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1. Comércio 

Intenção de consumo atinge mínima histórica com queda de 5,5% em abril 

 
20 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Digital 
 

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurada pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), atingiu a mínima histórica 
em abril, com 73,2 pontos, numa escala de 0 a 200 pontos. O índice apresentou queda 
mensal de 5,5% e recuo de 28,8% em comparação com abril do ano passado. Todos 
os componentes da pesquisa sofreram variação negativa. 

– A reversão desse cenário está diretamente associada a um quadro político e 
econômico mais estável – afirma Juliana Serapio, assessora econômica da CNC, 
destacando que a deterioração do índice é reflexo do elevado custo do crédito, o alto 
nível de endividamento e o aumento do desemprego. 

Na base de comparação mensal, os dados regionais revelaram que a maior 
retração ocorreu na Região Norte (-11,2%). Já a Região Sul foi a que apresentou a 
avaliação menos desfavorável, com redução de 3,3%. 

Os componentes ligados às compras foram os que apresentaram as maiores 
quedas, com destaque para o consumo de bens duráveis, que registrou recuo de 
10,1% na comparação mensal e de 43,6% em relação a abril de 2015. A maior parte 
das famílias, 74,8%, considera o momento atual desfavorável para aquisição desse 
tipo de bem. O índice ficou em 44,5 pontos. 

Com 49 pontos, o Nível de Consumo Atual teve uma queda de 8% em relação 
a março e de 38,3% na comparação anual. A maior parte das famílias, 62,6%, 
declarou estar com o nível de consumo menor do que no ano passado. Já o 
componente compra a prazo caiu 3,8% na comparação mensal e 34,5% em relação a 
abril de 2015. 

A previsão da Divisão Econômica da CNC é que, em 2016, o volume de 
vendas do varejo apresente retração de 4,5% no conceito restrito e de 8,8% no varejo 
ampliado, que inclui os setores de automóveis e materiais de construção. 

Os indicadores relacionados ao emprego foram os que tiveram menor queda. 
Porém, assim como os demais componentes da ICF, todos estão na mínima histórica. 
Emprego Atual foi o subíndice que apresentou o menor recuo, com retração de 2,7% 
em relação a março e de 15,7% na comparação anual. O percentual de famílias que 
se sente mais segura em relação ao emprego é de 30,1%. Apesar da redução 
contínua do componente, este é o único que ainda permanece acima da zona de 
indiferença, com 102,8 pontos. 

O subíndice perspectiva profissional caiu 6% em relação a março. Já na 
comparação com abril de 2015, o recuo foi de 15,9%. Dentre 18 mil entrevistados, 
47,1% consideram negativo o cenário para os próximos seis meses. 

 
http://www.monitordigital.com.br/intencao-de-consumo-atinge-minima-historica-
com-queda-de-55-em-abril/ 
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Crise muda os hábitos de compras dos brasileiros 

 
21 de Abril de 2016 

Fonte: Diário do Comércio 
 

O agravamento da crise econômica brasileira tem mudado os hábitos de 
consumo da população. As compras de bens duráveis já vinham sendo adiadas há 
algum tempo. Mas, agora, os consumidores já estão alterando até mesmo a relação 
com os produtos essenciais, uma vez que 74% deles admitem uma piora na qualidade 
das compras em supermercado. A mudança se deu via troca de marcas pelas mais 
baratas, redução, ou até mesmo abandono de consumo de determinados produtos. 

Os dados compõem a pesquisa Pulso Brasil, da Ipsos, realizada por meio de 
entrevistas com 1.200 pessoas em 72 municípios brasileiros. “As pessoas já vinham 
mudando o comportamento com relação às compras de bens como automóveis e 
imóveis. Mas decidimos investigar como é o impacto da crise no dia a dia dos 
brasileiros e quais as perspectivas em médio e longo prazos”, explica o diretor de 
contas da Public Affair da Ipsos no Brasil, responsável pela pesquisa Pulso Brasil, 
Danilo Cersosimo. 

Dentre aqueles que admitiram ter piorado a qualidade das compras nos 
supermercados, 72% estão trocando o que compravam por marcas mais baratas, 61% 
estão comprando menos produtos e 41% estão deixando de comprar certos produtos 
que antes faziam parte da cesta familiar. E essa é uma realidade que, pelo menos na 
visão dos consumidores, não deverá ser alterada em curto prazo. Apenas 15% 
acreditam que terão um padrão de consumo melhor nos próximos 30 dias e 26% nos 
próximos 12 meses. 

Para economizar, 92% dos consumidores entrevistados estão em busca de 
promoções, e 89% estão abandonando os supérfluos. A lista de compras foi a solução 
apresentada por 83% dos consumidores, enquanto 85% buscam supermercados mais 
baratos. 

