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1. Comércio 

Comerciantes esperam Dia das Mães de presentes mais baratos 

 
28 de Abril de 2016 

Fonte: GCN 
 

Lembrancinhas, arranjos mais simples de flores, roupas e 
eletrodomésticos mais baratos devem ser escolhidos entre os presentes para 
este Dia da Mães. Essa é a aposta dos lojistas, que apesar de esperarem um 
aquecimento nas vendas para o dia 8 de maio, preveem gastos mais 
moderados.  

―Acredito que os valores dos presentes devam diminuir neste ano, mas 
as pessoas vão comprar. Apesar da crise, o Dia das Mães tem um brilho 
diferenciado. Então, as pessoas não deixam de presentear‖, disse o presidente 
da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Maurício Ramos. Ele acredita que as 
vendas devem ser iguais ao do ano passado e os gastos com o presente 
ficarão na faixa dos R$ 100. 

Nas Lojas Xavier, a expectativa é semelhante em relação aos gastos 
com a lembrança para as mães. O empenho é para manter os lucros do ano 
passado. ―Certamente os presentes serão mais simples, as pessoas devem 
escolher entre utensílios para casa e produtos de cuidados com a beleza, como 
secador e chapinha‖, disse o gerente da unidade do Centro, Jorge Sá. Os 
clientes devem investir entre R$ 100 e R$ 200 nas compras para data. O 
gerente explica que, para manter o nível de vendas do ano passado, a equipe 
terá de trabalhar mais para conquistar os clientes. 

Para tentar conseguir boas vendas nesse cenário, em que as pessoas 
estão controlando os gastos, o Shopping do Calçado aposta na variedade de 
produtos e preços baixos. ―Temos muitas bolsas, rasteirinhas e roupas por R$ 
20. O Dia das Mães é uma data bastante importante e esperamos um 
movimento maior nas vésperas‖, disse a gerente de marketing do centro de 
compras, Simone Martins. 

Já a Pipper Joias aposta em promoções e em um kit mais em conta 
neste ano. Conjuntos de anéis e brincos em torno de R$ 150 fazem parte das 
alternativas para presentear as mães. ―Nos anos anteriores conseguimos fazer 
kits de R$ 300 a R$ 500, mas agora vemos que as pessoas estão com medo 
da instabilidade política interferir na economia e não querem gastar‖, explicou o 
diretor da loja Deiwis Pipper. 

Na loja de calçados Montelli, a perspectiva é que as vendas sejam 
menores ou iguais a 2015 e as compras se concretizem mais nas vésperas da 
data comemorativa. ―Não devemos bater as vendas do ano passado, mas 
temos a meta de empatar‖, disse o gerente de marketing, Kauê Sognatore. A 
loja investe em uma campanha que oferece descontos e prêmios e valoriza a 
interação com os clientes (veja texto nesta página).  
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As floriculturas, um dos principais alvos de quem busca um mimo para o 
Dia das Mães, são outras opções para agradar e economizar. Botões de rosa 
podem ser comprados a partir de R$ 4. ―Devem sair rosas e arranjos mais 
simples, com limite de gastos de R$ 75‖, disse o proprietário da Só Verde, 
Franklin Costa Júnior. 
 
http://gcn.net.br/noticias/319148/franca/2016/04/comerciantes-esperam-dia-
das-maes-de-presentes-mais-baratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gcn.net.br/noticias/319148/franca/2016/04/comerciantes-esperam-dia-das-maes-de-presentes-mais-baratos
http://gcn.net.br/noticias/319148/franca/2016/04/comerciantes-esperam-dia-das-maes-de-presentes-mais-baratos
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Só 9% das mulheres pretendem gastar mais com produtos de beleza em 
2016, diz pesquisa 

 
27 de Abril de 2016 

Fonte: Monitor Mercantil 
 

 ―O mercado de beleza, apesar de mais resiliente, também sofre com os 
efeitos da crise econômica.‖ O serviço de assinatura e experimentação 
Glambox chegou a essa conclusão após entrevistar 4.321 mulheres, num 
universo 20 mil cadastradas no serviço. A pesquisa Beauty Plan 2016, 
desenvolvida pela área de Beauty Intelligence da Glambox, é realizada pela 
primeira vez no Brasil. Com 11 perguntas, o questionário online foi aplicado de 
25 de novembro de 2015 a 4 de janeiro de 2016. 

