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1. MDIC 

BNDES melhora condições de apoio à exportação de bens industriais 

 
14 de Abril de 2016 

Fonte: MDIC 
 

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
Armando Monteiro Neto, e o presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, anunciaram 
nesta quinta-feira, dia 14, em Brasília, a ampliação e a melhoria das condições 
da Linha BNDES Exim Pré-Embarque, voltada ao financiamento à produção 
interna de bens brasileiros destinados à exportação. As medidas anunciadas 
são parte do Plano Nacional de Exportações, em um dos seus principais pilares 
– financiamento à exportação. 

A medida permitirá a redução dos custos e o acesso, de forma ágil e 
simplificada, aos financiamentos de pré-embarque realizados pelo BNDES. 

Para Armando Monteiro, o financiamento é um pilar fundamental do 
Plano Nacional de Exprtações. "A ampliação das linhas de financiamento são 
um importante reforço para os exportadores. É um esforço de ampliação do 
acesso dos produtos brasileiros ao mercado externo. Vamos garantir condições 
de competitividade para a indústria brasileira", disse o ministro. 

O banco estima que a demanda potencial de financiamentos para 2016 
a serem contratados a partir das novas regras poderá atingir o volume de R$ 
15 bilhões. Os créditos podem beneficiar mais de 3,5 mil empresas brasileiras 
que atuam em segmentos de alto valor agregado. Com isso, as empresas 
exportadoras terão maior possibilidade de ampliar sua competitividade no 
mercado externo, contribuindo para a geração de saldos positivos na balança 
comercial, com reflexos na cadeia produtiva das empresas apoiadas.  

As linhas de pré-embarque permitem que as empresas produtoras e 
exportadoras disponham de capital de giro para a produção de um bem que 
será exportado. O crédito a custo competitivo é uma ferramenta importante 
para que as empresas nacionais, particularmente os fabricantes de produtos de 
maior valor agregado, possam ter acesso ou ampliar sua atuação no mercado 
internacional. 

"Tenho certeza que agora o BNDES nos dá mais energia para que este 
movimento possa ser fortalecido. O que se verifica agora é que a demanda 
para o atendimento das necessidades de financiamento das exportações se 
amplia como resultado da retração no mercado doméstico e como resultado do 
realinhamento cambial que começa a dar a alguns setores da indústria a 
possibilidade de reconquistar a competitividade", afirmou Monteiro.  

A partir de agora, os financiamentos nas linhas do BNDES Exim Pré-
embarque destinados à produção de bens de capital terão custo integral em 
TJLP (a taxa de juros de longo prazo do BNDES, atualmente em 7,5% ao ano), 
e a produção de bens de consumo será beneficiada com o aumento para até 
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70% da parcela de TJLP em seus financiamentos. Antes, o custo financeiro da 
linha de pré- embarque do BNDES variava de 50% a 70% em TJLP para a 
produção exportável de máquinas e equipamentos; e o financiamento a bens 
de consumo manufaturados era realizado inteiramente a taxa de mercado. 

"Tenho certeza que estas linhas serão demandadas efetivamente e que 
no momento em que sabemos também que o acirramento da competição em 
escala global nos coloca o desafio de garantir condições de competitividade, as 
novas condições vão reduzir o custo de capital das empresas", disse Monteiro. 

A ampliação da linha de crédito foi bem recebida pela iniciativa privada. 
"Para nós, o financiamento competitivo da produção pré-embarque, visando o 
mercado externo, é essencial, sem o qual não se consegue exportar 
máquinas", disse Carlos Pastoriza, presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). 

MPMEs - As melhores condições financeiras da linha estão disponíveis 
para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs, empresas com 
faturamento anual de até R$ 90 milhões). Pelas novas regras, elas poderão 
tomar o financiamento integralmente em TJLP tanto para a produção de 
máquinas e equipamentos quanto para a produção de bens de consumo 
manufaturados a serem exportados. Além do custo financeiro, incidirá também 
a remuneração do BNDES (1,6% ao ano para MPMEs e 2% para médias 
grandes e grandes empresas) e o spread do agente financeiro, negociado 
livremente entre o banco repassador e o tomador final do crédito.  