O adiamento da compra de alguns produtos também é uma estratégia que está 
sendo utilizada pelos brasileiros. Os produtos ligados ao vestuário, que incluem roupas 
e sapatos, foram os que mais sentiram, sendo que 86% reduziram as compras desses 
itens agora. 

Outros 67% tentaram economizar água, energia elétrica e gás. O uso do 
telefone celular foi reduzido por 65% das pessoas. Salão de beleza, viagens e 
passeios tiveram a demanda retraída em 38%. 

Essa redução da capacidade de compra, que foi adquirida por muitos nos 
últimos anos quando milhares de pessoas ascenderam de classe social, tem agravado 
a aversão ao governo, segundo Cersosimo. A pesquisa mostra, por exemplo, que 94% 
dos entrevistados acreditam que o Brasil está seguindo os rumos errados e apenas 
6% aprovam a atual situação política do País. Esse é o pior resultado da série 
histórica, iniciada em 2005. Na eleição presidencial, de 2014, o índice de aprovação 
era de 60%. 
 
 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=crise_muda_os_habitos_de
_compras_dos_brasileiros&id=168168 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Bares Restaurantes 

Restaurantes corporativos crescem na crise 

 
20 de Abril de 2016 

Fonte: DCI 
 

 Apesar do recuo de 7,6% no mercado de 2014 a 2016, empresas dizem que 
cenário tem levado alguns clientes a trocar vales por refeitórios próprios em 
função da economia de até 50% 
 

Apesar do forte impacto da crise econômica no setor de refeições 
corporativas, que viu seu faturamento cair 7,6% entre 2014 e o início deste 
ano, empresas como a LC Restaurantes e o Grupo Risotolância têm 
conseguido driblar as dificuldades e ainda expandir seus negócios. 

A receita do setor foi R$ 18,3 bilhões em 2014, mas este ano a previsão 
é de que sejam faturados R$ 16,9 bilhões, segundo a Associação Brasileira das 
Empresas de Refeições Coletivas (Aberc). Na contramão, entretanto, a LC 
Restaurantes diz ter avançado 10% durante o ano de 2015, na comparação 
com o ano anterior, e prevê crescer mais 20% este ano.  

Com 250 clientes em sua carteira, a companhia de alimentação 
conseguiu conquistar, justamente neste momento bastante difícil de crise, 14 
novas parceiras. Por isso, já prevê que, até dezembro deste ano, o número de 
clientes deve subir ainda mais. 

Economia garantida 
"As empresas buscam reduzir custos e nos procuram com o intuito de 

economizar com vale-refeição. Nosso prato hoje, que conta com almoço ou 
lanche completos, sobremesa e bebida custa para o contratante algo em torno 
de R$ 8 por pessoa. É um valor quase 50% menor que a média paga por 
aquelas empresas que oferecem vales", explica a diretora de novos negócios e 
marketing da LC Restaurantes, Dâmaris de Luca. 

De acordo com a executiva, a companhia entrega hoje 
aproximadamente 125 mil refeições diárias nos refeitórios montados por ela em 
várias empresas, entre elas Carrefour, Siemens e Roldão. 

A mesma linha de raciocínio é seguida pela concorrente Grupo 
Risotolância, do Paraná. Com 87 clientes até o início deste ano, a empresa 
quer dobrar o número de refeições oferecidas, hoje em cerca de 30 mil por dia. 
"Nosso planejamento é dobrar este número até o final de 2016, por meio da 
expansão para outros estados e lançamento de novos serviços. E, para daqui 
três anos, pretendemos aumentar em 140% o número de atendimentos neste 
setor", conta o diretor superintendente do Grupo Risotolândia, Cláudio de 
Souza. 
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Além disso, assim como a LC Restaurantes, a companhia acredita que, 
ao contrário do setor como um todo, a empresa deve crescer justamente 
durante a instabilidade. "Em meio à crise percebemos a procura do serviço, 
pois o cenário econômico negativo reflete diretamente na motivação dos 
colaboradores. Mas, ao oferecer a eles um serviço diferenciado de 
alimentação, com cardápio variado e balanceado todos os dias, a empresa 
acaba trazendo uma nova perspectiva à sua equipe, além de um ambiente 
mais animado", diz. 

