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1. Comércio - Supermercados 

Vendas de supermercados crescem 0,8% em fevereiro ante janeiro, 
aponta IBGE 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: Correio Braziliense  
 
O segmento de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas 
e fumo, que responde por cerca de 50% do total do varejo, teve elevação de 
0,8% nas vendas após três quedas consecutivas, período em que acumulou 
uma perda de 3,7% 
 

O avanço de 1,2% no volume vendido pelo comércio varejista em fevereiro 

ante janeiro foi puxado pelo crescimento registrado em metade das oito atividades 
investigadas, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta 
terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O segmento de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas 
e fumo, que responde por cerca de 50% do total do varejo, teve elevação de 0,8% nas 
vendas após três quedas consecutivas, período em que acumulou uma perda de 
3,7%. 

Outro crescimento substancial foi o de Móveis e eletrodomésticos, com alta de 
5,0%, depois de uma perda acumulada de 13,2% nos meses de dezembro e janeiro. 

As demais taxas positivas foram de Combustíveis e lubrificantes (0,6%) e 
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,3%). Na 
direção oposta, houve retração no volume vendido por Tecidos, vestuário e calçados (-
2,8%); Livros, jornais, revistas e papelaria (-2,4); Equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação (-1,3%) e Outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (-0,1%). 

No comércio varejista ampliado, a alta de 1,8% em fevereiro ante janeiro foi 
influenciada pelos avanços nas atividades de Veículos e motos, partes e peças (3,8%) 
e Material de construção (3,3%). 

Revisões - O IBGE também revisou a taxa do volume de vendas do varejo em 
janeiro ante dezembro de 2015, que passou de -1,5% para -1,9%. O resultado de 
dezembro ante novembro também foi revisto, de -2,7% para -2,3%, enquanto o de 
novembro ante outubro saiu de 0,5% para 0,3%, e o de outubro ante setembro passou 
de 0,6% para 0,5% 

Já a taxa do varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de 
construção, foi revisada em janeiro ante dezembro de 2015 de -1,6% para -1,5%; a de 
dezembro ante novembro saiu de -1,0% para -0,8%; a de novembro ante outubro 
passou de 0,4% para 0,5%. 
 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/04/12/internas_eco
nomia,526904/vendas-de-supermercados-crescem-0-8-em-fevereiro-ante-
janeiro-aponta.shtml 

 
Voltar ao índice 
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2. Serviços 

Setor de Serviços é o que mais sofre com ajuste do padrão de consumo, 
diz SPC 

12 de Abril de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
O segmento de Serviços é o que mais tem sofrido com a mudança no 

padrão de consumo das famílias brasileiras neste momento mais agudo da 
crise. De modo geral, 85,9% dos brasileiros se viram obrigados a ajustar o 
orçamento doméstico para se defender dos efeitos do desarranjo da economia, 
mostra pesquisa feita pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Foram ouvidos consumidores de todas as capitais e cidades 
do interior do País. 

Os que deixaram de viajar são 75,5% dos consultados. As saídas com 
amigos para bares e restaurantes foram cortadas por 71,3% dos participantes. 
56,8% dos entrevistados disseram que deixaram de gastar com produtos de 
beleza, 30,7% cancelaram serviços como internet e celular e 28,9% pediram o 
desligamento do serviço de TV por assinatura. Até mesmo os gastos com 
educação estão sendo cortados pelo brasileiro. 25,1% dos pesquisados 
abandonaram os cursos de idiomas, escolas particulares ou faculdades. Outros 
25,9% deixaram de cuidar da forma física e rescindiram os contratos com as 
academias. 

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, a redução dos 
gastos com o setor de serviços não é ainda a "a maior fatia do bolo", mas é a 
que mais cresce. A pesquisa do SPC Brasil e CNDL confirma a previsão feita 
no começo do ano pelo assessor econômico da Fecomercio-SP, Fábio Pina, 
segundo a qual 2016 seria o ano do ajuste do setor de serviços. Nos 
indicadores de inflação mais recentes, os preços de serviços têm sido 
destaques, confirmando a previsão dos especialistas que têm apontado para a 
redução da atividade neste seguimento. 