As mudanças nas condições financeiras da linha de pré-embarque se 
traduzem em reduções dos custos dos financiamentos de até 26% para a 
produção de bens de capital e de até 29% para bens de consumo, no custo do 
financiamento referente ao BNDES.  Para as MPMEs, as novas condições 
representam queda ainda maior, de até 42,5%.  

Essas iniciativas complementam as medidas de apoio a empresas 
inovadoras anunciadas no início deste ano. Por meio da Linha BNDES Pré-
embarque Empresa Inovadora é oferecido o menor custo dentre os 
financiamentos disponibilizados pelo Banco à produção para exportação. Ou 
seja, financiamento 100% em TJLP e prazo de amortização de até 36 meses. A 
linha pode ser acessada por empresas com receita operacional bruta de até R$ 
300 milhões (MPMEs e médias-grandes). 
 
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=5&noticia=14448  
 

Voltar ao índice  

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/noticia.php?area=5&noticia=14448
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2.  Crédito e Financiamento 

Consumidor está cauteloso com empréstimo, mas aumenta intenção de 
financiamento imobiliário 

14 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

  
Os brasileiros mantêm prudência em contratar linhas de crédito em 

2016. É o que aponta a pesquisa trimestral realizada em conjunto pela 
Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento 
(Acrefi) e TNS Brasil, empresa global de pesquisa de mercado. 

De acordo com o levantamento, 82% dos consumidores não estão 
dispostos a tomar crédito em 2016. Na comparação com o levantamento 
anterior, a intenção do consumidor se manteve estável, entretanto, 43% 
relevaram a intenção de contratar o crédito imobiliário, alta de 10 pontos 
percentuais. Quando questionados sobre outras linhas de crédito, 33% 
disseram que estão dispostos a contratar crédito consignado, 33% automotivo 
e apenas 24% querem contratar um CDC. 

Quanto à intenção de conseguir um financiamento este ano, o 
percentual subiu 1 ponto este ano para 19%. O sentimento negativo recuou 1 
ponto percentual, 81% não se sente propenso a fazer um financiamento. O 
automóvel aparece como primeiro item na lista de intenções (58%), seguido por 
imóvel (54%), empréstimo pessoal (21%), eletrodoméstico (20%) e consignado 
(9%). 

Neste quesito, a classe alta (A/B) se diz menos propensa a realizar um 
financiamento, 18% – redução de 8 pontos percentuais em comparação ao ano 
anterior. 

A amostra inclui 1.00 entrevistas, sendo 52% mulheres e 48% homens – 
com idade entre 18 e 65 anos. 

Neste primeiro trimestre de 2016, 86% dos entrevistados disseram que 
pretendem economizar mais, 11% não vão mudar o padrão de consumo e 3% 
vão gastar mais. 

A inflação tem impactado o padrão de consumo de 90% dos 
entrevistados, sendo que os itens mais atingidos foram lazer 86%, vestuário 
83%, alimentação 74%, transporte 50%, saúde 43% e educação 37%. 

O nível de endividamento dos consumidores voltou a crescer atingindo 
69% – alta de 3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. O 
comprometimento com o cartão de crédito é apontado por 70% dos 
endividados, seguido por carnê (30%), financiamento de veículo (19%), 
financiamento imobiliário (15%), CDC (15%), leasing (3%) e outros (19%). 

Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados avaliam a situação do 
país como péssima, 37% ruim, 13% regular, 3% boa e 1% ótima. 

A preocupação em relação ao futuro aumentou 21 pontos percentuais no 
primeiro trimestre deste ano, comparado ao primeiro levantamento: de 47% 
(em 2014), 66% (em 2015) e saltou para 68% (em 2016). 
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Para 68% dos entrevistados o sentimento em relação ao futuro é de 
preocupação. Quando perguntados sobre a situação do Brasil, 83% dos 
entrevistados avaliaram como ruim ou péssima. Além disso, 68% acreditam 
que o consumo das famílias também irá piorar, 66% avaliam que a oferta de 
crédito vai piorar este ano e 75% dos ouvidos enxergam maior aumento da 
taxa de juros. 