– Queríamos entender qual o Beauty Plan de nossas assinantes e 
conhecer a sua cesta básica de beleza. Os resultados foram interessantes e 
poderão ser usados pelas marcas para o planejamento de ações de marketing 
no futuro. Além disso, demonstra que mesmo com a crise, existem certos 
cuidados dos quais as mulheres não abrem mão. A pele do rosto é um exemplo 
– afirmou Flora Singer, diretora comercial da Glambox. 

Em relação à faixa etária das entrevistadas, 37% das mulheres têm de 
26 a 32 anos, enquanto 35% delas têm entre 19 e 25 anos; 22%, de 33 a 45 
anos; 3%, até 18 anos; e 3%, mais de 45 anos. Já sobre a renda familiar, 34% 
das entrevistadas têm renda familiar entre R$ 2.001 e R$ 5 mil, enquanto 31% 
delas têm entre R$ 5.001 e R$ 10 mil; 14%, de R$ 10.001 a R$ 15 mil; 12%, 
até R$ 2 mil; e 9% mais de R$ 15.001. Sobre a região do país, 61% das 
ouvidas na pesquisa estão no Sudeste, contra 18% da região Sul; 11%, no 
Nordeste, 8%, no Centro-oeste; e 2%, no Norte do Brasil. 

Quando perguntadas sobre o valor mensal gasto com produtos de 
beleza, sem contabilizar gastos com serviços e procedimentos, 60% afirma ter 
gasto entre R$ 51 e R$ 200 em 2015. Ao serem perguntadas sobre o plano de 
gasto para 2016, 9% responderam que pretendem aumentar os gastos, 
enquanto 52% pretende manter, contra 24%, que irão diminuir o valor mensal. 
Ainda sobre o gasto, 46% responderam que pretendem comprar somente o 
essencial, contra 18% que pretende pesquisar mais sobre promoções. Neste 
caso, nenhuma delas respondeu que irão comprar marcas mais baratas para 
economizar. 

Em relação à cesta básica de beleza, além de produtos como shampoo, 
condicionador e sabonete, a pergunta foi: ―Quais produtos você não deixaria de 
comprar?‖ Neste quesito, 58% delas responderam que não deixarão de 
comprar produtos para o cuidado dos fios (como máscara, leave-in, óleos e 
etc); 57% das mulheres não abrirão mão de maquiagem; 56% de produtos para 
limpeza facial; e 51%, de perfumes. Para as assinantes, os produtos que 
ficariam em segundo plano são: produtos específicos para cuidados dos pés 
(46% das respostas), produtos para cuidados específicos como celulite, estrias 
e gordura localizada (45%) e produtos específicos para o cuidado das mãos 
(42%). 
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O levantamento também quis saber em que locais de compras as 
mulheres preferem efetuar a aquisição do produto: 60% das entrevistadas 
afirmaram variar a comprar entre loja física e online; 15% dizem comprar 
principalmente em lojas físicas; 13% só faz compras em lojas físicas; 9% 
prefere comprar pela internet e 1% só efetua as compras pela internet, 
independente do prazo, produto ou preço. 

A enquete também procurou saber quem são as influenciadoras dessas 
consumidoras: 39% responderam que confiam mais em blogs de beleza; 37%, 
em sites especializados; 8%, no site da própria marca; 5%, em revistas; e 2%, 
em programas de beleza de TV. Para 59% das mulheres ouvidas, a opinião de 
uma dermatologista é a mais importante. Neste caso, a importância cresce a 
medida que a idade e a renda aumentam. As blogueiras têm maior importância 
entre as meninas até 25 anos. Já as amigas são importantes influenciadoras 
para Glamgirls com mais de 26 anos e mulheres com a renda acima de R$ 5 
mil. 