"A inflação, os juros elevados e o desemprego pioraram a situação 
financeira das famílias e, muitas vezes, exigem mudanças no padrão de gastos 
para se readequar à nova realidade. Apesar do momento difícil, esse é uma 
hora propícia para desenvolver hábitos mais saudáveis e evitar desperdícios 
com compras desnecessárias", orienta Marcela. 

A pesquisa revela ainda que 79,1% dos consumidores consultados estão 
evitando comprar produtos e serviços com os quais sempre estiveram 
acostumados. E tem ainda os que passaram a optar por produtos de marcas 
mais baratas, 76,9%. A crise tem também o seu lado pedagógico. Em virtude 
do seu agravamento, 87% dos entrevistados pelo SPC Brasil e CNDL 
admitiram que agora estão dedicando mais tempo para pesquisar preços e 
80,5% estão evitando comprometer sua renda com compras de calçados e 
roupas. O estudo ainda revela que 44,3% dos entrevistados estão com as 
finanças descontroladas. 
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Surpreendidos - É grande a porcentagem dos consumidores brasileiros 
(73,6%) que afirmaram, durante a pesquisa, que não imaginavam há quatro 
anos que o País passaria pelas dificuldades atuais. 80,1% alegam estar 
indignados com a situação a que chegou a economia brasileira e 71,4% 
disseram que estão sentindo vergonha do quadro econômico atual. Outros 
63,3% afirmam sentir raiva ou estresse e 48,3%, falta de esperança. 

"Depois da euforia que marcou a primeira década dos anos 2000, o 
pessimismo toma conta dos brasileiros. A superação do quadro de recessão 
depende fundamentalmente da recuperação da confiança e da resolução do 
impasse político. No curto prazo, o esforço deverá centrar-se no equilíbrio das 
contas públicas e controle da inflação", o presidente do SPC Brasil, Honório 
Pinheiro. 

Em relação à volta da CPMF como medida para reequilibrar as contas 
do governo e restabelecer o crescimento do Brasil, a grande maioria dos 
entrevistados (79,2%) é contra por entender que o governo deve procurar 
outras medidas para aumentar sua receita sem afetar o bolso dos brasileiros, 
sendo apenas 7,4% que apoiam a volta do tributo como medida necessária. 
 
http://noticias.r7.com/economia/setor-de-servicos-e-o-que-mais-sofre-com-
ajuste-do-padrao-de-consumo-diz-spc-12042016 
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Setor de serviços cai 4% em fevereiro, diz IBGE 

 
13 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 

Essa é a maior queda para o mês desde 2012, início da série histórica. 
O que mais impactou no mês foi a queda dos serviços de informação. 
 

Em fevereiro, o volume do setor de serviços do país recuou 4% frente ao 
mesmo período do ano passado, segundo informou nesta quarta-feira (13) o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa é a maior queda 
para o mês desde 2012, início da série histórica do indicador. 

No ano, o setor acumula queda de 4,5% e, em 12 meses, de 3,7%. 
Na comparação mensal, de acordo com o IBGE, registraram volume 

menor os serviços prestados às famílias (-1,4%); os de informação e 
comunicação (-5,3%); os de serviços profissionais, administrativos e 
complementares (-4,3%), e os de transportes, serviços auxiliares dos 
transportes e correio (-2%) e outros serviços (-6,1%). Por ordem de importância 
na taxa geral, o que mais impactou foram os serviços de informação. 

Receita - A receita nominal cresceu 1,9% em fevereiro. No ano, a alta 
acumulada é de 0,9% e, em 12 meses, de 1,2%. 