Com relação ao futuro, apenas 1% acredita que a situação econômica 
do Brasil vai melhorar no primeiro semestre de 2016, um recuo de 10 pontos 
percentuais. A expectativa de melhora no segundo semestre também caiu 
(cinco pontos). Com relação a 2017 o consumidor se demonstra mais otimista – 
18% disseram que a situação vai melhorar no primeiro semestre e 13% no 
segundo. 

Os consumidores acreditam que desemprego vai aumentar nos 
próximos meses (84%). Por outro lado, estão otimistas quanto a manutenção 
do seu emprego – (36%) sim, (28%) não. O percentual de desempregados se 
manteve estável comparado a pesquisa anterior (36%). 
 
http://www.monitormercantil.com.br/consumidor-esta-cauteloso-com-
emprestimo-mas-aumenta-intencao-de-financiamento-imobiliario/ 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Serviços – Software e TI 

Como os bots do Facebook Messenger podem revolucionar o e-
commerce 

14 de Abril de 2016 
Fonte: Next Comércio  

 
O Facebook anunciou, nesta terça-feira, 12, a criação de uma plataforma que 

vai permitir a utilização de bots (robôs) no Messenger. A novidade, que já era 
esperada, deverá tornar o aplicativo de mensagens instantâneas extremamente útil 
para fazer negócios e atender consumidores com eficiência. “Nunca conheci alguém 
que gosta de telefonar para o SAC de uma empresa”, brincou Mark Zuckerberg, CEO 
da rede social. Ele falou sobre a novidade durante a F8, conferência anual do 
Facebook para desenvolvedores que vai até amanhã. Oferecer respostas instantâneas 
e total atenção são os pilares da ferramenta, que promete revolucionar o segmento de 
e-commerce. 

E de que forma esses robôs impactariam o mercado de lojas virtuais? Acontece 
que a chegada dos robôs ao Facebook Messenger não se trata apenas de SAC 2.0 ou 
um tira-dúvidas baseado em linhas de comando. Esqueça aqueles serviços que 
funcionavam via SMS e se popularizaram nos anos 90, quando você digitava “Ajuda” 
ou “Entrar” e recebia enormes blocos de texto. A ideia é proporcionar uma experiência 
mais fluida, humana e natural. Inclusive capaz de enviar fotos, fazer a reserva do 
hotel, atualizar informações e sugerir opções de produtos. 

Em uma das demonstrações exibida durante a F8, o cliente fala que quer 
pesquisar opções de sapatos. O robô pergunta quais tipos de sapatos e a faixa de 
preço. Na sequência, ele exibe um carrossel de produtos com a possibilidade do 
internauta comprá-los, saber mais sobre o item ou fazer uma pergunta. Ou seja, vai 
ficar muito mais simples fazer compras pela internet. Vale lembrar que os robôs, assim 
como o Instant Articles, não deixam de ser uma forma de prender a audiência no 
próprio Facebook. Afinal, se ele consegue atender nossas demandas, para quê o 
Google, não é mesmo? A lógica é essa. 

O Facebook já está disponibilizando documentação necessária para que as 
empresas desenvolvam seus próprios bots. Eles ainda precisam ser submetidos para 
verificação. A companhia deve aprovar os robôs gradualmente. A precaução de Mark 
Zuckerberg é bem compreensível. Seria um desastre para a rede social se os novos 
recursos começassem a infernizar os usuários enviando SPAM. 

Outro ponto que merece atenção é a possibilidade de que a liberação dos bots 
abra margem para um novo mercado a ser explorado por desenvolvedores, que 
poderão comercializar suas soluções – assim como ocorre no WordPress, onde temas 
e plugins premium são vendidos na internet. Entretanto, isso vai depender bastante do 
grau de dificuldade para se programar esses assistentes virtuais. 

Atualmente, cerca de 50 milhões de páginas de negócios no Facebook enviam 
mais de um bilhão de mensagens por mês através do Messenger. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/aplicativo-une-e-commerce-e-
propaganda-medica-em-interface-unica/   
 

 
 



 

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.” 

