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1. Crédito e Financiamento 

BNDES reduz juros de capital de giro para pequenas e médias empresas 

 
19 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) melhorou 
as condições oferecidas para clientes que desejem refinanciar créditos de diversos 
produtos oferecidos pelo Banco. O principal objetivo das medidas é dar fôlego 
financeiro para que as empresas, especialmente as de menor porte, possam 
atravessar o período atual, de dificuldades no cenário econômico. 

As condições para a tomada de capital de giro também foram melhoradas, com 
juros reduzidos. Todas as linhas são da modalidade indireta, na qual o BNDES 
repassa seus recursos por meio da rede de agentes financeiros (bancos comerciais). 
Sobre as taxas de juros cobradas pelo BNDES, os agentes cobram também um 
spread (taxa) do tomador final do crédito. 

Portadores do Cartão BNDES poderão refinanciar, em até 48 meses e com 12 
meses de carência, o saldo devedor de suas operações. A taxa cobrada será TJLP 
(atualmente em 7,5% ao ano) acrescida de spread de 3,5% referente ao BNDES e de 
até 7% para o agente financeiro. 

O Cartão é um produto que atende exclusivamente às micro, pequenas e 
médias empresas (MPMEs), além de microempreendedores individuais (MEIs). O 
limite para refinanciamento é de R$ 1 milhão. Operado por meio de bancos emissores, 
o Cartão BNDES é o produto financeiro do Banco com maior abrangência. No ano 
passado, foram realizadas mais de 746 mil operações, com desembolso de R$ 11,2 
bilhões. 

O BNDES também está melhorando as condições para as MPMEs que 
desejem refinanciar empréstimos feitos no programa BNDES PSI e que não possuam 
parcelas em atraso. O refinanciamento tem custo de TJLP (atualmente em 7,5% ao 
ano), acrescido de 1,6% de remuneração do BNDES e até 6% de remuneração do 
agente financeiro. As condições oferecidas anteriormente (Selic acrescida de 1,4% de 
remuneração do BNDES e spread do agente financeiro livremente negociado) 
continuam vigentes para as empresas de grande porte. 

Finalmente, o BNDES melhorou as taxas de capital de giro oferecidas às 
MPMEs por meio do Programa BNDES de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de 
Geração de Emprego e Renda (BNDES Progeren). O custo mais baixo cobrado pelo 
BNDES, para as micro e pequenas empresas, foi reduzido de 11,59% para 10,20% ao 
ano. 

O resultado das medidas anunciadas será acompanhado pelo BNDES. O 
banco vai monitorar as taxas efetivamente cobradas pelos agentes financeiros do 
tomador final, para verificar se as reduções se traduzem efetivamente em juros mais 
baixos aos clientes finais ou são apropriadas pelos agentes. O nível de emprego nas 
empresas apoiadas, antes e depois da concessão dos créditos, também será objeto 
de monitoramento por parte do BNDES. 

http://www.monitordigital.com.br/bndes-reduz-juros-de-capital-de-giro-para-
pequenas-e-medias-empresas 

Voltar ao índice  
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2. Comércio 

Intenção de comprar casa e carro cai pela metade em um ano 

 
20 de Abril de 2016 

Fonte: EXAME 
 

A intenção do brasileiro de comprar carro, casa e eletroeletrônico caiu pela 
metade em um ano, de acordo com uma pesquisa divulgada ontem. 

Em março de 2015, 23% da população se sentia à vontade para adquirir bens 
duráveis como imóveis e automóveis. Em março de 2016, o número caiu para 10%. 

No mesmo período, a intenção de compra de eletroeletrônicos caiu de 31% 
para 16%.  

No último ano, subiu de 35% para 51% o grupo dos que avaliam sua situação 
financeira atual como ruim, enquanto a parcela de inseguros em seus empregos saltou 
de 35% para 57%. 

Já a parcela de brasileiros que consideram que sua situação financeira futura 
vai piorar nos próximos meses foi de 34% em março deste ano, contra 18% no mesmo 
período de 2015. 

Os dados são de uma pesquisa encomendada pela Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) ao Instituto Ipsos. 

Ela foi feita entre os dias 13 e 30 de março e contou com 1,2 mil entrevistas 
domiciliares em 72 municípios de todas as regiões brasileiras. A amostra é 
representativa da população brasileira de áreas urbanas e a margem de erro é de 3 
pontos.  