Inflação - Em 2015, a inflação oficial do País que chegou a 10,4% não 
preocupou as empresas. "A gente sempre coloca nos contratos um reajuste 
anual por conta do aumento de custos dos insumos para a produção das 
refeições e do preço da mão de obra", lembra Dâmaris. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/restaurantes-corporativos-crescem-na-crise-
id542934.html 

 
Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Tíquete promocional volta ao radar das varejistas para fisgar consumidor 

 
20 de Abril de 2016 

Fonte: DCI 
 

 Os cupons de desconto voltaram a ser largamente utilizados pelos 
varejistas nacionais para atrair o consumidor, que anda mais cauteloso diante 
da instabilidade econômica. A emissão de tíquetes promocionais em algumas 
empresas chegou a quadruplicar no primeiro trimestre deste ano. 

No período, as buscas por cupons de desconto na internet atingiram o 
maior pico já registrado no País, segundo um levantamento do portal de buscas 
Google. Quem mais tem se aproveitado deste interesse maior dos clientes por 
descontos é o varejo, que já utilizava a estratégia com alguma eventualidade, 
mas tornou a alternativa mais recorrente por conta da demanda mais alta. 

"Nós temos dados que mostram que 93% das pessoas no Brasil estão 
buscando cortar seus gastos de alguma forma neste momento. Isso levou uma 
grande parcela dos consumidores do País a conhecer os cupons de descontos. 
Percebemos um grande aumento nas buscas também e uma participação 
maior das empresas, principalmente restaurantes e supermercados", diz uma 
das sócias da Cuponeria, Nara Ianchan. A empresa emite papéis com 
descontos para lojas do comércio e serviços. 

De acordo com a executiva, entre janeiro e março deste ano, a 
Cuponeria emitiu cinco vezes mais cupons que no mesmo período do ano 
passado. "Em 2015, a gente emitia cerca de 100 mil cupons por mês. Este ano 
o número já está em 500 mil, podendo aumentar ainda mais", afirma. 

A alta procura chegou a surpreender a empresária por conta dos 
variados segmentos do varejo que têm buscado atrair o consumidor com 
cupons de descontos. 

"Supermercados, por exemplo, aumentaram muito o interesse em 
participar. Era um segmento que não tinha tanto interesse pela margem 
reduzida que eles possuem. Mas, neste momento, não há outra saída senão 
cortar os preços. Restaurantes também aumentaram essas promoções, além 
dos shoppings, que também estão participando", conta. 

Um deles, por exemplo, é o Atrium Shopping, em Santo André (SP), que 
tem oferecido aos seus clientes cupons com até 70% de desconto em lojas que 
operam no espaço. 

Chamado de "Clube do Cupom", a campanha tem como objetivo atrair 
os visitantes principalmente visando as compras de Dia das Mães. 

"Mais de 40 lojas estão participando. Os cupons são distribuídos na 
cancela do estacionamento e na administração do shopping, além da região de 
entorno", disse o Atrium Shopping, em nota. 

Além dele, o Shopping Mooca, localizado na zona leste de São Paulo, 
possui estratégia semelhante. Os restaurantes de fast-food e concorrentes 
McDonald's e Burger King também passaram a oferecer os cupons de 
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descontos, de forma mais regular no início deste ano. Em média, as promoções 
oferecem cortes nos custos dos produtos de cerca de 30%. 

Extra e Pão de Açúcar também participam como parceiras ao 
oferecerem descontos em determinados produtos das gôndolas. Nesse caso, 
no entanto, as promoções são oferecidas pelas indústrias que fabricam os 
itens. 

Descontos agressivos - Segundo Ianchan, da Cuponeria, além dos 
cupons estarem mais populares, os descontos também passaram a ser mais 
agressivos, com cortes maiores nos preços dos produtos. "Atualmente, a média 
de descontos fica entre 30% e 50%. Eles estão maiores que há alguns anos. 
Antes, a média era de até 30%", explica. 

Para os estabelecimentos, a oferta com preços menores pode ser 
compensada pelo aumento de consumidores ou visitantes que os cupons de 
descontos geram para o local. "O aumento dessa busca (por cupons) foi muito 
grande durante a crise nos Estados Unidos, em 2008, e tem apresentado a 
mesma tendência agora no Brasil", comenta. 

Os gastos das varejistas para realizar esses tipos de promoções, 
segundo Ianchan, são mínimos. A Cuponeria cobra um valor pela impressão 
dos papéis e oferece uma adaptação nos softwares de pagamentos do 
estabelecimento para que o caixa registre o número do cupom utilizado. 