 

Apesar da queda nas fusões e aquisições no país, setor de TI tem alta de 
35% no total de operações 

14 de Abril de 2016 
Fonte: TI Inside  

 
O número total de fusões e aquisições no Brasil no primeiro trimestre 

deste ano registrou uma redução de 20% em relação a igual período de 2015. 
Foram registradas 198 transações que movimentaram R$ 29,72 bilhões, 12% a 
mais que no mesmo período do ano passado, segundo o relatório elaborado 
pelo TTR em parceria com a Merrill Corporation. 

Os subsetores mais ativos em operações de fusões e aquisições no 
trimestre foram de tecnologia, com 42 transações; financeiro e de seguros, com 
30 operações; internet, com 30 transações; e distribuição e varejo, com um 
total 17 operações, respectivamente. O relatório destaca que nos três primeiros 
meses do ano foi registrado um aumento de 35% no número de operações no 
segmento de tecnologia e 15% no segmento financeiro e seguros em relação 
ao primeiro trimestre de 2015. Entretanto, o número de transações realizadas 
no segmento de tecnologia e internet até agora é 42,86% inferior ao mesmo 
período do ano passado. 

Em relação às aquisições realizadas por empresas estrangeiras no 
Brasil (transações inbound), foram registradas até agora 47 operações, sendo 
que o maior comprador estrangeiro, os Estados Unidos, realizou somente 18 
operações, que representa uma redução de 28% no número de transações 
registradas no mesmo período do ano passado. Entre os principais 
compradores estrangeiros, além dos Estados Unidos, estão Luxemburgo (6 
transações), Canadá (4 transações), Alemanha (3 transações) e França (3 
transações). Novamente, o subsetor que mais atraiu investimento estrangeiro 
foi o de tecnologia, seguido por distribuição e varejo, financeiro e de seguros, e 
o de mineração. 

Operações outbound - Em relação às aquisições realizadas por 
empresas brasileiras de empresas estrangeiras (outbound), o Brasil realizou 
até agora um total de cinco transações, sendo que os destinos dos 
investimentos brasileiros foram Argentina, Chile, Colômbia, Ilhas Cayman e 
Estados Unidos. Cabe destacar que as empresas brasileiras investiram 
principalmente no segmento de tecnologia. 

Já em relação às empresas brasileiras vendendo participações no 
exterior até agora foram registradas oito operações de desinvestimentos. 

No primeiro trimestre, foram registradas 26 transações envolvendo 
empresas de private equity no mercado brasileiro, sendo que 14 delas 
envolveram empresas estrangeiras. Deste total, apenas 18 tiveram seu valor 
divulgado, movimentando um total de R$ 3,26 bilhões. O volume movimentado 
representa um aumento de 76,6% em relação ao mesmo período do ano 
passado. 

Entre os subsetores de maior interesse de private equity estão o 
farmacêutico e de cosméticos, mineração, tecnologia. Entre as private equities 
que mais realizaram operações no mercado brasileiro estão a Mubadala dos 
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Emirados Árabes Unidos, a Carlyle e a HIG Capital, ambas dos Estados 
Unidos, e as brasileiras Invest Tech e Kinea Investimentos. 

Venture capital - No primeiro trimestre já foram registradas 27 
transações envolvendo empresas de venture capital no mercado brasileiro, 
sendo que apenas 17 delas tiveram seu valor divulgado, movimentando o total 
de R$ 487,65 milhões, e, finalmente, do total de transações apenas 11 delas 
envolveram empresas estrangeiras. 

Os subsetores de maior interesse dos fundos de capital de risco no 
trimestre foram tecnologia, internet e telecomunicações. Entre as empresas de 
venture capital que mais realizaram operações no mercado brasileiro estão as 
brasileiras Oxigênio Aceleradora, Monashees Capital e Wayra Brasil, e as 
norte-americanas Qualcomm Ventures e Valor Capital Group. 