"Esse pessimismo no consumo é reflexo da piora da percepção do consumidor 
em relação à sua situação financeira e ao seu emprego”, diz Alencar Burti, presidente 
da ACSP e da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo), através de nota. 

Dados - Há uma semana, a Thomson Reuters/Ipsos divulgou que o Índice 
Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, na sigla em inglês) subiu de 34,5 em 
março para 35,5 em abril, mas segue muito abaixo do verificado um ano antes (42,7). 

Já os licenciamentos de automóveis, caminhões e ônibus novos no país 
recuaram mais de 23% no país em março de 2016 sobre o mesmo mês do ano 
passado. 

Com isso, encerraram o primeiro trimestre com baixa anual de 28,6%, segundo 
dados divulgados no começo de abril pela associação de concessionárias, Fenabrave. 

Já o índice que mede o receio de perder o emprego subiu 7,8% ante março de 
2015, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e atingiu o 
maior nível da série iniciada em 1999. 

O desemprego medido pela Pesquisa Mensal do Emprego nas 6 principais 
regiões metropolitanas foi de 8,2% em fevereiro, maior nível em quase 7 anos. 

 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/intencao-de-comprar-casa-e-carro-
cai-pela-metade-em-um-ano 
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Empresas reforçam aposta em produtos mais caros 

19 de Abril de 2016 
Fonte: Diário do Comércio 

 
Mesmo com o Brasil em crise e a inflação corroendo a capacidade de compra 

da população, empresas apostam em reforçar a oferta de produtos mais caros. 
Os itens premium vão de sanduíche artesanal do McDonald’s a fraldas da 

Pampers com maior absorção, pães de queijo com apelo saudável e vodca a R$ 28,50 
da mesma produtora da bebida popular Sidra Cereser. 

Segundo a consultoria Nielsen, 54% dos lançamentos feitos no ano passado 
foram de produtos mais caros do que os disponíveis. 

Para o levantamento, a consultoria observou um grupo de 42 categorias. Nas 
marcas já existentes, foram considerados como mais caros aqueles com preço acima 
da média praticada pela marca. 

No caso de novas, foi usado o preço médio da categoria em que ele está 
inserido. 

Entre as razões para a aposta no premium, em um momento em que muitos 
consumidores precisam economizar, estão desde o surgimento de oportunidades 
inesperadas na crise como até a tentativa de manter a rentabilidade, mesmo com um 
número menor de vendas. 

A alta do dólar abriu espaço para que a Castelo Alimentos, maior produtora de 
vinagre no País, entrasse no nicho gourmet de sua categoria. 

A empresa lançou no ano passado linha de vinagres feitos a partir de vinho 
tinto da uva cabernet sauvignon. 

O objetivo do lançamento é atender consumidores que, durante os anos de 
bonança, passaram a comprar vinagres importados, segundo Marcelo Cereser, diretor-
superintendente da empresa. Enquanto um vinagre comum pode ser comprado por até 
R$ 1,50, o que é feito a partir de vinho custa entre R$ 10 e R$ 12. 

Tiro certeiro - O McDonald’s lançou em fevereiro o ClubHouse, seu primeiro 
sanduíche artesanal no Brasil. O lanche tem como ingredientes pão de brioche e 
cebola caramelizada. 

Na comparação com o Big Mac, o sanduíche artesanal sai por a partir de R$ 
23,50 (sem acompanhamentos), ante R$ 14,50 do lanche mais conhecido da rede. 

A explicação da empresa para a aposta no premium é que, para economizar, 
parte dos consumidores reduziu a ida às lojas e, quando vão, querem dar um “tiro 
certeiro”, consumindo algo de maior qualidade, segundo o vice-presidente de 
marketing da rede, Roberto Gnypek. 

“É um novo equilíbrio de relações. Se você perde frequência, busca entregar 
mais valor para manter a rentabilidade”, afirma Gnypek. 