"Em geral, fazemos esse trabalho de forma gratuita. A menos que haja 
alguma barreira ou empecilho, então passamos os custos à empresa", diz ela.  
 
http://www.varejista.com.br/noticias/11872/tiquete-promocional-volta-ao-radar-
das-varejistas-para-fisgar-consumidor 
 

 
Voltar ao índice 
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4. Serviços - Bancos 

BB deve pagar multa por envio de cartão sem autorização de clientes 

 

20 de Abril de 2016 
Fonte: Agência Brasil 

 
De acordo com a decisão, o banco tem 30 dias para pagar a multa ao Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa da 
União 
 

O Banco do Brasil terá que pagar multa de R$ 532,05 mil por envio de 
cartões de crédito sem prévia solicitação dos consumidores. A decisão de 
processo administrativo foi publicada nesta quarta-feira (20/4) pela Secretaria 
Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, no Diário Oficial da União. 

O banco havia recorrido da decisão, mas a secretaria manteve a multa 
por considerar que houve violação dos princípios da boa-fé e da transparência, 
descumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta e 
infração a artigos do Código de Defesa do Consumidor. 

De acordo com a decisão, o banco tem 30 dias para pagar a multa ao 
Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sob pena de inscrição do débito em 
dívida ativa da União. Procurado, o Banco do Brasil ainda não se manifestou 
sobre o assunto. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/04/20/internas
_economia,528389/bb-deve-pagar-multa-por-envio-de-cartao-sem-autorizacao-
de-clientes.shtml 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços - Telecomunicações 

Casos de portabilidade numérica passam de 1 milhão no 1º trimestre 

 
20 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 

 
Dados são da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações. 
Desde outubro de 2008, foram feitas 31,47 milhões de migrações no país. 
 

Usuários de telefones fixos e móveis fizeram mais de um milhão de 
migrações de operadoras de telefonia no Brasil entre janeiro e março deste 
ano, segundo um relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em 
Telecomunicações (ABRTelecom), entidade que administra a portabilidade 
numérica no país. 

Em 7 anos, portabilidade numérica chega a 29 milhões de trocas 
Implantada em setembro de 2008, a portabilidade do número de telefone 

permite trocar de operadora sem precisar trocar o número, desde que dentro 
do mesmo serviço (de móvel para móvel ou fixo para fixo) e na área de 
abrangência do mesmo DDD. 

No primeiro trimestre de 2016, 333,09 mil (31%) assinantes de telefonia 
fixa trocaram de operadora, enquanto 740,82 mil (69%) números de telefones 
móveis mudaram de prestadora de serviços sem alterar o número. 

Quase 400 mil trocas em São Paulo 
Em São Paulo, as migrações de operadoras de telefonia chegaram a 

397,67 mil casos no primeiro trimestre deste ano, sendo 108,7 mil (27%) na 
telefonia fixa e 288,96 mil (73%) na móvel. 

De setembro de 2008 até 31 de março de 2016, foram feitas 31,47 
milhões de migrações entre operadoras em todo o país, segundo a 
ABRTelecom. Dessas, 11,88 milhões (38%) entre companhias de telefonia fixa 
e 19,58 milhões (62%) de móvel. 

No mesmo período, em São Paulo, o número de migrações de 
operadoras chegaram a 9,9 milhões, sendo 3,77 milhões (38%) na telefonia 
fixa e 6,12 milhões (62%) na móvel. 

A partir do momento em que o usuário pede a transferência de 
operadora comunicando à empresa, a troca deve ser feita em três dias úteis ou 
após a data, quando o usuário fizer agendamento. Caso o usuário decida voltar 
atrás e permanecer na operadora, ele tem dois dias úteis, após o pedido, para 
suspender o processo de troca, , diz a entidade. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/casos-de-portabilidade-numerica-
passam-de-1-milhao-no-1-trimestre.html 
 

Voltar ao índice 
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6. Serviços – Transporte Aéreo 

Em São Paulo, concessão para aeroportos regionais 

21 de Abril de 2016 
Fonte: Estadão Conteúdo 

 
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), lançou ontem, em 

Campinas, o edital para concessão de cinco aeroportos estaduais. O pacote 
inclui os aeroportos de Campinas (Campo dos Amarais), Bragança Paulista 
(Arthur Siqueira), Jundiaí (Comandante Rolim Adolfo Amaro), Ubatuba (Gastão 
Madeira) e Itanhaém (Antonio Ribeiro Noronha Junior). Juntos, esses 
aeródromos receberam 186 mil aeronaves e embarcaram 106 mil passageiros 
em 2015. 

O investimento mínimo em 30 anos de concessão será de R$ 90,1 
milhões, dos quais R$ 32,4 milhões nos quatro anos iniciais. Os recursos serão 
aplicados em melhoria nas pistas, sinalização e ampliações. O governo paulista 
disporá de linha de financiamento para as empresas ou consórcios 
interessados. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado em 26 de abril 
e os envelopes com as propostas devem ser entregues até 25 de julho. 