No trimestre foram registradas somente quatro operações de tipo follow-
on concluídas. Juntas elas movimentaram R$ 596,63 milhões. A empresa Vinci 
Partners liderou o ranking TTR de assessoria financeira em fusões e 
aquisições por número de transações, seguido pela Ártica Investimentos e pela 
Lazard. Em relação ao ranking por valor total de transações, a Lazard liderou, 
seguida pela IGC Partners Assessoria Empresarial e pela Vinci Partners. 
 
http://convergecom.com.br/tiinside/14/04/2016/apesar-da-queda-nas-fusoes-e-
aquisicoes-no-pais-setor-de-ti-tem-alta-de-35-no-total-de-
operacoes/?noticiario=TI 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Telecomunicações 

GVT está oficialmente extinta e Vivo prevê investir R$ 600 milhões em TI 
até 2018 

14 de Abril de 2016 
Fonte: Convergência Digital 

 
A GVT está oficialmente morta e a marca Vivo passa a ser utilizada em 

todo o Brasil para identificar todos os serviços oferecidos pela empresa: 
telefonia e internet móveis, banda larga e telefonia fixa, TV paga e serviços 
digitais. A marca passa a usar a assinatura “Viva Tudo”, representando a 
ampliação de possibilidades que as conexões e a vida digital oferecem. Para 
integrar as operações, a Vivo reformulou a área de TI em busca da 
consolidação dos sistemas das duas operadoras. Até 2018, a meta é reduzir 
em 40% o número de aplicações.  

O investimento previsto é de R$ 600 milhões em três anos, com 350 
profissionais de tecnologia e outros 250 funcionários de diferentes áreas de 
negócio da companhia. O objetivo final dessa mudança tecnológica é tornar a 
operadora nuam telco Digital. Estamos investindo para tornar a empresa uma 
telco digital fim-a-fim e melhorar ainda mais a experiência dos nossos clientes”, 
afirma o CEO e Presidente da Telefônica Vivo, Amos Genish. 

Na parte de produtos, a novidade é o portfólio 3P (banda larga, telefonia 
fixa e TV paga) nacional integrado. Também vão vir as ofertas 4P (que incluem 
celular), além de serviços digitais. O anúncio é considerado um marco para a 
empresa porque evidencia a acelerada evolução na integração das duas 
empresas, iniciada há dez meses, em junho de 2015. No comunicado ao 
mercado, a Vivo informa que empregou recursos da ordem de R$ 25 milhões 
para mudança de uniformes, frota, material de vendas, equipamentos, fachadas 
além de operações pontuais de TI e engenharia. 

“Trabalhamos muito para que a união das empresas realmente 
trouxesse valor para clientes, colaboradores, acionistas e para o País, que vai 
receber mais investimentos, já que nos tornamos uma empresa mais forte e 
capitalizada”, disse Genish. A rede de fibra óptica da GVT, presente em 159 
cidades, será usada para aumentar a capacidade da rede móvel da Vivo.  

Até agora, segundo o comunicado oficial da Vivo, mais de 24% das 
torres de transmissão móveis foram conectadas por fibra ótica, o que reflete na 
qualidade do serviço prestado. O plano é ampliar este percentual para 30% até 
o final de 2016. Além disso, 67 rotas de backbone, redes de longa distância 
que interligam diferentes estados, já foram compartilhadas. Mais de 3.300 links 
alugados foram migrados para a rede própria, garantindo maior controle e 
confiabilidade da rede.  

Ao todo, a rede de fibra óptica da Vivo está presente em 186 cidades, 
com 16,7 milhões de lares conectados que podem contratar serviços de 
ultrabanda larga e de TV paga por meio de fibra. No Estado de São Paulo, a 
rede fixa predominantemente de cobre será parcialmente substituída por fibra 
ótica que permite oferecer ultravelocidades de banda larga de até 100Mbps. O 
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objetivo é conectar, em 2016, 2,7 milhões de domicílios a este novo modelo de 
rede.  

Outro movimento-chave da Vivo, reforça o comunicado ao mercado, 
enviado nesta quinta-feira, 14/04, é o Plano de Qualidade, lançado em julho do 
ano passado, com a ambição de criar um processo de transformação e 
melhoria contínua na empresa. 

O plano tem como objetivo entender as necessidades dos clientes em 
cada um dos processos do ciclo de vida do cliente, identificar indicadores, 
definir metas e estabelecer um compromisso com toda a organização. Com o 
plano, são acompanhadas as etapas de vendas, ativação, funcionamento, 
faturamento, atendimento, suporte técnico e cancelamento. Para cada uma, 
são priorizadas as principais necessidades dos clientes a serem atendidas. 
Atualmente, estão em andamento 118 ações focadas na melhoria da 
experiência do cliente, sendo que mais de 30 já estão implementadas. 