Além disso, o executivo afirma que a nova linha irá atrair clientes que estavam 
acostumados a consumir sanduíches gourmet ou artesanais em locais mais caros 

 
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=empresas_reforcam_aposta
_em_produtos_mais_caros&id=168044 

 
Voltar ao índice 
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3.  Serviços – Transporte Aéreo 

Crescer em mercado internacional pode ser opção para a carga aérea 

 
19 de Abril de 2016 

Fonte: DCI 
 
Diferentemente dos voos com passageiros, segmento de encomendas não 
conta com artimanhas promocionais para puxar as vendas. Por isso, aproveitar 
as exportações pode ser a alternativa 
 

Após sucessivas quedas, transporte de carga nas aéreas domésticas 
pode atingir terceira retração anual, caso não ampliem mercado. Para 
companhias, diferentemente da estratégia de passageiros (promoções), as 
saídas são recuperar perdas em processos e aproveitar as exportações. 

"O mercado de carga não tem como ser estimulado por meio de 
marketing e promoções. Ele depende da evolução do PIB industrial", aponta o 
consultor da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Maurício 
Emboaba. Segundo o especialista, o volume de carga transportada vem caindo 
sistematicamente, por isso, a perspectiva é que o desempenho do setor fique 
'estável com viés de baixa'. 

De acordo com Emboaba, o grande gargalo para o ano é o cenário 
macroeconômico. Em média, no mercado aéreo apenas 15% do espaço 
disponibilizado para carga tem sido utilizado. "O problema não é a capacidade, 
é a demanda", aponta. 

Um exemplo é a AviancaCargo . "A companhia não prevê aumento no 
volume de cargas transportadas em 2016", apontou o vice-presidente 
comercial, de marketing e cargas da Avianca Brasil, Tarcísio Gargioni. Sem 
revelar as estratégias para o período, o executivo afirmou que as ações da 
companhia vão depender do desempenho da economia do País. 

"O mercado está mais difícil. Em algumas rotas temos a competição com 
o rodoviário, que é mais barato", explica o diretor da Gollog, Eduardo Calderon 
ao dizer que, mesmo sendo mais rápido via aérea, neste cenário de redução de 
custos, o preço tem sido um fator decisivo para as empresas brasileiras. 

De acordo com Calderon, entre as principais cargas transportadas pelo 
setor estão fármacos, confecção, autopeças, eletrônicos e e-commerce. 
Desses, apenas os dois últimos têm crescido. "Mas não é suficiente para 
sustentar a queda dos outros. No e-commerce o valor agregado é menor". 

Uma das estratégias que a empresa tem usado é a melhoria dos 
processos internos. Em 2015 investiu mais de R$ 6 milhões em infraestrutura e 
neste ano deve continuar com aportes em infraestrutura e capacitação. "Como 
temos pessoas na empresa para fazer treinamento, o investimento é baixo. 
Cerca de R$ 300 mil", disse. 

O investimento em processos e mão de obra também se estendeu ao 
serviço e pista. "Diminuímos em 50% os eventos [de sinistralidade]", indica. 
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Para atrair empresas menores e sem agentes de carga, a Gollog 
também lançou este ano o aplicativo mobile, onde é possível contratar, rastrear 
a mercadoria, realizar cotações e calcular o valor de entrega. 

Saída 
Para recuperar parte da receita, uma estratégia em comum da Azul 

Cargo, Gollog e TAM Cargo é crescer no mercado internacional. Enquanto a 
Gollog espera expandir as operações já existentes no transporte de carga com 
Air France-KLM e Delta Air Lines. A Azul já está em discussões operacionais e 
comerciais com a TAP e a United Air lines. Além disso, a empresa inaugurará 
este ano o voo para Lisboa, em Portugal, que deverá ajudar no objetivo. 

Para o diretor-geral da TAM Cargo, Luis Quintiliano, após um período 
em que o mercado de transporte aéreo de cargas apresentou uma tendência 
de baixa, as perspectivas para 2016 são de que o crescimento das exportações 
- impulsionado pela desvalorização do real - possa gerar uma melhora no fluxo 
de mercadorias para outros países. "Tendo os Estados Unidos e os principais 
países da Europa como destino". 

Ainda segundo ele, para ampliar a receita um dos focos da companhia 
serão produtos de maior valor agregado. "A exemplo dos fármacos, eletrônicos 
e maquinário", diz. 