O critério de julgamento será a maior oferta do valor de contribuição fixa 
ao sistema aeroportuário, a chamada outorga fixa. A concessionária será 
remunerada por meio de tarifas das atividades portuárias definidas pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e exploração econômica da 
infraestrutura. Atualmente, esses aeroportos são administrados pelo 
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp). As informações são 
do jornal O Estado de S. Paulo. 
 
http://noticias.r7.com/economia/em-sao-paulo-concessao-para-aeroportos-
regionais-21042016 
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7. Serviços – Turismo 

Viagens internacionais no 1º trimestre têm recuo de 69%, diz Banco 
Central 

20 de Abril de 2016 
Fonte: Agência Estado 

 
No mês passado, a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o 
que os estrangeiros desembolsaram no Brasil deixou um saldo negativo de 
US$ 694 milhões 
 

O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel, afirmou 
nesta quarta-feira, 20, que o segmento de serviços tem contribuído de forma 
significativa para a redução do déficit em transações correntes, com destaque para 
viagens internacionais, que têm mostrado recuo expressivo neste ano. Maciel 
observou que no trimestre, viagens internacionais mostram recuo de 69% frente a 
igual período do ano passado. Essa queda, segundo ele, se explica principalmente 
pelo dólar mais forte frente o real. Pelos dados do BC, observou Maciel, os gastos de 
brasileiros no exterior estão cerca de 40% a 50% menores este ano frente a períodos 
anteriores. 

No mês passado, a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o 
que os estrangeiros desembolsaram no Brasil deixou um saldo negativo de US$ 694 
milhões. O resultado é menor do que o saldo negativo de US$ 955 milhões visto em 
igual mês do ano passado. No entanto, é maior do que o déficit de US$ 242 milhões 
registrado em fevereiro. 

Esse aumento de gastos na margem, explicou Maciel, teve influência das 
regras de tributação para agências de viagem, o que deixou os gastos represados. No 
início do ano, a alíquota para remessas por essas empresas havia subido para 20%; 
depois de pressão do setor de turismo, o governo cedeu e reduziu para o mesmo valor 
do cartão de crédito quando usado em compras no exterior, 6,38%. "Com essa 
mudança de alíquotas valores ficaram represados", explicou. 

"É importante lembrar que esse é um item sensível a taxa de câmbio. Mas 
movimentos de valorização do câmbio tendem a favorecer essas despesas", observou. 
A parcial de viagens mostra despesas líquidas de US$ 375 milhões, valor formado por 
receitas de US$ 260 milhões e despesas de US$ 635 milhões. Maciel relatou ainda 
que a conta de serviço com transportes mostra déficit de US$ 764 milhões contra US$ 
1,802 bilhão em igual período do ano passado - uma queda em torno de US$ 1 bilhão. 
"Isso reflete a retração da corrente de comércio, mas também queda na compra de 
passagens aéreas por brasileiros. Quando esse fluxo diminui, afeta o item de 
transportes", justificou. 

Remessa de lucros e dividendos - Tulio Maciel afirmou que o nível histórico de 
lucros e dividendos, apesar de ter havido um aumento de remessas entre março e 
igual mês do ano passado, está em patamar reduzido por retração da atividade 
econômica. A parcial de lucros e dividendos, até 18 de abril, mostra saída líquida de 
US$ 380 milhões. 

A taxa de rolagem subiu para 71% em abril até o dia 18, segundo informou o 
chefe do Departamento Econômico do Banco Central. Em março, a taxa havia sido de 
29%. "Houve uma melhora, mas continua abaixo de 100%", comparou. Segundo ele, a 
taxa dos papéis este mês até a última segunda-feira ficou em 27%, enquanto a dos 
empréstimos diretos, em 87%. 
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Taxa de rolagem - A taxa de rolagem subiu para 71% em abril até o dia 18, 
segundo Tulio Maciel. Em março, a taxa havia sido de 29%. "Houve uma melhora, mas 
continua abaixo de 100%", comparou. Segundo ele, a taxa dos papéis este mês até a 
última segunda-feira ficou em 27%, enquanto a dos empréstimos diretos, em 87%. 

Renda fixa - O chefe do Departamento Econômico do Banco Central informou 
também que, até o dia 18 deste mês, houve interrupção da tendência de saída de 
recursos vista nos últimos meses para a renda fixa, com um ingresso de US$ 130 
milhões no período. No caso de investimentos em ações, permanece a tendência de 
entradas já vista nos meses anteriores, com um total de US$ 1,151 bilhão até a última 
segunda-feira. 

No mês passado, o ingresso em investimento em carteira para ações foi de 
US$ 1,824 bilhão e, no trimestre, de US$ 2,460 bilhões. "Isso reflete, em parte, a 
rentabilidade da Bovespa no ano", comentou Maciel. 