 
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTe
mplate=site&infoid=42152&sid=8 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

TAM Cargo inaugura novo terminal de cargas em Osasco 

14 de Abril de 2016 
Fonte: Brasilturis 

 
A TAM Cargo, unidade de cargas da TAM Linhas Aéreas, começa a 

operar nesta semana um novo terminal em Osasco, importante centro de 
recebimento e distribuição de mercadorias da companhia para aeroportos de 
São Paulo. Após as reformas por que passou, o novo espaço ficou com 416m² 
de área total e possibilitará o aumento da capacidade de movimentação de 
cargas em 163% mensal. 

Localizado na Avenida dos Autonomistas, no Centro, o novo terminal 
oferece melhor localização, ganho de qualidade no atendimento e mais 
comodidade para clientes e funcionários. O terminal, que funcionará de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado, das 9h às 13h, também terá 
atendimento para portadores de necessidades especiais em balcão exclusivo 
para esses clientes. No local trabalham 29 funcionários da empresa. 

No galpão, as principais mercadorias movimentadas são peças e 
equipamentos industriais, além de fármacos, confecções e perecíveis. 

Os investimentos no novo terminal de Osasco fazem parte dos R$ 80 
milhões destinados à modernização de 22 terminais da TAM Cargo, cujo plano 
foi iniciado em 2013. 

Dos 50 terminais que a empresa possui, o de Osasco é um dos oito que 
funcionam off line,ou seja, que não está situado em um aeroporto, explica o 
diretor-geral da TAM Cargo, Luis Quintiliano. “No entanto, é um centro 
extremamente importante, pois dali recebemos e enviamos cargas para os 
aeroportos de Guarulhos e Congonhas. Esse trabalho passará a ser feito com 
mais agilidade e qualidade no atendimento aos clientes”, destacou Quintiliano. 
 
http://novo.brasilturis.com.br/tam-cargo-inaugura-novo-terminal-de-cargas-em-
osasco/ 
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6. Comércio Eletrônico 

Cresce mais de 21% o número de lojas virtuais no Brasil 

14 de Abril de 2016 
Fonte: Agência IN 

 
A pesquisa que analisou cerca de 10,5 milhões de sites em todo o País, 

apontou tendências do comércio eletrônico relacionadas a temas como 
segurança, formas de pagamento, adaptação para m-commerce e, claro, redes 
sociais. No entanto, os dados mostram que, enquanto o varejo tradicional 
fechou mais de 80 mil lojas em 2015, o número de lojas online no País cresceu 
21,52% nos últimos 12 meses. 

"É importante identificar essa mudança no mercado e acompanhar o 
setor é essencial para se obter sucesso. Hoje presenciamos uma grande 
mudança no varejo nacional, as lojas virtuais estão investindo em segurança do 
site, plataforma, conversão, SEO, e claro, o pós-venda”, detalha o CEO da 
Yourviews, Fernando Shine. 

O aumento das taxas de juros e a diminuição da renda dos 
consumidores impactaram diretamente nas vendas do comércio brasileiro, que 
fechou o ano em queda de 4,3%, maior desde 2001. Na contramão desse 
cenário, as vendas online cresceram cerca de 15% no mesmo período, 
segundo dados do IDG Now. 

Para atender a demanda crescente de maneira efetiva, os e-commerces 
investem, cada vez mais, em segurança e em métodos de pagamento. Outra 
pesquisa confirma a informação acima revelando que a principal preocupação 
dos consumidores (mais de 51%), ao comprarem online é a segurança. 

Já a pesquisa feita pela Yourviews, com mais de 150 lojas virtuais, 
aponta que 92% dos e-consumidores confiam nas recomendações feitas pelos 
seus amigos na hora de efetivar as compras online. Já aqueles clientes que se 
engajam com reviews compram 33% mais do que os outros usuários. 