– Descobrimos com a pesquisa que, mesmo com a necessidade de 
conter gastos, a cesta básica de beleza não é tão básica assim – finalizou 
Flora. 
 
http://www.monitordigital.com.br/so-9-das-mulheres-pretendem-gastar-mais-
com-produtos-de-beleza-em-2016-diz-pesquisa/ 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio - Supermercados 

Vendas de supermercados crescem 8,44% em março 

 
27 de Abril de 2016 

Fonte: EBC 
 

Os supermercados de todo o país faturaram em março 8,44% mais do 
que em fevereiro último com valores já deflacionados pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Sobre março de 2015, houve alta de 4,16% e, no 
acumulado do primeiro trimestre de 2016, de 1,18%. 

Os dados são da pesquisa Índice Nacional de Vendas Abras, calculado 
pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). 

O presidente da entidade, Fernando Yamada, atribuiu o crescimento ao 
fato de a páscoa ter sido comemorada em março. Observou que o período da 
páscoa é o segundo melhor em vendas para o setor. Apesar do aumento, ele 
lembrou que os dois meses anteriores acumularam queda de 0,36% , 
manifestando a expectativa de um desempenho ruim ao longo do ano. 

―Para abril , no entanto, a perspectiva é de recomposição na 
comparação com abril do ano passado. Com isso, continuamos com a mesma 
perspectiva com a qual iniciamos o ano, de uma queda de 1,8% nas vendas 
em 2016‖, afirmou. 
Crise 

Essa projeção negativa, conforme Yamada, deve-se às incertezas 
quanto ao futuro da economia diante das turbulências políticas. ―Para voltarmos 
a crescer, precisamos estabilizar a crise política e voltar a planejar a médio e 
longo prazo, gerando mais empregos e renda para o trabalhador voltar a 
reativar o consumo‖, defendeu. 

A abras também informou que os preços dos 35 produtos que compõem 
a cesta pesquisada pela entidade aumentaram em média 1,07%, passando de 
R$ 456,22 (em fevereiro) para R$ 461,12 (em março). 

Entre os itens que ficaram mais caros estão o leite longa vida, cerveja, 
detergente líquido para louças e açúcar. Já entre os produtos em queda estão 
a cebola, xampu, sabonete e tomate. Por região, a cesta que teve o maior 
aumento foi a do Centro-Oeste (3,12%), com o valor de R$ 447,38. No Norte, 
foi verificada queda (-1,69%), com o valor de R$ 505,97. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/vendas-de-
supermercados-crescem-844-em-marco 
 

Voltar ao índice 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/vendas-de-supermercados-crescem-844-em-marco
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/vendas-de-supermercados-crescem-844-em-marco
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3. Serviços 

Setor de serviços lidera entre total de empresas endividadas, diz SPC 
Brasil 

 
27 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 
Comércio é o segundo maior credor em todas as regiões analisadas. 
Nordeste lidera o endividamento, com crescimento de 19,88%. 
 

Levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que o setor 
de serviços, que engloba os bancos e financeiras, lidera a participação no total 
de dívidas em atraso das empresas em todas as regiões pesquisadas. 

Segundo o Indicador de Inadimplência de Pessoas Jurídicas, em março 
de 2016 o maior crescimento anual no número de pendências atrasadas do 
segmento de serviços foi de 21,21% no Nordeste, seguido por uma variação de 
16,75% no Centro-Oeste, 14,41% na região Norte e 13,39% no Sul. 

"A taxa de crescimento da inadimplência entre empresas apresentou 
forte aceleração ao longo de 2015, refletindo a conjuntura econômica em 
período de recessão", afirma o presidente da CNDL, Honório Pinheiro. "O 
agravamento da crise fez cair o consumo das famílias, consequentemente 
afetando o faturamento das empresas e sua capacidade de honrar os 
compromissos, especialmente com os bancos – principal fonte de empréstimos 
para as pessoas jurídicas", explica. 

Os dados do Sudeste não foram divulgados devido à Lei Estadual nº 
15.659, que vigora no estado de São Paulo e dificulta a negativação de 
pessoas físicas e jurídicas no estado. O segundo maior credor em todas as 
regiões analisadas é o setor de comércio. 

