados". 
 
http://www.dci.com.br/servicos/prioridade-do-setor-de-ti-nacional-e--fazer-mais-
sem-aumentar-orcamento-id538551.html 
 

Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  8 

“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 - Telecomunicações 

Clientes reprovam operadoras 

04 de Abril de 2016 
Fonte: O Tempo 

 
Pesquisa da Anatel com 150 mil usuários do país mostra insatisfação com os serviços 
oferecidos 
 

Que nota você daria para a sua empresa de telefonia e internet banda larga fixa? A 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fez um levantamento com 150 mil 
consumidores sobre a qualidade de serviço do setor. Numa escala de 0 a 10, na média, a 
nota foi 6. O melhor resultado foi para telefonia fixa, com 6,97. 

A jornalista Anna Clara Antoun diz que daria no máximo nota 5. Ela reclama da 
qualidade do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). “Acho que o serviço oferecido 
é ruim pelo fato de que a estrutura não é suficiente para atender a demanda. É necessário 
investir mais”. 

O coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, aponta a falta de 
investimento em infraestrutura como um dos motivos da má qualidade do serviço prestado 
pelas empresas de telecomunicações. “Existe um descompasso entre o volume de venda 
e os investimentos. Além disso, o impacto das ações judiciais é pequeno, já que nem todo 
mundo que tem problema reclama”, observa Barbosa. 

E os consumidores que buscaram seus direitos fizeram com que o segmento de 
telefonia fixa e móvel liderasse as reclamações no Procon da Assembleia. “Isso acontece 
há cinco anos”, frisa Barbosa. 

Em outros Estados, a situação não é muito diferente. Há quatro anos, o setor de 
telecomunicações lidera as reclamações no Procon de São Paulo. Na lista da Proteste 
Associação de Consumidores, empresas do setor de telecomunicações ocuparam as cinco 
primeiras posições em reclamações no ano passado. “O setor está entre os mais 
reclamados na lista de vários órgãos de defesa do consumidor no país”, frisou a 
coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolci. 

Para o estudante Hugo Campos, a qualidade deixa a desejar. Ele conta que já 
ficou dois dias sem a internet fixa. “Para não ficar sem acessar as redes sociais, tive que 
usar a internet móvel”, reclamou. 

A costureira Kilma Caetano de Deus também reclama do sinal de internet. “Cai 
bastante. Se eu fosse avaliar, daria nota 6”, dispara. 

O levantamento também mostrou que um número expressivo de clientes de serviço 
de telefonia ou banda larga precisou contatar a prestadora ao longo de um período de seis 
meses anteriores à pesquisa para resolver problemas de cobrança ou de funcionamento. 
Entre os consumidores de banda larga fixa, o percentual daqueles que solicitaram reparo 
chegou a 50,3%. “Não é um número que gere conforto para nós”, disse o gerente de 
interações institucionais, satisfação e educação para o consumo da Anatel, Fábio Koleski. 
Ele observou que não é possível aferir uma melhoria ou piora nos serviços, porque essa 
foi a primeira pesquisa realizada com a metodologia aplicada. 
Valores 

Punição. A Anatel vem multando as empresas de telefonia e banda larga no Brasil 
há 15 anos. O valor das multas chega a R$ 5 bilhões, sendo arrecadados 
aproximadamente R$ 700 milhões. 
Banda larga registra baixa velocidade 

A velocidade da internet é uma das queixas do contador Ronisvaldo Alves Silva. 
“As empresas não entregam o que está previsto no contrato”, reclama. A meta da 
velocidade, conforme estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
determina fornecer em média 80% do pacote, durante 95% do período contratado. 
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O Brasil está em 90º lugar em um ranking de velocidade da banda larga feito com 
144 países pela Akamai, empresa de soluções para internet que coordena o estudo “State 
of the Internet”. Enquanto a média global é de 5,1 Mbps, a brasileira é de 3,6 Mbps, atrás 
de sul-americanos como os argentinos (4,7 Mbps), uruguaios (5,9 Mbps). 