De acordo com os dados, até 38% dos consumidores que fazem uma 
pergunta acabam fechando o negócio. No ano passado o ticket médio dessas 
lojas ficou em torno de R$312,18. “Resolvemos monitorar o comportamento 
dos consumidores dentro destas plataformas, estudamos a maneira como 
avaliam os produtos e as lojas e tentamos converter esses dados em 
resultados mensuráveis para o cliente. Esses acompanhamentos de mercado 
possibilitam ao lojista ampliar suas estratégias de comunicação e aperfeiçoar 
seus serviços”, explica. 
 
http://investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/cresce-mais-de-21-o-
numero-de-lojas-virtuais-no-brasil%20 
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7. Empreendedorismo 

Hotéis do Rio de Janeiro oferecem serviço pioneiro de locação de 
bicicletas 

15 de Abril de 2016 
Fonte: Portal Fator Brasil 

 
Serviço criado pela startup Use.Bike está disponível em 30 hotéis e estimula 
mobilidade urbana e lazer para turistas 
 

O Rio de Janeiro se prepara para receber neste ano o maior evento 
esportivo mundial. Os Jogos Olímpicos deste ano devem levar entre 350 mil e 
500 mil turistas à cidade, segundo estimativas da Embratur. Entre as apostas 
dos hotéis do Rio de Janeiro está o investimento em uma nova modalidade de 
turismo sustentável e que vem conquistando mais espaço nas ruas cariocas: a 
locação de bicicletas. Em parceria com a startup catarinense — Use.Bike —, 
cerca de 30 hotéis estão oferecendo aos hóspedes a comodidade de explorar a 
Cidade Maravilhosa utilizando o meio de transporte como o principal veículo de 
locomoção. O serviço de locação tornou-se uma opção prática e eficiente entre 
os turistas que buscam diversão, autonomia e uma alternativa sustentável de 
mobilidade urbana. 

Serviço“Bike Friendly” — Atualmente, cerca de 180 bicicletas estão 
disponíveis em hotéis de Copacabana, Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, Leme 
e São Conrado. Entre os hotéis parceiros estão o Pestana, Vermont, Bourbon, 
Marina Palace, Prodigy, Mar Palace e todos da Rede BHG - Royal Tulip, Tulip 
Inn, Golden Tulip Continental e Golden Tulip Regente. O custo médio de 
locação por hóspede é de R$ 15,00 a hora. Além do aluguel, a Use.Bike 
oferece o serviço —“Bike Friendly”—, modalidade de parceria com 
estabelecimentos que concedem descontos em produtos e serviços para 
turistas que exploram a cidade utilizando bicicletas com selo da startup. “Nosso 
negócio se difere por focar exclusivamente no turista, que passa a contar com 
uma alternativa de lazer e mobilidade urbana integrada ao serviço de 
hospedagem”, explica o CEO da Use.Bike, Carlos Medeiros. 

No modelo inédito de negócio, o hotel parceiro é comissionado pelo 
serviço e conta ainda com os benefícios da implementação do sistema, da 
instalação da infraestrutura completa do bicicletário, da manutenção semanal 
das bicicletas e do treinamento da recepção. O diferencial do negócio está na 
facilidade do sistema de gestão dos alugueis. Para a retirada da bicicleta, o 
hóspede deve informar apenas o nome completo e o número do quarto. Após a 
ativação, são liberados o capacete e a chave para o cadeado. Na volta do 
passeio, o usuário devolve a chave na recepção e efetua o pagamento pela 
locação. 

A posição privilegiada do Rio de Janeiro no cenário turístico internacional 
e a grande malha de ciclovias foram os principais fatores de escolha da cidade 
como o primeiro mercado de atuação da Use.Bike. A capital fluminense possui 
a maior malha cicloviária da América Latina, com mais de 440 quilômetros, 



 

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.” 

 

segundo Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e registra diariamente mais 
de dois milhões de viagens de bicicleta. 

Potencial de expansão — Com a tendência mundial de difusão das 
ciclofaixas impulsionada pela forte demanda social por mobilidade urbana e 
maior consciência sustentável, a estratégia de negócio da Use.Bike focada em 
turistas será direcionada para a expansão por meio do modelo de franquias 
para outras localidades pelo Brasil, que já demandam o novo serviço. Neste 
momento, a Use.Bike se prepara para a segunda rodada de investimento e 
projeta a captação de R$ 1 milhão no mercado. Em termos de faturamento, a 
expectativa é alcançar R$ 1,6 milhão até o final de 2016. 