Por região - Na comparação com igual mês do ano anterior, as maiores 
altas partiram de Rondônia (16,5%), Roraima (9,8%), Distrito Federal e Mato 
Grosso (ambas com 8,2%). As maiores variações negativas de volume foram 
observadas no Amapá (-18,3%), Amazonas (-18,1%) e Sergipe (-9,7%).. 
 
http://noticias.r7.com/economia/setor-de-servicos-e-o-que-mais-sofre-com-
ajuste-do-padrao-de-consumo-diz-spc-12042016 
 

 
 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Vendas das construtoras caíram 18% em 2015, e prejuízo foi de R$ 1,7 
bilhão 

12 de Abril de 2016 
Fonte: G1 

 
Levantamento da Economatica considera 16 empresas com ações na bolsa. 
Entre empresas avaliadas, MRV registrou maior lucro em 2015. 
 

A crise atingiu em cheio os resultados das empresas do setor de 
construção em 2015, segundo levantamento da provedora de informações 
financeiras Economatica. Somadas, as vendas das 16 empresas do setor com 
ações negociadas na bolsa de valores de São Paulo, ficaram em R$ 23,8 
bilhões no ano passado – uma queda de 18% em relação ao ano anterior. 

Segundo a Economatica, as vendas do ano passado foram as menores 
desde 2009, quando as mesmas empresas venderam R$ 18,36 bilhões. Já o 
melhor ano foi 2011, quando a receita líquida somada das 16 companhias foi 
de R$ 33,3 bilhões. 

A queda nas vendas refletiu diretamente no resultado das companhias: 
depois de registrarem, somadas, lucro líquido de R$ 1,09 bilhão em 2014, as 
mesmas 16 empresas tiveram prejuízo de R$ 1,7 bilhão no ano passado. A 
última vez que o setor havia registrado prejuízo anual havia sido em 2012, com 
perdas de R$ 1,05 bilhão. 

Empresas - Entre as companhias avaliadas, a MRV registrou o maior 
lucro no ano passado, de R$ 547,5 milhões – 24% menor, no entanto, que o 
resultado do ano anterior. Já o pior resultado foi da PDG, com prejuízo de R$ 
2,76 bilhões, acima da perda de R$ 529,2 milhões em 2014. 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/04/vendas-das-
construtoras-cairam-18-em-2015-e-prejuizo-foi-de-r-16-bilhao.html 
 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Cielo lança máquina de pagamento com funções de celular inteligente e 
sistema baseado em Android 

12 de Abril de 2016 
Fonte: Reuters 

 
A Cielo lançou nesta terça-feira um aparelho voltado ao varejo que reúne 

funções de celular inteligente e das conhecidas máquinas de pagamento 
eletrônico que funciona com um sistema operacional próprio da companhia, 
mas baseado no Android, do Google. 

O equipamento, chamado de Cielo LIO, tem plataforma aberta, 
permitindo a distribuição de aplicativos criados pela empresa de meios de 
pagamento e por outros desenvolvedores, como gerenciadores de mesas de 
restaurante e controle de estoque. 

O produto, que ainda não tem preço definido para os comerciantes, será 
produzido pelas brasileiras Quantum, fabricante de celulares que recebeu 
investimentos da Positivo Informática, e Gertec, especializada em sistemas de 
automação comercial. O aparelho tem como parceiros de software em varejo 
NCR, Linx e VTEX. 

As primeiras unidades entram em operação no varejo em maio, informou 
a Cielo. A expectativa da companhia é atingir 50 mil unidades em todo o Brasil 
até o final do ano e 1 milhão nos próximos cinco anos ante uma base de 
máquinas tradicionais de pagamento da empresa de 2,15 milhões ao final de 
2015. 

As ações da Cielo encerraram esta terça-feira em alta de 2,6 por cento, 
enquanto o Ibovespa subiu 3,66 por cento. 
 
http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0X92L3 

 
Voltar ao índice 
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5.  Serviços – Transporte Aéreo 

Aeroportos concedidos movimentaram 45% dos passageiros em 2015 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: Agência O Globo 
  

Os seis aeroportos concedidos pelo governo a empresas privadas receberam, 
em 2015, aproximadamente 98,5 milhões de passageiros, o que representa 45,4% do 
fluxo total do país, de acordo com estudo realizado pelo Departamento de 
Planejamento e Estudos da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. 