De acordo com o vice-presidente de clientes e responsável pela Azul 
Cargo, Sami Foguel, a empresa espera alta de 10% da receita este ano. Para 
atingir a meta, Foguel pretende mirar em grandes volumes, entre eles o 
transporte de eletrônicos com a Samsung, movimento de perecíveis - a 
empresa tem três grandes exportadores de atum como clientes -, além de 
conquistar o transporte de artigos perigosos e e-commerce. O desafio para 
atingir esta demanda, segundo ele, é a capacidade de atendimento. "Mas A 
Azul começa a receber no segundo semestre os A320 [6 neste ano]." 

Questionado sobre a redução da oferta da Azul e o impacto no 
segmento. Ele aponta que o corte de Rio Branco no Acre foi a maior perda. 
Mas com o hub em Recife (PE), o decréscimo será suprido. 

Outra estratégia para crescer será através de parcerias com pontos de 
venda da Azul Viagens. "E ainda vamos lançar uma parceria com um grande 
operador de turismo de Belo Horizonte [MG]". 
 
http://www.dci.com.br/servicos/crescer-em-mercado-internacional-pode-ser-
opcao-para-a-carga-aerea-id542244.html 
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4.  Comércio Eletrônico 

33% dos consumidores brasileiros pesquisam e-commerces pelo celular 

 
18 de Abril de 2016 

Fonte: e-commerce Brasil 
 

Na contramão do varejo físico, que cada vez leva menos pessoas às 
lojas, o mobile-commerce vem crescendo rapidamente. De acordo com um 
levantamento da Betalabs, empresa especializada em gestão de comércio 
eletrônico, 33% dos consumidores brasileiros procuram lojas virtuais pelo 
celular. “O crescimento de buscas por dispositivos móveis faz com que a loja 
virtual seja primeiramente acessada pelo celular e depois para o desktop. Isso 
já virou uma tendência”, explica Luan Gabellini, sócio-fundador da Betalabs. 

A pesquisa ainda revela que a compra do e-commerce no tablet é de 4% 
e o desktop ainda é o campeão com 63%. Segundo Gabellini, o destaque pelo 
desktop se deve ao número de pessoas que visitam os e-commerces enquanto 
trabalham ou que ainda não estão seguras em finalizar a compra via 
smartphone. 

Além disso, 37% dos usuários chegam a um e-commerce pela busca 
orgânica, 20% por pesquisa paga, 14% entram direto no site que procuram, 
11% pelas redes sociais e apenas 5% por e-mail marketing. 

Uma descoberta que vai ajudar os varejistas online é em relação às 
redes sociais, a pesquisa aponta que o Facebook responsável por 94% de 
tráfego para as lojas virtuais, uma grande diferença frente a outras plataformas 
como Twitter e Instagram. 

Em 2015, o e-commerce cresceu 22% em relação ao ano anterior e 
obteve um faturamento de R$ 48,2 bilhões. O ano fechou com 155,5 milhões 
de pedidos e um ticket médio de R$ 310. Para a ABComm (Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico), o e-commerce nacional deve crescer 8% 
em relação a 2015 e faturar R$ 52,04 bilhões. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/33-dos-consumidores-brasileiros-
pesquisam-e-commerces-pelo-celular/ 
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5. Franquias 

Novos caminhos para mais faturamento 

19 de Abril de 2016 
Fonte: GSMD 

 
Depois de vários anos crescendo dois dígitos, o setor de franquias 

espera um crescimento nominal de 8% em 2015. Ainda sem dados oficiais, o 
segmento continua acima do PIB, mas já sente sinais de que é hora de 
maximizar ganhos. Uma das saídas escolhidas pelas redes é abrir mão do 
ponto comercial, instalando unidades franqueadas dentro de outros 
estabelecimentos.  

 É o caso da Pearson Brasil, dona das redes de escolas de idiomas 
Yázigi, Skill e Wizard, que criou um formato chamado Education Center, que 
funciona como uma unidade dentro de colégios. 

 Neste caso, o franqueado faz um acordo com o dono da escola e passa 
a usar o espaço para aulas de inglês, repassando parte da receita ao 
mantenedor do colégio. “É uma solução para este momento que estamos 
vivendo em nosso país e que tem potencial de expansão enorme”, diz Giovanni 
Giovannelli, presidente da Pearson Brasil. 