Minas Gerais. No que se refere à banda larga fixa, a pesquisa da Anatel mostra 
que em Minas Gerais a maior nota foi da GVT, com 7,29, numa escala de 0 a 10. A pior foi 
para a Oi, 5,74. A média de satisfação do telefone fixo foi 7 e a melhor foi da Algar 
Telecom (7,77). No celular pós-pago, a menor nota foi para a Oi (5,83), e a maior foi Vivo 
(6,75). 
 

 
 
Anatel avalia criação de novo serviço 

Brasília. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou a discutir no 
último dia 31 de março a criação de uma nova modalidade para abranger os serviços de 
telefonia fixa, telefonia móvel e internet, que deverão ser prestados em regime privado, e 
não terão regulação de preços pela agência. 

A proposta, apresentada pelo conselheiro Rodrigo Zerbone, cria o Serviço 
Convergente de Telecomunicações (SCT). 

Atualmente, apenas o serviço de telefonia fixa é prestado em regime de 
concessão, que deve obedecer regras estipuladas pela Anatel e tem os preços regulados. 
Os demais serviços, como telefonia móvel, internet fixa e TV por assinatura e algumas 
empresas de telefonia fixa, são oferecidos em regime privado, com autorizações, e 
seguem as regras de mercado. 

A proposta de Zerbone retira o serviço de telefonia fixa do regime de concessão e 
determina que todos os serviços incluídos no SCT serão prestados em regime privado. 
 
http://www.otempo.com.br/capa/economia/clientes-reprovam-operadoras-1.1272959 
 

Voltar ao índice 

http://www.otempo.com.br/capa/economia/clientes-reprovam-operadoras-1.1272959
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Avianca Brasil implementa acordo de code-share com Ethiopian Airlines 

 
04 de Abril de 2016 

Fonte: IN 
 

A Avianca Brasil e Ethiopian Airlines, ambas companhias aéreas 
membro da Star Alliance, implementaram hoje um acordo de code-share 
assinado em janeiro para introduzir serviços de voos compartilhados. Por meio 
da parceria, a empresa brasileira adicionou seu código (O6) a voos da 
Ethiopian para Adis Abeba, na Etiópia, com possíveis pontos futuros além do 
país africano, como destinos na China e outros mercados asiáticos. 

Reciprocamente, a Ethiopian, que opera a maior frota entre as aéreas da 
África, incluiu seu código (ET) em voos da Avianca para Brasília, Cuiabá, 
Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro (Tom 
Jobim/Galeão) e Salvador. A empresa estrangeira realiza três voos semanais 
de ida e volta entre Adis Abeba e São Paulo com aeronaves Boeing 787. 

Com este acordo, as duas companhias vão reforçar as suas parcerias 
atuais e fornecer aos clientes alternativas de distribuição ao longo de suas 
malhas. Membros do Amigo, da Avianca, e do ShebaMiles, da Ethiopian, já 
podem utilizar os pontos e milhas acumulados nesses trechos para elevar seu 
status nos programas de fidelidade e emitir passagens em todos os 18.500 
voos diários operados pelas empresas da Star Alliance em 1.330 aeroportos de 
192 países. 

Participantes das categorias Gold e Diamond têm benefícios adicionais, 
como direito a check-in preferencial, franquia de bagagem adicional, embarque 
prioritário e acesso a Salas VIP. 

As passagens para Adis Abeba podem ser encontradas no site da 
Avianca Brasil (www.avianca.com.br), pelos telefones 4004-4040 (São Paulo e 
principais capitais) ou 0300-789-8160 (demais localidades) e via agências de 
viagens. 
 
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/avianca-brasil-
implementa-acordo-de-code-share-com-ethiopian-airlines 
 

Voltar ao índice  

http://www.avianca.com.br/
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/avianca-brasil-implementa-acordo-de-code-share-com-ethiopian-airlines
http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/avianca-brasil-implementa-acordo-de-code-share-com-ethiopian-airlines
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5. Comércio Eletrônico 

Número de lojas virtuais no País cresce 21,5% em um ano, aponta 
pesquisa 

 
01 de Abril de 2016 

Fonte: E-Commerce News 
 

O número de websites de comércio eletrônico no brasil cresceu 21,5% 
últimos 12 meses encerrados em fevereiro. É o que aponta uma pesquisa 
divulgada ontem (31) pela BigData Corp., empresa especializada em captação 
de grande quantidade de informações, em parceria com o PayPal. A 
companhia visitou mais de 10,5 milhões de sites no País, processando cerca 
de 4,5 petabytes de informação. 