Já em renda fixa houve saída de US$ 1,965 bilhão no mês passado, dando 
continuidade às saídas líquidas de títulos de renda fixa nos primeiros meses de 2016 - 
US$ 7,070 bilhões no trimestre. 

"Tivemos ingressos vultosos, de US$ 16,3 bilhões em 2015 e de US$ 17,1 
bilhões em 2014. Ou seja, mais de US$ 40 bilhões nestes dois últimos anos", 
comparou o economista do BC. "Agora, temos uma realização dessas aplicações. Isso 
em algum momento seria observado", continuou. 

Custo de captação - Para Maciel, em períodos de incertezas, é comum haver 
alta de custo de captação e que a estratégia de muitas empresas é a de não manter 
passivos de alto custo no longo prazo. Ele identificou também que, até por conta disso, 
os títulos de longo prazo estão sendo rolados no curto prazo. "Mas essa migração é 
modesta em termos de representatividade da dívida", ponderou. 

Em dezembro do ano passado, as dívidas de curto prazo somavam US$ 
51,031 bilhões e, em março, passaram para US$ 59,037 bilhões Ao mesmo tempo, os 
vencimentos de longo prazo caíram de US$ 283,605 bilhões para US$ 274,586 
bilhões.  

A dívida externa bruta no mesmo período encolheu de US$ 334,636 bilhões 
para US$ 333,623 bilhões. 

Fluxo cambial - Maciel informou ainda que a diferença entre ingresso e saída 
de capital estrangeiro no Brasil deixou um saldo positivo em abril, até dia 18, de US$ 
4,070 bilhões. Esse montante foi formado por um saldo comercial positivo em US$ 
3,234 bilhões e por um saldo financeiro, também positivo, de US$ 836 milhões. 

Segundo ele, o saldo comercial foi constituído de exportações totais de US$ 
8,296 bilhões, sendo US$ 1,611 bilhão de ACC, US$ 2,257 bilhões de PA e US$ 4,428 
bilhões de outras fontes. 

As importações ficaram em US$ 5,062 bilhões, deixando um saldo comercial 
positivo de US$ 3,234 bilhões. Já o saldo financeiro positivo de US$ 836 bilhões foi 
formado pela diferença entre ingressos de US$ 23,122 bilhões e saídas de US$ 
22,287 bilhões. 

 
Maciel também divulgou a posição de câmbio dos bancos. Até 18 de abril, essa 

posição estava vendida em US$ 26,391 bilhões, número 13,37% menor que o 
registrado no fechamento de março, quando a posição estava vendida em US$ 30,464 
bilhões. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/04/20/internas
_economia,528395/viagens-internacionais-no-1-trimestre-tem-recuo-de-69-diz-
banco-cen.shtml    
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8. Comércio Eletrônico 

Modelo de loja eletrônica sem estoque atrai comerciantes por reduzir 
custos 

20 de Abril de 2016 
Fonte: DCI 

 
Sistema consiste em utilizar tecnologia para gerenciar a cadeia logística. O e-
commerce de móveis e material de construção MadeiraMadeira adotou a 
prática e diz ter visto bons resultados 
 

Muito comum no comércio eletrônico norte-americano, o dropshipping, 
sistema de gestão da cadeia logística que elimina a necessidade de estoque, 
vem ganhando força no mercado brasileiro. Com a crise, comerciantes 
enxergam no modelo uma forma de reduzir custos e eliminar capital parado em 
estoque. 

A ideia parece simples: o comerciante exibe o produto em seu e-
commerce e quando a compra é finalizada solicita ao fornecedor que entregue 
o item direto ao consumidor, eliminando uma etapa da cadeia e diminuindo os 
custos da operação. Apesar das vantagens, especialistas apontam que o 
modelo traz diversos desafios na execução. O principal deles está relacionado 
ao prazo de entrega das mercadorias, já que ele aumenta muito em 
comparação aos e-commerces, que possuem estoque próprio. 

 "O prazo de entrega no comércio eletrônico é em média de 10 dias. No 
sistema de dropshipping, sobe para 40", diz o cofundador da E-bit e relações 
institucionais do Buscapé Company, Pedro Guasti. De acordo com ele, as 
empresas que adotam esse sistema devem tomar cuidado para informar aos 
consumidores um prazo de entrega adequado e tomar precauções para que 
esse prazo seja cumprido. 

 Para garantir esse controle, o uso de tecnologias que auxiliem no 
acompanhamento simultâneo de todo o processo é fundamental, aponta o 
especialista em comércio eletrônico e diretor da EZ Commerce, Mauricio 
Correa. 