 Em 2015, a rede abriu 60 novos centros do tipo no país, de um total de 
160 novas franquias. Sérgio Arruda, franqueado da Yázigi, tem três franquias e 
mais três unidades neste formato. Dos 1700 alunos atendidos por suas 
franquias, 500 estão dentro dos próprios colégios. “Isso aumenta minha 
capacidade de captação de alunos que não estão dispostos a ir até a unidade 
para estudar. É uma maneira de irmos até o aluno”, diz Arruda. 

 Comodidade é uma das vantagens destes novos formatos. Foi para 
oferecer um serviço mais fácil e ainda aumentar o faturamento que Gabriel 
Antonini, franqueado da 5àsec, instalou duas unidades dentro de 
supermercados. 

 A rede oferece um formato chamado loja satélite para este tipo de 
ponto. O franqueado leva as peças para lavagem na unidade padrão, mas 
passa as roupas na loja dentro do mercado. “Essas lojas de supermercado têm 
uma clientela diferente, por ter um movimento mais constante. A pessoa 
aproveita que vai fazer compras e já faz esse tipo de serviço. O cliente quer 
ganhar tempo e pensamos em aproveitar esta unidade para facilitar a vida 
dele”, diz Antonini, dono de doze franquias da rede.  

 Para Sergio de Souza Carvalho Jr, diretor de expansão e marketing da 
5àSec, o valor de investimento reduzido é uma saída para expandir os 
negócios mesmo na crise. “A principal vantagem é que o franqueado consegue 
aumentar a captação de peças por um valor abaixo dos modelos de expansão 
tradicionais. Hoje, essas unidades satélite e de coleta são quase 10% da minha 
rede”, diz Carvalho. Para 2016, a ideia é crescer em 10% este formato. 

Diversificar para crescer - Assim como Antonini e Arruda, mais 
franqueados devem escolher estes formatos alternativos para crescer em 2016. 
Neste ano, a economia brasileira deve continuar em recessão, com inflação e 
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câmbio em alta, o que pode prejudicar o resultado das redes. Modelos de 
expansão mais baratos são opções interessantes. “É um formato super 
inteligente, para ganhos de escala. Geralmente, o franqueado se instala em 
operações sinérgicas, não concorrentes, que atendem um perfil de público 
semelhante e que um pode agregar faturamento para o outro”, explica. 

 Para Claudia Bittencourt, fundadora do Grupo Bittencourt, o aumento de 
receita costuma ser um fator decisivo neste tipo de investimento. “É algo bom 
para o momento que estamos vivendo, de oferecer o máximo de conveniência 
para o consumidor, e permitir que o franqueado explore outras oportunidades, 
ocupando mercado e aumentando receita”, diz Claudia. 

 Um cuidado, no entanto, é manter o padrão da marca. Tudo tem que ser 
feito sem perder o DNA da marca. Um negócio não pode atrapalhar o outro. É 
função do franqueador capacitar o franqueado para cuidar de dois negócios 
distintos. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/novos-caminhos-para-mais-
faturamento 
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6. Logística – Portos e Navegação 

Governo federal planeja liberar mais um terminal portuário no Paraná  

 
19 de Abril de 2016 

Fonte: Correio do Litoral.com 
 

Na iminência de ter o impeachment e um eventual afastamento votado pelo 
Senado, a presidente Dilma Roussef planeja liberar mais um terminal portuário no 
Litoral do Paraná. 

A notícia foi dada na quarta-feira (13) pelo ministro da Secretaria de Portos da 
Presidência da República, Helder Barbalho, na assinatura de renovação do contrato 
do Terminal de Contêineres de Paranaguá 

Com a definição da área oficial do porto organizado de Paranaguá e Antonina, 
por meio de um decreto publicado em fevereiro deste ano, projetos estão sendo 
desengavetados. “Estamos na iminência de, nos próximos meses, assinar um terminal 
privado de R$ 1,5 bilhão em Paranaguá”, disse o ministro. 

Área portuária vem sendo um dos destaques do setor de infraestrutura do 
Brasil nos últimos anos. O Programa de Investimento em Logística (PIL) já liberou R$ 
25 bilhões para investimentos no setor portuário desde que foi criado, em agosto de 
2012. Mais de um terço desse total – R$ 8,66 bilhões – foram autorizados nos últimos 
meses, desde outubro de 2015. 