De acordo com o estudo “Perfil do E-commerce Brasileiro”, os sites de 
comércio eletrônico, que representavam 2,65% do total dos domínios 
brasileiros no ano passado, agora respondem por 3,54% do universo 
pesquisado. Outro dado que corrobora essa explícita migração de 
estabelecimentos para o ambiente online é a diminuição do número de lojas 
online que também possuem lojas físicas: em 2015 eram 14,53% e hoje, são 
13,46%, ainda de acordo com a BigData Corp. 

Outra informação apurada pela pesquisa é a capacidade dessas lojas 
virtuais em se comunicarem com dispositivos móveis, como smartphones e 
tablets. De acordo com a BigData Corp., Do total apurado pela pesquisa, cerca 
de 16% são responsivos aos dispositivos móveis. “Esse ainda é um número 
pequeno e mostra que o investimento em mobile não acompanhou o 
crescimento do comércio eletrônico”, afirma Thoran Rodrigues, CEO da 
BigData Corp. 

Os dados apresentados pela pesquisa da BigData Corp. e do PayPal 
corroboram as informações de mercado apuradas pela Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (ABComm). De acordo com a entidade, o setor cresceu 
22% em 2015 em relação ao ano anterior, movimentando R$ 48,1 bilhões. A 
expectativa para este ano, segundo a associação, é de um avanço de 18%. 
Mobile Commerce 

Os dados da pesquisa também reforçam a necessidade de aumentar os 
investimentos no mobile commerce, de acordo com especialistas. Segundo 
levantamento Ipsos/PayPal, realizada no final do ano passado, 13% do total 
gasto online no mundo inteiro se deu via smartphone em 2015  “Esse dado 
precisa aumentar, já que os resultados em buscas do Google, por exemplo, 
dão prioridade às páginas que se adequam a um dispositivo móvel e as 
compras são cada vez mais feitas por smartphones”, afirma o CEO da BigData 
Corp. 

De acordo com estimativas da ABComm, cerca de 30% dos pedidos em 
lojas virtuais neste ano serão feitos por esse meio. Ou seja, serão 57,2 milhões 
de compras feitas por smartphones e tablets. “Para as empresas que buscam 
desempenho, como gerar leads e vendas, o investimento em dispositivos 
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móveis cresce acompanhando a evolução do comportamento mobile dos 
consumidores”, avalia Thiago Bacchin, CEO da Cadastra. Para ele, é 
necessário não só um incremento em sites responsivos e apps para esses 
dispositivos, mas também em mídia. “Investir cada vez mais em mobile já é 
uma questão de absoluta necessidade”, afirma. 
 
http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/numero-de-lojas-
virtuais-no-pais-cresce-215-em-um-ano-aponta-pesquisa 
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E-commerce turbina microempresas 

 
05 de Abril de 2016 

Fonte: GSMD 
 

O Mercado Livre divulgou nesta semana uma pesquisa realizada em 
parceria com o instituto Ibope Conecta que aponta crescimento médio de 45% em 
vendas feitas por médias, pequenas e microempresas (MPMEs) por meio da 
internet. Segundo o estudo, 81% das MPMEs que atuam no e-commerce 
apresentaram crescimento. O resultado é superior à expectativa dos lojistas, que 
contavam com um crescimento médio de 25%. 

Os entrevistados atribuem seu crescimento a fatores internos, como 
ampliação da oferta de produtos e serviços (segundo 78%), frete grátis (34%) e 
investimento em tecnologia (33%). 

Entre os fatores externos, 48% acreditam que colaborou o aumento da 
confiança do consumidor em transações on-line e, para 47%, a expansão do 
acesso à internet entre a população. 

Essa é a segundo edição da pesquisa realizada pela plataforma em 
parceria com o instituto. O estudo ouviu 529 vendedores da plataforma entre 28 de 
janeiro e 12 de fevereiro de 2016. 