De acordo com o levantamento, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, 
apesar de ter tido uma redução de 874 mil passageiros em 2015 em relação a 2014, 
ainda é o terminal mais movimentado do Brasil, responsável por quase 40% do 
trânsito de passageiros de avião no período. O terminal, concedido em 2012, registrou 
movimentação de mais de 38 milhões de viajantes ano passado. 

O aeroporto de Brasília, o segundo mais movimentado do país, registrou 19,5 
milhões de passageiros, aumento de 6,6% em relação a 2014. O aeroporto da capital 
também foi concedido em 2012. 

Além de Brasília, outros três aeroportos sob administração privada também 
registraram aumento no número de passageiros em 2015. O terminal de Natal teve 
variação de 3,7%; Confins, em Belo Horizonte, de 1,8%; e Campinas de 0,8%. 
Guarulhos e o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, registraram queda da 
movimentação de 2,2% e 3,3%, respectivamente. 

Dos quatro aeroportos que farão parte da nova rodada de concessões do 
governo, apenas o terminal de Florianópolis teve saldo positivo na movimentação de 
passageiros em 2015 (3,6%). O aeroporto de Salvador registrou queda de 3,1%; o de 
Fortaleza de 2,4% ; e o de Porto Alegre, de 1,1%. 

O terminal de Congonhas, operado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero) recebeu movimentação de 19 milhões de passageiros em 
2015, 6,3% maior que no ano anterior. 

No total, os aeroportos administrados pela Infraero movimentaram cerca de 
110 milhões de passageiros, o que representa 50,7% do total do país. Os aeroportos 
delegados a estados e municípios receberam cerca de 8,5 milhões de pessoas (3,9%). 

De 2000 a 2015, a concentração média de passageiros por aeroporto mais que 
quadruplicou, passando de 396 mil para 1,8 milhão de viajantes, segundo o estudo da 
Secretaria de Aviação Civil. Além disso, no período, houve aumento de 40% na 
movimentação de passageiros internacionais, chegando a 21,1 milhões de viajantes 
com origem ou destino fora do Brasil. 

 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/04/geral/493060-aeroportos-concedidos-
movimentaram-45-dos-passageiros-em-2015.html 

 
Voltar ao índice  



 

Informativo SCS  

 

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

  10 

“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.” 

 

6. Bem-Estar do Consumidor 

Empresas brasileiras perdem clientes por falta de interação pessoal 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: Divulgação 
 

São Paulo, 12 de abril de 2016 - Pesquisa da Accenture (NYSE: ACN) revela 
que 68% dos consumidores brasileiros preferem lidar com pessoas nos canais digitais 
para resolver questões de atendimento ao cliente. O relatório também descobriu que 
86% dos consumidores optaram por mudar de fornecedor no ano passado devido ao 
mau atendimento, sendo que varejistas, companhias de telefonia celular e wireless, e 
provedores de serviços de internet concentram as percepções de serviços mal 
prestados. No Brasil, o custo estimado de clientes que mudam devido ao serviço 
precário é de 217 bilhões de dólares. 

O relatório elaborado pela Accenture Strategy - "Digital Disconnect in Customer 
Engagement" ("Desconexão Digital no Engajamento do Cliente", em Português) - é 
baseado na 11ª edição da pesquisa anual Global Consumer Pulse Research, que 
avaliou a experiência e atitude de 24.489 consumidores em todo o mundo em 
marketing, vendas e serviços ao cliente; destes, 1.301 foram consumidores brasileiros. 

"As empresas parecem ter esquecido da importância da interação humana e 
muitas vezes dificultam aos consumidores obter o nível certo de ajuda e assistência 
que eles precisam", analisa Robert Wollan, diretor executivo senior de Advanced 
Customer Strategy da Accenture Strategy. "As empresas erroneamente assumem que 
apenas seus clientes digitais são mais lucrativos, e que o atendimento ao cliente é um 
custo. Consequentemente, elas investem demais em tecnologias e canais digitais, e 
perdem seus clientes mais lucrativos - os multicanais, que buscam experiências que 
cubram os canais digitais e tradicionais ". 