Considerando o total de dívidas em atraso, englobando os segmentos de 
serviços, indústria, comércio, agricultura e outros setores, o destaque também 
fica no Nordeste: um aumento de 19,88% na comparação entre março de 2016 
e o mesmo mês do ano anterior. Na região Centro-Oeste, o crescimento do 
número de dívidas de pessoas jurídicas também foi alto, de 18,75%. Com 
variação menor, aparecem o Norte (15,75%) e o Sul (15,23%). 

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, a forma como 
essa taxa aumentou em apenas um ano demonstra o quanto o aprofundamento 
da recessão afetou a saúde financeira das famílias. ―O cenário econômico foi 
piorado pelo recuo da atividade com a alta dos preços e, por consequência, da 
taxa de juros‖, explica a economista. 
Nordeste também lidera crescimento de endividados 

Entre as quatro regiões analisadas, o Nordeste foi a que apresentou a 
maior variação também no número de empresas com o CNPJ registrado nas 
listas de negativados: um avanço anual de 16,64%. A região concentra um 
quinto do total de empresas negativadas. 
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No Centro Oeste, a inadimplência de pessoas jurídicas também registrou 
forte avanço, crescendo 15,66% na comparação entre março e o mesmo mês 
do ano anterior. As regiões Norte e Sul apresentaram variações menores do 
número de devedores mas, ainda assim, os números são expressivos (12,11% 
e 11,42%, respectivamente). 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/setor-de-servicos-lidera-entre-
total-de-empresas-endividadas-diz-spc-brasil.html 
 

Voltar ao índice  
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Braspag: uma a cada seis transações são realizadas com pagamento 
virtualizado 

27 de Abril de 2016 
Fonte: e-commerce brasil 

 
A virtualização de dados é cada vez mais comum em diversas áreas e 

mostra-se como uma tendência irreversível, uma vez que o consumidor vem 
aprendendo diariamente a experimentar a comodidade e praticidade que esse 
serviço oferece. No setor de meios de pagamento, este recurso pode ser utilizado 
com grande ganho de praticidade ao processo – inclusive no ambiente físico – 
criando novas necessidades e promovendo uma potencial disruptura no ato de 
pagar. 

―A virtualização mais clássica, se iniciou há algum tempo nas compras 
online, com a chamada compra com um clique, na qual o consumidor consegue 
efetuar o pagamento de forma simplificada, pois os dados sensíveis estão 
previamente guardados em segurança‖, conta Gastão Mattos, CEO da Braspag. 

Segundo o relatório do Banco Central publicado em agosto de 2015, 
existem cerca de 85 milhões de cartões de crédito ativos no Brasil. Nas transações 
processadas com cartão de crédito pela Braspag, empresa líder em meios de 
pagamento online na América Latina, por exemplo, uma em cada seis utiliza o 
pagamento virtualizado. 

―Recentemente, o modelo de pagamento virtualizado está sendo também 
usado para consumo no mundo físico, no qual o cliente compra por meio de um 
aplicativo, por exemplo, e utiliza o serviço fora do ambiente online. Esta é uma 
tendência que se observa nas operações inovadoras mais recentes‖, explica 
Mattos. ―Embora a tecnologia que suporta a virtualização já exista há um bom 
tempo, sua aplicação multicanal é recente. Contudo, o forte apelo de praticidade e 
segurança define uma tendência na expansão acelerada deste tipo de aplicação‖, 
pontua. 

O Cartão Protegido Braspag oferece a virtualização de dados para compra 
com um clique com total segurança certificada pelo PCI DSS 3.1. O serviço, que 
existe há quatro anos, permite que cliente realize a próxima compra sem digitar os 
dados novamente, desde que ele opte por este recurso, que não inclui nenhum 
custo adicional para o consumidor. Os dados sensíveis, como o número do cartão 
e data de validade são arquivados no sistema da Braspag e não na loja. 