Segundo o estudo, os pequenos empresários estão otimistas: 84% 
acreditam que suas vendas crescerão em 2016. Outros 64% acreditam que o 
comércio eletrônico brasileiro crescerá como um todo, contra 20% que não 
acreditam em crescimento. 

Os motivos apontados para o pessimismo são a política econômica do 
governo e as novas regras do ICMS que, segundo eles, impactam em mais custos 
e aumento da burocracia. 

Entre os fatores de otimismo, 64% acreditam que o consumidor está se 
sentindo mais seguro para comprar on-line, 57% creditam suas expectativas de 
crescimento ao aumento do número de usuários da internet e 51% preveem 
crescimento da utilização de smartphones e tablets. Para 31% dos entrevistados, a 
profissionalização dos vendedores também impulsionou o crescimento registrado. 

Entre os empreendedores que estão pessimistas com as vendas para este 
ano, 63% acham que as vendas não vão crescer devido à política econômica e 
14% creditam uma possível desaceleração à política fiscal e aos juros. Outros 13% 
acreditam que a nova lei do ICMS vai atrapalhar o crescimento de seus negócios. 

“O varejo passa por um processo acentuado de transição para o comércio 
eletrônico, que deve perdurar à medida que mais pessoas se sintam à vontade em 
realizar transações pela internet, também via smartphone, e que um número maior 
de jovens chegue ao mercado”, diz Stelleo Tolda, vice-presidente de operações do 
Mercado Livre. 
Trabalho 

Emprego. O índice de empreendedores que trabalham sozinhos subiu de 
9% para 24% em um ano. Já os que contarão com funcionários passou de 55% 
para 65% no ano passado. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/e-commerce-turbina-
microempresas-20160404-182048 

Voltar ao índice  
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6. Franquias 

Na crise, redes de franquias em fast-food cortam preços em até 50% 

 
04 de Abril de 2016 

Fonte: GSMD 
 

As redes de fast-food estão promovendo uma guerra de preços para 
segurar os clientes em meio à crise econômica. Mesmo pressionadas pela 
inflação dos alimentos – que superou 12% em 2015 –, redes como McDonald’s, 
Giraffas e Habib’s vêm oferecendo descontos adicionais de até 50% para 
convencer o consumidor de que é possível continuar a comer fora de casa. 

No caso do McDonald’s, o diretor de marketing Roberto Gnypek explica 
que a rede está mais orientada a promoções do que em tempos de bonança. 
Para o horário do almoço, a empresa diminuiu em quase 50% o valor de certos 
“combos” – sanduíche, batata frita e refrigerante – em relação aos tradicionais, 
como a oferta do Big Mac, que sai por R$ 22. Hoje, é possível ter acesso a 
refeição semelhante, entre 11h e 16h, por R$ 15. 

Outra empresa que limou preços foi o Habib’s (que também é dono da 
cadeia Ragazzo). O sanduíche mais barato das duas redes antes custava R$ 
6,90. Desde março, esse produto de “entrada” sai por R$ 3,90 (corte de 
43,5%). As famosas esfihas e coxinhas da rede, que antes saíam por R$ 1,98, 
com promoções em certos dias da semana, agora podem ser adquiridas a 
qualquer hora por R$ 0,99. “Estamos indo ao limite do preço, da margem”, diz 
André Marques, diretor de marketing da Habib’s.  

A rede Giraffas começou o processo de corte de preços em fevereiro – 
quando lançou um novo cardápio, com valores 15% mais em conta. A empresa 
oferece refeições a partir de R$ 10,90 e sanduíches por R$ 7,90. 

Hoje, a Giraffas vai lançar uma promoção que reduz ainda mais seus 
preços e sua margem, passando a ofertar desconto adicional de 25% para o 
cliente que for à loja com um acompanhante. 

A estratégia, diz o diretor de marketing da empresa, Ricardo Guerra, é 
atrair o cliente às praças de alimentação em um momento em que a circulação 
de consumidores nos shoppings não para de cair. “Se as pessoas param de 
fazer compras no shopping, elas deixam de comer algo nos restaurantes 
também”, disse. Com a promoção, a meta do Giraffas é aumentar o volume de 
vendas em 20%. 