A importância da conexão humana no serviço ao cliente - A interação humana 
continua a ser um componente vital da satisfação do cliente, mesmo na "era digital". 
De acordo com a pesquisa, 68% dos consumidores brasileiros preferem lidar com 
pessoas do que com canais digitais para resolver questões de atendimento ao cliente, 
e 62% quando necessitam de informações. Mais da metade dos consumidores (53%) 
diz que está até mesmo disposto a pagar um preço maior por bens e serviços, desde 
que isso garanta um melhor nível de serviço. 

Contato físico ou experiências em lojas também são altamente valorizadas 
entre os consumidores locais. Mais da metade (52%) concorda que o serviço oferecido 
na loja é o melhor canal para obter uma experiência sob medida; e 40% dizem que 
estão mais dispostos a serem persuadidos ao comprar produtos novos ou atualizados 
quando recebem um serviço pessoalmente, em comparação com o online. Pouco mais 
de um terço (34%) dizem que preferem ir primeiro a uma loja físca do que usar canais 
digitais para obter informações sobre os melhores produtos e serviços. 

"As empresas brasileiras chegaram a um ponto crítico com relação à 
intensidade de interação digital com seus clientes e precisam reequilibrar seus 
investimentos em serviços digitais e tradicionais se quiserem aumentar a fidelidade, 
diferenciar-se e estimular o crescimento", explica Kevin Quiring, diretor executivo de 
Advanced Customer Strategy da Accenture Strategy. "As empresas abandonam a 
conexão humana por conta e risco, e estão enfrentando a necessidade de recriá-la 
para entregar os resultados diversificados e sob medida que os clientes exigem". 
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Melhorando a experiência do consumidor - O relatório da Accenture Strategy 
revela a existência de uma enorme margem para melhorias na prestação de serviços 
ao cliente atualmente. Segundo o levantamento, 79% dos consumidores admitem que 
é extremamente frustrante lidar com uma empresa que não facilita fazer negócios com 
eles. Outros 81% esperam que o atendimento seja mais rápido, e 66% querem que 
esse contato seja mais fácil e mais conveniente. Já as reclamações nas redes sociais 
por conta de uma experiência ruim é regra para quase metade (49%) dos 
consumidores que admitem usar os canais sociais para desabafar. 

Uma vez que um fornecedor perde um cliente, 62% deles não vão voltar. Mas 
existem medidas que as empresas podem tomar para retê-los. A pesquisa revela que 
92% dos clientes que trocam de fornecedor - os chamados "switchers" - acham que a 
empresa poderia ter feito algo para mantê-los; 87% afirmam que se as empresas 
tivessem oferecido um serviço eficaz ou um melhor serviço pessoalmente, isso teria 
afetado sua decisão de mudar de fornecedor. 

Como os líderes de serviços ao consumidor obtêm sucesso - As organizações 
que desejam reequilibrar seus canais de atendimento tradicionais e digitais devem 
buscar: 

1. Incluir elementos físicos e humanos novamente no atendimento ao cliente: 
repensar sua estratégia de investimento. O foco deve ser no fornecimento de 
experiências satisfatórias aos clientes - e não nos métodos de interação. Garantir que 
sua abordagem de gestão de canais ofereça experiências integradas. 

2. Facilitar a mudança de canal para que os clientes tenham as experiências 
que querem: criar canais de atendimento que permitam aos consumidores mudar 
fluidamente do digital para a interação humana, e obterem os resultados que desejam. 

3. Eliminar a toxicidade: Definir e enfrentar as experiências mais tóxicas dos 
clientes em todos os canais. Estas experiências podem impactar diretamente a 
lucratividade. Identificar as experiências que têm o maior potencial negativo e 
aproveitar esses insights para orientar uma estratégia de investimento. 