A inovação —Idealizado por Medeiros, 33 anos, a —Use.Bike — nasceu 
a partir de uma experiência pessoal. Tudo começou após uma leve colisão em 
seu carro, em Balneário Camboriú (SC), quando o empreendedor se viu 
obrigado a utilizar bicicleta durante um mês para o deslocamento até o 
trabalho. Naquele momento, o turismólogo com especialização em marketing, 
que também acumula experiência em outra startup na área de e-commerce, 
percebeu a possibilidade de empreender em um novo nicho de mercado. 

Em 2015, a — Use.Bike — foi selecionada pelo programa de aceleração 
Darwin Starter, que reúne startups catarinenses em diversos setores. Durante 
cinco meses, o idealizador da empresa recebeu mentorias, coaching, 
assessoria jurídica e financeira, branding, e diversas capacitações, além de 
aporte financeiro para viabilização da startup. O programa de aceleração 
Darwin Starter é um projeto da CVentures, realizado em parceria com o 
Sebrae, a FIESC e outras entidades. 

A gestão da empresa é realizada em parceria estratégica com os sócios 
Antonio Coronel, que foi gerente comercial do Peixe Urbano e atualmente é 
diretor comercial da — Use.Bike —, e por Roger Brasil, que administrou várias 
empresas, entre elas uma locadora de veículos na Espanha, e hoje é diretor 
financeiro da startup. 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=317474 
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8. Curtas 

Confiança do consumidos sobe em abril 

14 de Abril de 2016 
Fonte: DCI 

 
A confiança do consumidor brasileiro mostrou leve melhora em abril após duas 

quedas seguidas, com o subíndice de condições atuais sendo o destaque de alta no 
período, mostrou o indicador da Thomson Reuters/Ipsos divulgado nesta quarta-feira. 

O Índice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, na sigla em inglês) 
subiu para 35,5 em abril, ante 34,5 no mês passado. Apesar da melhora, o indicador 
está muito abaixo do que foi verificado um ano antes, quando a leitura foi de 42,7. 

Entre os quatro subíndices que compõem o indicador, três subiram este mês, 
com destaque para o que mede as condições atuais, que teve alta de 1,6 ponto no 
mês. Desta forma, a leitura do grupo passou a 23,3 em abril, ante 21,7 em março. 

O subíndice que mede as condições de investimento subiu a 33,9 este mês, 
alta de 1,4 ponto em relação a março. A alta no grupo que avalia as expectativas foi 
mais contida, de 0,6 ponto, a 61,1. 

Já o subíndice que avalia as condições de trabalho ficou estável em 27,2. 
O país segue rumo ao segundo ano de forte retração econômica, com inflação 

ainda elevada, mas já mostrando sinais de desaceleração. O cenário político, com 
pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff avançando, completa o cenário 
de incertezas do país. 

O dado mais recente da Fundação Getulio Vargas sobre a confiança do 
consumidor mostrou queda em março, após duas altas seguidas, a 67,1 pontos. 

 

Governo inclui aeroporto de Várzea Grande em programa de 
desestatização 

 
15 de Abril de 2016 

Fonte: Reuters  
 

A presidente Dilma Rousseff assinou decreto publicado nesta sexta-feira 
que inclui o Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande 
(MT), no Programa Nacional de Desestatização. 

A Secretaria de Aviação Civil (SAC) será responsável pela aprovação de 
estudos e projetos para a modelagem da desestatização do aeroporto. 

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. 
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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  
 
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 
 
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 
 
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 
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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 
 
23/04/2016 até 25/04/2016 - 4º FEIRA DE NEGÓCIOS PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO 
Setor: Animais Domésticos   
Local: FENAC 
Cidade: Novo Hamburgo – RS 
 
25/04/2016 até 29/04/2016 – AGRISHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Ribeirão Preto  
Cidade: Ribeirão Preto - SP 
 
26/04/2016 até 27/04/2016 –BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 – FIQ 
Setor: Madeira e Móveis  
Local: Expoara Pavilhão de Exposições Arapongas S/A 
Cidade: Arapongas - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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