Helder Barbalho também ressaltou que há leilões de arrendamento, previstos 
para maio e junho, com editais já lançados e que trarão mais investimentos para o 
setor. Em 2016, segundo ele, a meta é leiloar 26 áreas em todo o Brasil. “Hoje, 95% 
do que o Brasil exporta passam pelos portos. É uma oportunidade investir nos portos 
brasileiros.” 

O ministro reafirmou que “nos portos, não há crise” e citou que o crescimento 
do setor foi de 70% desde o ano de 2003. E finalizou dizendo que a demanda por 
serviços portuários deve praticamente dobrar até 2042. 

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) calcula que os 
investimentos no setor cheguem a R$ 10 bilhões. 

Nos próximos anos, o litoral paranaense poderá ter três novos terminais 
portuários de uso privado (TUPs): 

Porto Pontal – O Terminal Portuário Porto Pontal, em Pontal do Paraná é um 
empreendimento da JCR Participações. As obras devem começar no segundo 
semestre deste ano e ser concluídas em 2018. O valor do investimento é de R$ 1,5 
bilhão. Já tem licença de instalação. 

Novo Porto – O Novo Porto, empreendimento da família Cattalin nas regiões de 
Embocuí e Emboguaçu, em Paranaguá, prevê investimentos de R$ 4 bilhões. A 
previsão é que as obras comecem até o início de 2017 e o início da operação está 
previsto para 2019. Aguarda licença de instalação. 

Terlip – O Porto Terlip, na região do Embocuí, em Paranaguá, é um projeto da 
empresa Triunfo Participações. O investimento previsto é de R$ 4 bilhões. Ainda está 
em fase de projeto. -  

 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34033-governo-
federal-planeja-liberar-mais-um-terminal-portuario-no-parana 
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7. Empreendedorismo 

Apesar da crise, mercado para cães e gatos deve apresentar grande 
expansão este ano 

19 de Abril de 2016 
Fonte: Monitor Digital 

 
Os sentimentos de donos de cães e gatos em relação a seus animais de 

estimação vêm provocando um grande aumento dos números em negócios, 
produtos e serviços nesse segmento, já que agora os animais são vistos “como 
um filho” ou “meu bebê”, uma evolução em comparação a 2014, quando a 
expressão “membro da família” prevalecia. Dessa forma eles recebem a melhor 
alimentação, cuidados de higiene e beleza, planos de saúde veterinários e 
medicamentos. 

As constatações fazem parte do novo Estudo Petcare Cães e Gatos, que 
acaba de ser finalizado pela CVA Solutions, quando foram entrevistados 3.782 
donos de cães e 2.206 donos de gatos em todo o país. 

O potencial econômico desse mercado é muito grande. Segundo dados 
da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 
(Abinpet), em 2015 o faturamento do setor foi de quase R$ 18 bilhões, 7,4% 
superior a 2014. O Brasil já é o segundo país do mundo em faturamento e o 
terceiro em número de animais de estimação. São 132 milhões de animais de 
estimação, sendo 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. E para 2020 a 
projeção é de que se chegue a 100 milhões de cães e gatos. 

Para o sócio-diretor da CVA Solutions, Sandro Cimatti, esse mercado 
tem grande potencial para crescer, uma vez que boa parte dos donos de cães e 
gatos ainda precisa assimilar as novas orientações, como aderir à ração 
industrializada, frequentar o veterinário, ter um plano de saúde para seu animal 
e utilizar medicamentos. 

– Menos de 3% dos donos de cães e gatos já têm plano de saúde. E 
quando perguntados sobre a hipótese desse custo ser de R$ 70 ao mês, cerca 
de 30% deles afirmaram que contratariam. Ou seja, ainda falta o consumidor 
conhecer este serviço – revela Cimatti. 

De acordo com o novo estudo, os donos de cães gastam em média R$ 
231 mensais (sendo R$ 129 com alimentação e R$ 102 com banho e tosa) e os 
donos de gatos gastam em média R$ 187 mensais (sendo R$ 112 com 
alimentação e R$ R$ 75 com areia sanitária). 

O estudo mostra o comportamento e hábitos dos donos de cães e gatos, 
a força da marca e o valor percebido (custo-benefício) das marcas de rações, 
do varejo de produtos para bichos de estimação, de fabricantes de 
medicamentos e de planos de saúde veterinários. 