4. Garantir a segurança de dados pessoais: 93% dos consumidores dizem que 
é extremamente importante que as empresas protejam a privacidade de suas 
informações pessoais. Ao não vender ou compartilhar dados de clientes com outras 
empresas, e garantir que medidas de segurança sejam implementadas para protegê-
las, os consumidores estarão mais dispostos a entregar informações pessoais, que 
podem ser aproveitadas para proporcionar melhores experiências. 

 
http://www.varejista.com.br/noticias/11837/empresas-brasileiras-perdem-
clientes-por-falta-de-interacao-pessoal    
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Bradesco lança transação em Libras nas Máquinas de Autoatendimento 

 
13 de Abril de 2016 

Fonte: Portal Fator Brasil 
 

Sistema inédito no Brasil amplia a inclusão de clientes com deficiência auditiva. 
 

O Bradesco passa a oferecer um sistema inédito em suas máquinas de 
autoatendimento da Rede Dia e Noite que permite aos clientes do banco com 
deficiência auditiva realizar saques com o auxílio de intérprete digital em Libras. 
Passo a passo, estes correntistas contam com a tradução da operação desde o 
início até a conclusão da transação. “A solução é inovadora porque foi pensada 
e desenvolvida a partir de uma necessidade do público surdo, oferecendo 
autonomia e inclusão social e bancária”, afirma Luca Cavalcanti, diretor dos 
Canais Digitais do Bradesco. 

No Brasil, existem mais de 10 milhões de pessoas surdas, dos quais 
93% não são alfabetizados na Língua Portuguesa e usam a Língua Brasileira 
de Sinais como meio de comunicação. Pioneiro no País em soluções para 
autonomia bancária e maior independência das pessoas com deficiências 
físico/motora, visual e auditiva, desde 1998 o Banco desenvolve novas 
ferramentas de acessibilidade, incluindo a adequação de tecnologias para 
possibilitar as transações deste público no ambiente da internet 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=317287  
 

 
Voltar ao índice  

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=317287
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7. Comércio Eletrônico 

Detonaweb 2016 começa hoje com descontos de até 70% 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: Varejo Digital 
 

Começa amanhã e vai até o dia 14, com descontos de até 70%, a 
Detonaweb 2016, campanha promocional organizada pela Câmara Brasileira 
de Comércio Eletrônico (camara-e.net). A promoção é exclusivamente online e 
contará com a participação de 13 lojas associadas ao Comitê de Varejo Online 
da entidade e de mais de 96 micros, pequenas e médias empresas do 
comércio eletrônico que fazem parte do Movimento e-MPE, também da 
Câmara. 

Os consumidores podem aproveitar os descontos em diversas 
categorias (Moda & Acessórios, Casa & Decoração, Eletroeletrônicos, Livros, 
CDs & DVDs, Material Esportivo, produtos e acessórios automotores, 
artesanatos e serviços, entre outros) para realizar as compras para o Dia das 
Mães sem gastar muito. 

Do Comitê de Varejo participam Amazon.com.br, Americanas.com, Dafit, 
Dafiti Sports, e-Fácil, Kanui, Magazine Luiza, Marisa, MercadoLivre, Shoptime, 
SouBarato, Submarino e Tricae. 

Criada em 2003 pela camara-e.net, a Detonaweb é considerada a 
primeira promoção exclusivamente online no país. Inicialmente chamada de 
Liquidaweb, a campanha foi promovida anualmente até 2011, teve uma pausa 
de quatro anos e retornou no ano passado com o objetivo de movimentar o 
varejo online no primeiro semestre. 

“Historicamente, a Detonaweb é uma campanha de muito sucesso, não 
apenas por ser uma ação 100% online, mas também por ser a única ação 
Varejo Online no primeiro semestre”, diz Gerson Rolim, diretor de comunicação 
e marketing da camara-e.net. “Este ano, com a participação inédita das MPEs 
(Micros, Pequenas e Médias Empresas), a campanha marcará história”. 