Para o estabelecimento, além de agilizar o processo de compra, o Cartão 
Protegido permite fazer cobranças offline como recorrências de assinaturas, cobrar 
o cliente em um segundo momento da venda ou simplesmente reenviar uma 
transação. ―Além da agilidade e segurança, é o próprio consumidor que escolhe se 
deseja armazenar ou não os dados no momento da compra. Isso eleva a 
confiabilidade e garante o direito de utilizar nossos serviços de acordo com a 
preferência do usuário, facilitando tanto a vida do consumidor como do lojista‖, diz 
Gastão Mattos, CEO da Braspag. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/braspag-uma-cada-seis-transacoes-
sao-realizadas-com-pagamento-virtualizado/ 

Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

Empreendedores tentam superar recessão com vendas na web 

 
27 de Abril de 2016 

Fonte: O Globo 
 
Comércio on-line cresceu 15% em 2015; só no Rio foram abertas dez mil lojas 
virtuais 
 

Um setor cuja previsão de crescimento este ano é de 8% e que cresceu 
15% no ano passado merece atenção, principalmente ao se levar em conta o 
atual cenário de crise. Esse é o caso do comércio pela internet, que vem 
ganhando novos empreendedores a cada dia. Só no Rio de Janeiro, mais de 
dez mil lojas virtuais foram abertas em 2015. Os números são de pesquisa da 
E-bit, empresa que avalia sites de vendas para consumidores e elabora 
estratégias de marketing para as empresas. 

Segundo Gerson Rolim, diretor de comunicação e marketing da Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico, o aumento se deve, em grande parte, à 
facilidade de se abrir um negócio na rede. 

— O comércio eletrônico é um dos segmentos de mercado que impõem 
menos barreiras para a abertura de novas lojas, é muito mais fácil do que abrir 
uma loja de tijolo e cimento. Existe esse aspecto da menor dificuldade, aliado 
ao impacto do grande número de demissões, de pessoas que perderam seus 
empregos no ano passado e se viram na necessidade de procurar novas fontes 
de renda — afirma. 

A pedagoga Jeniffer Oliveira, de 25 anos, foi uma das empreendedoras 
atraídas pela facilidade do comércio eletrônico. Inicialmente, ela havia aberto 
uma loja de roupas e acessórios artesanais em Nova Iguaçu, no Rio. Mas sem 
capital para cobrir os custos, com menos de seis meses de inauguração 
Jeniffer tomou a difícil decisão de entregar o ponto. Foi então que optou por 
investir no comércio virtual. Além do site, ela criou páginas em redes sociais e 
ferramentas para facilitar a comunicação com seus clientes, e agora comemora 
os bons resultados. 

— A loja física é sinônimo de muitos custos. Eu tinha que vender muito 
só para conseguir pagar aluguel, condomínio, IPTU, conta de luz. E as vendas 
não estavam sendo suficientes. Foi então que eu decidi migrar para internet, 
para diminuir esses gastos. Mas percebi que, além de conseguir trabalhar 
melhor sem ter tantos compromissos, hoje consigo captar muito mais clientes, 
já que não estou restrita a um bairro — comemora. 
ARTE NA WEB 

Essa facilidade também chamou a atenção de Paola Bonelli, criadora do 
portal Um Olhar, que vende obras de arte para todo tipo de público. Com ele, 
pessoas que admiravam a arte, mas não tinham condições de comprar, estão 
conseguindo, finalmente, ter peças em suas casas e seus escritórios. Devido à 
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crise, artistas consagrados, como Edgar Duvivier e Flammarion Vieira, estão 
adotando novas estratégias de venda. 

— Como tudo, o país está numa crise profunda, mas as pessoas estão 
procurando soluções. Outro dia, o Edgar Duvivier fez 40 maquetes da escultura 
da Clarice Lispector para viabilizar a instalação da estátua no Leme. Vendeu 
todas em uma semana e criou uma segunda, um pouco menor e mais em 
conta, que já estão à venda também — contou Paula. 