Os estudos da CVA Solutions têm por objetivo entender a estrutura de 
valor percebido (custo-benefício percebido) no mercado, a partir do ponto de 
vista do consumidor. Além de medir a posição competitiva dos principais 
setores e diagnosticar possibilidades de criação de vantagem competitiva 
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sustentável. Os estudos avaliam ainda a força da marca, que é a atração 
menos rejeição perante clientes e não clientes. 

No estudo foram citadas pelos donos de cães e gatos as seguintes 
marcas de ração: Alpo, Beneful, Biriba, Bomguy, Champ, Club Performance, 
Deli Dog, Docão, Dog Chow, Cat Chow, Equilíbrio, Eukanuba, Faro, Frolic, 
Foster, Friskies, Golden, Herói, Hills Science Diet, Special Dog, Kanina, K&S, 
Líder, Max, Magnus, Naturalis, Max Cat, Nero, Pedigree, Premier, Premium 
Cat, Pro-Plan, Royal Canin, Sabor & Vida, Top Cat e Whiskas. 
 
http://www.monitordigital.com.br/apesar-da-crise-mercado-para-caes-e-gatos-
deve-apresentar-grande-expansao-este-ano/ 
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8. Curtas 

Comércio eletrônico deve movimentar R$ 69,76 bi em 2016 

 
19 de Março de 2016 
Fonte: Monitor Digital  

 
O comércio eletrônico é um dos segmentos que mais crescem e 

movimentam a economia brasileira. Ao contrário dos demais setores do varejo 
convencional, o comércio eletrônico está em constante ascensão e, em 2015, 
apresentou um faturamento 26,9% maior do que no ano anterior. 

O Relatório Conversion do E-commerce Brasileiro 2016 aborda também 
as expectativas de desempenho para cada mês do ano, considerando os 
indicativos de compra e o comportamento dos consumidores. Em maio, o 
faturamento deve chegar em 6,18 bilhões de reais, registrando um aumento de 
8,86% em relação a abril. Mas é o mês de novembro que apresenta a maior 
previsão de faturamento do ano, com um crescimento previsto de 48,74% em 
relação ao mês anterior. O aumento se deve à Black Friday, campanha de 
descontos que ocorre na última sexta-feira de novembro e maior evento do 
comércio eletrônico brasileiro, além das compras antecipadas do Natal. 

– A previsão de crescimento em 2016, expectativa de movimentação de 
R$ 229 bilhões até 2021, aliadas a um alto tíquete médio, demonstram 
confiança neste mercado – aponta Diego Ivo, CEO da Conversion. 
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9. Feiras 

 
14/04/2016 até 24/04/2016 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama – PR 
 
15/04/2016 até 24/04/2016 - FINNAR 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Cidade: Brasília - DF 
 
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 
 
26/04/2016 até 29/04/2016 - ENVASE BRASIL 
Setor: Alimentos e Bebidas  
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves - RS 
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26/04/2016 até 29/04/2016 – BRASIL ALIMENTA 
Setor: Alimentos e Bebidas 
Local: Fundaparque Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves - RS 
 
28/04/2016 até 01/05/2016 – EXPOSOL 
Setor: Multisetores  
Local: Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz 
Cidade: Soledade - RS 
 
28/04/2016 até 07/05/2016 – FIARTE 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro de Convenções de Brasília 
Cidade: Brasília – DF  
 
29/04/2016 até 10/05/2016 –EXPOZEBU 
Setor: Agronegócio 
Local: Associação Brasileira dos Criadores de Zebu - Parque de Exposições 
Fernando Costa 
Cidade: Uberaba – MG  
 
29/04/2016 até 08/05/2016 – FENASOJA 
Setor: Multisetores  
Local: Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson  
Cidade: Santa Rosa - RS 
 
30/04/2016 até 08/05/2016 – FNLPC & FLIPOCOS 2016 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Espaço Cultural da Urca  
Cidade: Poços de Caldas – MG 
 
02/05/2016 até 05/05/2016 - APAS 2016 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 04/05/2016 – INFRA SP 
Setor: Conservação, Higiene e Limpeza 
Local: Centro de Convenções Frei Careca 
Cidade: São Paulo - SP 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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