A relação das promoções e lojas participantes está no site da 
Detonaweb: www.detonaweb.com.br 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/detonaweb-2016-comeca-
hoje-com-descontos-de-ate-70 
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Marketplaces atraem atenção de fornecedores de tecnologia 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Em um shopping center o consumidor passeia, compara preços, 
conhece novas marcas e faz compras. No mundo online, ele também consegue 
fazer tudo isso em um único portal, os chamados marketplaces. Este modelo 
de negócio, um centro de compras virtual que abriga diversos lojistas, invadiu o 
e-commerce brasileiro nos últimos dois anos e chama a atenção de 
fornecedores de tecnologia do país. 

Levantamento da ABComm (Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico) indica que 20% do faturamento do e-commerce nacional em 2015 – 
R$ 48,2 bilhões – é proveniente de compras efetuadas em marketplaces. A 
tendência não é só no Brasil: 64% dos usuários em todo o mundo têm 
procurado produtos nesses portais, segundo pesquisa conduzida pela 
Pymnts.com para a Amazon. 

Os números positivos atraem empresários que enxergam na web a 
oportunidade de aumentarem suas receitas – reforçando a tese de que este 
formato de negócio é o “berço do empreendedorismo” no país, porque 
concentram desde os pequenos empresários que buscam conversão até as 
grandes lojas virtuais. 

No entanto, eles não são todos iguais. “Há dois tipos de marketplaces: 
os grandes varejistas, que possuem produtos próprios e disponibilizam sua 
estrutura para lojas consolidadas aumentarem a oferta; e os que não têm 
produtos próprios e funcionam exclusivamente como vitrine para os 
anunciantes de todos os portes, inclusive para quem está começando a vender 
pela Internet”, afirma Henrique Mengue, cofundador e CEO da EZ Commerce. 

Com estes dois perfis distintos, os fornecedores de tecnologia 
encontraram nos centros de compras online um nicho a ser explorado. Afinal, 
varejistas que já possuem uma loja virtual demandam soluções para otimizar a 
operação. Já aqueles que estão começando buscam parceiros para consolidar 
suas primeiras vendas. 

A busca por preços competitivos - Além da plataforma de e-commerce, 
outra solução tecnológica em alta com os marketplaces é a que oferece o 
monitoramento e alterações inteligentes nos preços dos produtos. O valor de 
cada item é considerado primordial para a estratégia neste setor, pois preços 
atraentes ganham destaque no portal. “Com este recurso, o varejista não só 
consegue criar uma estratégia assertiva de descontos, como deixa o próprio 
estoque com valores competitivos e dentro de uma margem que não 
compromete a rentabilidade do negócio”, explica Ricardo Ramos, CEO da 
Precifica. 

Agilidade no pagamento para o consumidor e o lojista 
Se para o consumidor uma das vantagens é poder comprar itens de 

várias lojas em uma mesma nota fiscal, para o marketplace essa situação 
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representa uma operação mais complexa: é preciso fazer a divisão correta e o 
repasse do valor para cada empresa (prática conhecida como split). “Com este 
recurso é possível que a cada empresa envolvida no processo de venda 
receba seu percentual referente à transação, de forma simples e automática. 
Isso traz eficiência e confiança ao processo e permite que nossos parceiros 
foquem no que eles fazem de melhor, vender através da internet”, explica 
Guilherme Pizzini, diretor da Mundipagg. 