A Um Olhar segue uma estratégia que Rolim afirma ser fundamental 
para quem está dando os primeiros passos no comércio digital: focar em um 
nicho de mercado. Isso porque quem faz uma loja que vende de tudo compete 
com os grandes, que, inevitavelmente, levam vantagem no preço e no estoque: 

— Nós sugerimos que os produtos oferecidos sejam de nicho, como 
camisas de futebol e artesanatos de porcelana. Escolha um nicho e tenha uma 
grande quantidade e variação de produtos de uma categoria, porque essa é 
uma das poucas chances que o pequeno empreendedor tem de competir no 
mercado eletrônico — aconselha. 

Mas isso não basta. Além de ter um segmento bem definido, é preciso 
se informar sobre o mercado virtual. 

— Eu costumo brincar que as três dicas para quem quer abrir uma loja 
on-line são: planejamento, planejamento e planejamento. E eu falo isso porque 
o brasileiro não planeja. A máxima que o brasileiro deixa tudo pra a última hora, 
no fim das contas, é verdadeira. E as informações estão todas na internet, de 
graça. No site do Sebrae, há muitas informações e treinamentos gratuitos, e a 
Câmara de Comércio tem o ciclo-E (road show gratuito), que tem Correios e 
Sebrae como associados e oferece palestras sobre como abrir um negócio, por 
exemplo — relata Rolim. 
 
http://oglobo.globo.com/economia/empreendedores-tentam-superar-recessao-
com-vendas-na-web-19170265 
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Vendas pela internet conquistam consumidores e mercado fatura R$ 41 
bilhões 

 
27 de Abril de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Desde 2015 até o atual momento, uma das palavras que mais se ouve é 
crise. É bem verdade que alguns setores apresentaram quedas em seus 
números, como é o caso do comércio tradicional, que teve um recuo de 4%. 
Porém, quando o assunto é comércio eletrônico, a história é diferente. Em 
2015, o segmento teve um faturamento de R$ 41,3 bilhões, crescendo 20% em 
relação a 2014. E isto pode ser explicado por uma série de fatores. Um deles é 
a comodidade, motivo apontado pelo jornalista Richardson Gray para preferir 
as compras on-line. 

―95% das minhas compras estão sendo pela internet. Eu comecei a 
comprar pela internet pela praticidade mesmo. Nunca tive muita paciência de ir 
a um shopping, por exemplo, para comprar roupas. Mas eu também comecei a 
comprar pela quantidade enorme de descontos. Teve uma promoção em uma 
loja, em que comprei 5 tênis que sairia pelo valor de um na loja‖, alegou 
Richardson. 

O resultado é potencializado por novas plataformas de comércio digital, 
como os marketplaces, verdadeiros shoppings virtuais que vendem todo tipo de 
produto, de roupas e eletrônicos a serviços variados. 

E Richardson comprova estes dados. Ele diz que compra quase de tudo 
na internet, mas ainda há uma coisa que ele ainda prefere comprar 
presencialmente. 

―Comecei comprando jogos (via steam), mas agora eu já compro roupa, 
bicicleta... Semana passada eu comprei uma máquina de costurar para minha 
noiva. Mas comprar comida eu ainda prefiro o ao vivo. Aquele programa Ifood é 
sensacional, mas eu prefiro ver o que vou comer‖, afirmou. 
Mais facilidades 

O mais recente empreendimento a entrar em operação é a 
Vendaecia.com, empresa com base na Paraíba e considerada o primeiro 
marketplace do Nordeste. "O cenário de retração da economia formal gerou 
oportunidades para que o comércio eletrônico se tornasse um dos principais 
aliados dos brasileiros. O consumidor já sente mais confiança na compra, pela 
segurança do pagamento e velocidade da entrega, além da possibilidade de 
comparar preços e entender qual a melhor relação custo-benefício", 

Isso tudo garante presença junto a um público que cresce ano a ano. Os 
números do relatório Webshoppers 2015 mostram que 39,1 milhões de 
consumidores virtuais realizaram pelo menos uma compra em 2015, volume 
3% maior que em 2014. 