 Exemplo de sucesso - O e-commerce de móveis e materiais de 
construção MadeiraMadeira parece ter percebido isso, ao desenvolver um 
software próprio. O programa permite que a empresa acompanhe em tempo 
real o estado do estoque dos mais de 200 fornecedores parceiros da loja, com 
informações de todos os itens disponíveis. 

 Para o CEO da MadeiraMadeira, Daniel Scandian, essa estratégia foi 
essencial para garantir que todo o processo funcionasse corretamente. 
"Estamos há quatro anos investindo nesse software e os resultados são ótimos. 
Não daria para administrar os mais de 25 mil pedidos mensais que recebemos 
sem ele", afirma. 

 O modelo adotado pelo empresário difere um pouco do dropshipping 
tradicional, já que, apesar de não possuir estoque próprio, a entrega dos 
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produtos é por conta da empresa. "Quando a compra é finalizada vamos até o 
fornecedor, coletamos o produto e entregamos para o cliente", diz Scandian. 
De acordo com ele, isso contribui para que os prazos sejam cumpridos. 

 A maior dificuldade sentida por ele para a implantação do sistema foi na 
negociação com os fornecedores. "Houve uma resistência no início. Mas a 
crise ajudou, porque como eles também precisavam vender mais, foi mais fácil 
ter essa flexibilização", diz. 

 O sistema com o uso do software foi adotado pela empresa em janeiro 
de 2015 e, segundo o empresário, garantiu que a companhia terminasse o ano 
com um faturamento de R$ 88 milhões e lucro na casa dos dois dígitos. Para 
2016, a previsão é de que esse valor cresça para R$ 140 milhões. 

 Modelo com importações - Outra vertente do modelo e muito comum 
entre pequenos comerciantes é o dropshipping internacional. A prática consiste 
em oferecer produtos de fornecedores de outros países em lojas virtuais e 
depois encomendar as mercadorias para o cliente. "É como se o comerciante 
fosse um intermediário entre o fornecedor internacional e o cliente", diz o vice-
presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Rodrigo Bandeira 
Santos. 

 O sistema é um pouco mais complicado, aponta o especialista. "Nesse 
sistema, há a questão da taxa alfandegaria, que sempre é ônus do cliente e 
que pode causar conflitos se não for informada previamente ao consumidor", 
afirma. Para o presidente da Associação Brasileira dos distribuidores de TI 
(Abradisti), Mariano Gordinho também há um risco maior em trabalhar com 
fornecedores desconhecidos, já que não há nenhuma garantia de que o 
produto seja entregue e em perfeita condição. 
  
http://www.dci.com.br/comercio/modelo-de-loja-eletronica-sem-estoque-atrai-
comerciantes-por-reduzir-custos-id542503.html 
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9. Franquias 

Franquias buscam crescimento em cidades de até 100 mil habitantes 

 
20 de Abril de 2016 

Fonte: GSMD 
 

As redes de franquias estão em busca de cidades menores para crescer. 
Um estudo elaborado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) aponta a 
abertura de lojas em cidades com até 100 mil habitantes como uma das 
tendências do setor.  

 Entre os empresários que decidiram adotar a estratégia, a diminuição 
dos custos fixos é vista como a principal razão. Mas não é a única.  

 "Muitas dessas cidades têm rendas per capita maiores que as dos 
grandes centros", diz Altino Christofoletti, vice-presidente da ABF e fundador da 
rede Casa do Construtor.  

 Foi após um estudo de avaliação de potencial dos mais de 5.200 
municípios brasileiros que a marca de roupas íntimas femininas Hope decidiu 
criar um modelo para cidades menores.  

 "Vimos que as franquias só estavam em 40% dos municípios", conta o 
diretor de expansão, Sylvio Korytowski. A empresa já estuda pontos em 
Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais.  

 Para cidades com até 100 mil habitantes, a Hope cobra R$ 180 mil por 
uma unidade franqueada -contra R$ 450 mil do modelo normal.  

 Entre as vantagens percebidas pela companhia, estão a ampliação do 
território de atuação e tornar a marca mais conhecida fora das capitais.  

"Um aluguel em uma cidade como São Paulo gira em torno de R$ 12 
mil. Nas cidades menores, com cerca de R$ 1.500 já é possível obter um 
imóvel adequado", diz Everton Didone, diretor de expansão da rede de 
alimentação Brasileirinho Delivery.  

 Fundada em 2013, a rede tem hoje cerca de 10% dos franqueados em 
municípios deste porte. A ideia é ampliar esse número até o fim do ano.  
Recentemente, a empresa chegou a Lucas do Rio Verde (MT), de 57 mil 
habitantes.  