Relacionamento com o cliente aproxima marca e usuário 
Outra área que utiliza soluções tecnológicas é o setor de atendimento, 

justamente para promover um relacionamento entre a marca e os 
consumidores. Dessa forma, os lojistas virtuais conseguem atender o cliente 
em uma única plataforma de atendimento omnichannel. “Hoje, os usuários 
esperam ser bem atendidos em qualquer canal e querem que as empresas 
garantam a eficiência neste relacionamento”, complementa Albert Deweik, CEO 
da NeoAssist. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/marketplaces-atraem-atencao-de-
fornecedores-de-tecnologia/ 

 
Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Brasileiro desembolsa R$ 30,48 em média para comer fora de casa 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: Estadão Conteúdo  
 

Os brasileiros que moram em cidades com mais de 100 mil habitantes 
desembolsam, em média, R$ 30,48 para fazer uma refeição completa fora de 
casa, de acordo com os resultados de pesquisa divulgada nesta terça-feira, 12, 
pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o 
Trabalhador (Assert). Pela pesquisa, o valor mensal gasto por um trabalhador 
com almoços de segunda a sexta-feira representaria 76,2% do atual salário 
mínimo (R$ 880). 

Ainda segundo o estudo, encomendado pela Assert e realizado pelo 
Datafolha, o Sul do Brasil é a região onde a refeição custa mais: média de R$ 
31,74. No Centro-Oeste, o valor médio é de R$ 26,73; no Norte, R$ 28,48; no 
Nordeste, R$ 29,18; e no Sudeste, R$ 30,93. 

Para a pesquisa, foram consultados, entre dezembro de 2015 e janeiro 
de 2016, 4.560 estabelecimentos comerciais de 51 municípios distribuídos 
pelas cinco regiões do Brasil. Foram visitados restaurantes, bares, lanchonetes 
e padarias que oferecem uma refeição completa: prato principal, bebida, 
sobremesa e café. 
 

Blackstone vê logística, hotéis e prédios comerciais como oportunidade 
no Brasil, diz executivo 

 
12 de Abril de 2016 

Fonte: Reuters 
 

Os segmentos logístico, hoteleiro e de prédios comerciais apresentam 
algumas das principais oportunidades de investimento no setor imobiliário no 
Brasil, disse nesta terça-feira o chefe da área de imóveis do grupo norte-
americano Blackstone, Kenneth Caplan. 

"Assim como em outros mercados em que operamos, incluindo Índia, 
Grã-Bretanha e Estados Unidos, períodos de baixa no mercado imobiliário 
criaram boas oportunidades de investimento e acreditamos que aqui não será 
diferente", disse o executivo, durante evento do setor. 

 
 

Voltar ao índice  
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9. Feiras 

 
07/04/2016 até 17/04/2016 - EXPOLONDRINA 2016 
Setor: Agronegócio  
Local: Parque Governador Ney Braga 
Cidade: Londrina – PR  
 
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 
 
12/04/2016 até 14/04/2016 – MERCOSUPER 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expotrade Convention Center 
Cidade: Pinhais – PR 
 
13/04/2016 até 16/04/2016 – BRAZIL PATCHWORK SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Eventos Pró-Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
13/04/2016 até 16/04/2016 – BRAZIL SCRAPBOOKING SHOW 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Eventos Pró-Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
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13/04/2016 até 16/04/2016 – EXPO ABIÓPTICA 
Setor: Óptico 
Local: Transamérica Expo Center 
Cidade: São Paulo - SP 
 
13/04/2016 até 17/04/2016 – EXPOLESTE 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Unicentro – Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba na Univale – 
Universidade Vale do Rio Doce 
Cidade: Governador Valadares – MG 
 
14/04/2016 até 24/04/2016 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
 
14/04/2016 até 14/04/2016 – XII FEIRA DE TERNEIROS, TERNEIRAS E 
VAQUILHONAS 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Rodeio Hercilino Batista Nunes 
Cidade: São José dos Ausentes – RS 
 
14/04/2016 até 16/04/2016 - FENNOPAN 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco 
Cidade: Olinda - PE 
 
15/04/2016 até 24/04/2016 - FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília - DF 
 
16/04/2016 até 19/04/2016 – HAIR BRASIL 
Setor: Beleza e Estética  
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
21/04/2016 até 24/04/2016 - EXPO NOIVAS & FESTAS RJ 2016 - EDIÇÃO 
RIOCENTRO 
Setor: Multisetores  
Local: Riocentro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/
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