Na crise, o executivo do Giraffas diz que as praças de alimentação 
viraram palco de uma guerra de promoções. Ao oferecer dois itens por um ou 
condicionar um desconto ao acompanhante, as empresas querem ganhar fluxo. 
No caso do McDonald’s, segundo Gnypek, essa estratégia passa ainda pela 
oferta de cupons de desconto, que está mais forte do que nunca na operação 
brasileira e tem iniciativas nas lojas e também nas redes sociais da marca. “O 
cupom é uma estratégia válida, desde que auxilie, e não canibalize, a venda 
por preço cheio.” 
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Na batalha para reduzir o preço sem dar prejuízo aos franqueados, o 
Giraffas revisou seus contratos com fornecedores. O bife à parmegiana, por 
exemplo, que antes chegava “empanado” ao restaurante, passou a ter essa 
etapa feita na loja. “O custo é menor”, justificou Guerra. No caso do Habib’s, 
Marques afirma que a estratégia de verticalizar a produção – produzindo da 
matéria-prima ao material de ponto de venda – dá mais competitividade à 
companhia. 

Todas as empresas dizem estar “ganhando” da economia e evitando 
andar para trás na recessão. O Habib’s diz que a operação da marca principal 
está no “zero a zero”, mas que a Ragazzo cresce 5% – é exatamente neste 
ritmo que o Giraffas espera crescer em 2016. O McDonald’s teve alta de 13,8% 
no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) em 
2015, embora seu resultado regional tenha sido prejudicado pela alta do dólar 
(os números da rede na América Latina são fechados na moeda americana). 

Procurados pelo Estado, as redes de fast-food Burger King e Bob’s não 
quiseram dar entrevista. A Subway não respondeu o contato da reportagem. 

Comportamento. Para a Abrasel, associação que reúne bares e 
restaurantes no País, o brasileiro vive um momento em que está trocando suas 
conquistas de consumo por opções mais baratas. Tanto é assim que, em meio 
à recessão, o segmento de lanchonetes e padarias cresceu 15% no ano 
passado. “Muita gente trocou o lanche pelo salgado, que é mais barato”, diz o 
presidente da associação, Paulo Solmucci. 

Mesmo em segmentos de renda mais alta, a troca por opções mais em 
conta é uma realidade. “Quem ia a restaurante de R$ 60, agora vai ao fast-
food”, resume. É justamente de olho neste consumidor que, bem no meio da 
crise, o McDonald’s lançou uma oferta premium, de R$ 29. “Queremos atrair 
quem comia hambúrguer gourmet”, diz o diretor de marketing da rede. “Está 
todo mundo em busca de preço mais baixo.” 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/na-crise-redes-de-franquias-em-
fast-food-cortam-precos-em-ate-50 
 

Voltar ao índice 

http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/na-crise-redes-de-franquias-em-fast-food-cortam-precos-em-ate-50
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/na-crise-redes-de-franquias-em-fast-food-cortam-precos-em-ate-50
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7. Mercado Imobiliário 

Preços dos imóveis têm queda de 0,10% no primeiro trimestre de 2016 

 
05 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 
Descontada a inflação, queda foi de 2,62% de janeiro a março. 
Em 12 meses, índice subiu 0,53%, menor alta da série histórica. 
 

O preço anunciado dos imóveis em 20 cidades brasileiras caiu 0,10% 
nos três primeiros meses do ano, segundo levantamento do Índice FipeZap 
divulgado nesta terça-feira (05). Descontada a inflação esperada para o 
período, de 2,72%, os preços devem ter queda real no trimestre. 

Entre fevereiro e março, houve uma variação positiva de 0,03%. Em 
fevereiro, os preços cresceram 0,64%, a menor alta já registrada desde que a 
pesquisa foi iniciada, em 2008. 

Quando analisadas individualmente, seis das vinte cidades pesquisadas 
tiveram variação negativa em março, e em outras doze cidades o aumento 
deve ser menor que a inflação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) esperada para março. 

Apenas em Curitiba e Florianópolis (+0,70% e +0,66% respectivamente) 
as altas superam a expectativa do aumento dos preços ao consumidor. 