Segundo Didone, há 36 contratos já em fase de negociação para abrir 
unidades em cidades pequenas. O maior desafio é encontrar um modelo de 
negócio viável, afirma Alexandre Lorenzon, gerente de expansão da Casa do 
Construtor.  

A empresa passou três anos testando uma loja piloto em Santa Rita do 
Passa Quatro, em Minas Gerais, com 26 mil habitantes. Criou então o conceito 
denominado +Rental, uma franquia de aluguel de materiais de construção para 
ser instalada dentro de outras lojas já existentes nas cidades.  

O investimento para se abrir um modelo desse tipo é de cerca de R$ 250 
mil, metade do que custa uma franquia tradicional da rede. A perspectiva é abrir 
ao menos 30 lojas em 2016.  

Trabalhar no interior traz algumas particularidades para o empresário.  
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"Nessas cidades, muitas pessoas se conhecem, de modo que o 

atendimento cuidadoso, para gerar um boca a boca positivo é ainda mais 
importante", diz a consultora do setor de franquias Claudia Bittencourt.  

 A escolha do ponto de venda em uma cidade pequena também exige 
mais cautela do que nas capitais.  

 "É importante estar em uma avenida movimentada, onde a população 
vai poder te ver", diz Antônio Pinhatari, diretor de expansão da iGUi piscinas, 
que nasceu em Cedral (SP), cidade de 44 mil habitantes.  Por sua origem 
interiorana, a rede sempre teve como um de seus focos os mercados de 
cidades menores.  

 A companhia tem algumas de suas franquias em estradas que levam 
para zonas rurais, onde há chácaras e sítios, cujos donos são seu público-alvo.  

 "É comum no interior que as pessoas visitem municípios vizinhos para 
compras. Assim, o investimento tem potencial ainda maior", afirma Pinhatari. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/franquias/franquias-buscam-crescimento-
em-cidades-de-ate-100-mil-habitantes 
 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  18 

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

 

10. Curtas 

Gasto de brasileiros no exterior é o menor em seis anos 

 
21 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Digital  
 

Com o dólar mais caro e a renda menor, os gastos de brasileiros no 
exterior ficaram em US$ 1,291 bilhão em março, informou nesta quarta-feira o 
Banco Central (BC). Esse é o menor valor para o período desde março de 
2010, quanto totalizou US$ 1,083 bilhão. No mesmo mês de 2015, os gastos 
ficaram em US$ 1,504 bilhão. 

No primeiro trimestre desde ano, os gastos dos brasileiros somaram 
US$ 2,972 bilhões, contra US$ 5,232 bilhões em igual período de 2015. 

Já as receitas de estrangeiros em viagem no Brasil somaram US$ 597 
milhões no mês passado contra US$ 548 milhões de março de 2015. No 
primeiro trimestre, as receitas ficaram em US$ 1,846 bilhão, ante US$ 1,637 
bilhão em igual período de 2015. 

Com esses resultados das despesas de brasileiros no exterior e as 
receitas de estrangeiros no Brasil, a conta de viagens internacionais ficou 
negativa em US$ 694 milhões em março, e em US$ 1,126 bilhão no primeiro 
trimestre deste ano. 

BTG Pactual vende controle da Pan Seguros e Pan Corretora para CNP 
Assurances por R$700 mi 

 
20 de Abril de 2016 

Fonte: Reuters  
 

O banco BTG Pactual anunciou nesta quarta-feira acordo para vender 
sua participação de 51 por cento na Pan Seguros e na Pan Corretora para a 
francesa CNP Assurances, por 700 milhões de reais. 

O acordo está sujeito a ajustes vinculados ao desempenho das 
companhias até a data de conclusão da operação. 

O banco estava em negociações exclusivas com a CNP Assurances 
desde janeiro, depois que o grupo francês superou ofertas de seguradoras que 
incluíam AXA MetLife, disseram fontes à Reuters na época. [nL2N14W0LU] 

O BTG, que tinha assumido o controle da Pan Seguros no ano passado, 
está vendendo ativos desde a prisão de seu fundador André Esteves, no ano 
passado. Esteves deixou a penitenciária de Bangu 8, no Rio de Janeiro, em 18 
de dezembro para cumprir prisão domiciliar. 

O restante da Pan Seguros é detido pela Caixapar, braço de 
investimentos da Caixa, que é sócia da CNP Assurances na Caixa Seguradora. 
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11. 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 
 

Voltar ao índice

http://expofeiras.gov.br/


 

Elaboração: Departamento de Políticas de Comércio e Serviços - Secretaria de Comércio e Serviços 
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“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.” 

 

 

 