Nos últimos doze meses, o Índice FipeZap registrou crescimento de 
0,53%, o menor valor da série histórica. Como a inflação esperada para o IPCA 
neste período é de 9,50%, o preço médio anunciado do m2 apresentou queda 
real de -8,10%. 
Cidades 

Todas as cidades que compõem o Índice FipeZap registraram variações 
iguais ou inferiores à inflação nessa mesma base de comparação, sendo que 
os preços em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Niterói e no Distrito 
Federal apresentaram queda nominal. 

O valor médio anunciado do m2 das 20 cidades em dezembro foi de R$ 
7.615. Rio de Janeiro se mantém como a cidade com o m2 mais caro do país 
(R$ 10.371), seguida por São Paulo (R$ 8.617). Já os dois municípios com 
menor preço por m2 foram: Contagem (R$ 3.542) e Goiânia (R$ 4.244). 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/precos-dos-imoveis-tem-queda-
de-010-no-primeiro-trimestre-de-2016.html 
 

Voltar ao índice 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/precos-dos-imoveis-tem-queda-de-010-no-primeiro-trimestre-de-2016.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/precos-dos-imoveis-tem-queda-de-010-no-primeiro-trimestre-de-2016.html


 

Informativo SCS  

 

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

  17 

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

 

8. Curtas 

Milhas de fidelidade podem garantir atividades de lazer em momento de 
crise 

04 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
Pesquisa nacional divulgada pela Boa Vista Serviço Central de Proteção 

ao Crédito (SCPC) aponta que os gastos com lazer são os principais alvos de 
corte dos consumidores para ajustar o orçamento, apontado por 39% dos 
entrevistados. 

– Neste cenário desafiador, com queda de consumo e clima de 
desconfiança, os programas de fidelidade podem ser uma ótima opção para 
quem não quer abrir mão do lazer, mas precisa economizar – afirma o 
presidente da Associação Brasileira das Empresas de Fidelização (Abemf), 
Roberto Medeiros. 

Para atender à demanda por parte dos clientes, as empresas têm 
diversificado cada vez mais as opções de resgate. Já é possível trocar 
pontos/milhas por ingressos de cinema, shows, festas, exposições, parques de 
diversões e até assinaturas de revistas. 

– O consumidor pode acumular pontos/milhas com despesas cotidianas, 
que são fundamentais, como combustível, farmácia, táxi, alimentação, e utilizar 
o saldo para trocar por esses e outros itens, que apesar de não essenciais, 
ninguém quer parar de consumir – explica Medeiros. 

Vendas de notebooks tops de linha podem crescer em 2016 
 

04 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Mercantil 

 
 Mesmo com a crise financeira que o país atravessa e as projeções de 
que o mercado de computadores pessoais irá apresentar retração em 2016, o 
setor de notebooks high-end pode ter motivos para comemorar no fim do ano. 

De acordo com a consultoria IDC Brasil, aparelhos com preços acima de 
R$ 4 mil foram responsáveis por 15% das vendas totais de notebooks no Brasil 
em 2015. O percentual é cinco vezes maior do que o registrado em 2014, 
quando a categoria abocanhou apenas 3% do mercado. Assim, as projeções 
para 2016 são otimistas. 

“No último ano houve uma mudança no comportamento do consumidor 
brasileiro. Ele passou a investir em equipamentos mais robustos e com preços 
mais altos”, explica Pedro Hagge, um dos responsáveis pela pesquisa. 

Além das questões técnicas relacionadas aos componentes de 
hardware, a IDC listou que outro fator que contribuiu para o aumento nas 
vendas é o status gerado por esse tipo de produto. A análise aponta que o 
apelo social de marcas fortes, como Apple e Sony, por exemplo, ajudou na 
comercialização.   

 
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 
 
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 
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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 
 
12/04/2016 até 14/04/2016 – LAAD SECURITY 
Setor: Segurança Nacional, Civil e Patrimonial 
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
12/04/2016 até 15/04/2016 – POLLUTEC BRASIL 
Setor: Meio Ambiente e Saneamento 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/04/2016 até 16/04/2016 – FEICON BATIMAT 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 

 
Voltar ao índice

www.expofeiras.gov.br
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