Segundo Aldo Pacheco, diretor de Tecnologia e Novos Negócios da 
Vendaecia, o modelo de marketplace minimiza os riscos para pequenos e 
médios empreendedores. ―Trazemos uma solução baseada em tecnologia de 
ponta, capacitação técnica, parceria entre empresas. Uma oportunidade para 
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pequenos e médios varejistas apresentarem seus produtos para o Nordeste, 
Brasil e o mundo‖, afirma. 

Apesar de ter a comodidade de comprar sem sair de casa, as compras 
on-line também têm um lado negativo, principalmente para os mais ansiosos: 
ter que esperar o produto chegar. Mas Richardson afirma que para ele isso não 
o afeta na hora de escolher entre a compra presencial e a virtual. 

―Nunca deixei de receber nada. Mas tive medo quando comprei pela 
primeira vez no Ebay (foi um controle de xbox) e passou quase 3 meses para 
chegar. Já tinha até desistido de receber. Acho que em 2009/2010 eu ainda 
preferia comprar presencial pela taxa de entrega ser bem cara, mas nunca pela 
demora. Agora o valor é barato e normalmente rápido. Em 15 dias no máximo 
já estou recebendo o que quero‖, finalizou. 
Mix de produtos 

Nessa primeira etapa, o foco do Vendaecia.com são os segmentos de 
moda, têxtil, acessórios, calçados, casa e decoração, saúde e bem-estar, 
cosméticos, eletrônicos e serviços. As marcas que já fecharam com o e-
commerce são da Paraíba, Pernambuco e Paraná, mas a empresa já abre 
frentes para trazer lojistas também de São Paulo, Santa Catarina e Mato 
Grosso. 
 
http://www.gsmd.com.br/pt/noticias/varejo-digital/vendas-pela-internet-
conquistam-consumidores-e-mercado-fatura-r-41-bilhoes 
 

Voltar ao índice  
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6. Mercado Imobiliário 

Novas regras para distrato de imóvel exigem atenção a contrato 

 
28 de Abril de 2016 

Fonte: O Globo 
 
Acordo prevê dois modelos de reembolso; escolha será da construtora 
 

Foi assinado na quarta-feira um acordo entre representantes do governo 
federal, do setor imobiliário, dos Procons e da Justiça que implica na adoção de 
normas para distratos. O objetivo é deixar mais claro os direitos e deveres de 
consumidores e empresas, diminuindo o número de desistências — só em 
2015 foram pelo menos 50 mil — e de casos que vão parar na Justiça. Com o 
novo acordo, os consumidores terão duas possibilidades de reembolso, mas 
ficará a cargo das incorporadoras a escolha do modelo. Como antes a 
desistência não era prevista em contrato, agora o comprador deve ficar atento 
a esta cláusula antes de assinar o contrato, dizem especialistas. 

Como antecipou O GLOBO anteontem, com as novas regras, em caso 
de distrato, o cliente poderá pagar uma multa de 10% sobre o valor do imóvel, 
até o limite de 90% do valor pago, ou perder o valor do sinal, mais 20% sobre o 
que foi desembolsado. 
 ‗TODO MUNDO GANHA‘ 

Para os especialistas, o acordo é bom tanto para o consumidor quanto 
para as incorporadoras. Do ponto de vista do consumidor, pelo fato de que ele 
passará a saber exatamente o risco que corre no caso de desistência. 
Enquanto as incorporadoras terão uma base de risco antes de investir no 
empreendimento. 

— O número de desistências hoje é tão grande que as incorporadoras já 
não estão mais fazendo o distrato de forma amigável. Como elas não estão 
conseguindo repassar esses imóveis, preferem que o consumidor vá para a 
Justiça. Uma vez na Justiça, o consumidor corre o risco de receber um 
reembolso esperado, mas também de ter um prejuízo muito grande. Hoje, o 
distrato não é previsto no contrato. A partir do momento que passa a existir um 
termo de conduta todo mundo ganha — avalia Hamilton Quirino, advogado 
especialista no setor imobiliário. 

O advogado Renato Anet também vê o acordo como um avanço para o 
setor: 

— Ele estabelece parâmetros, o que certamente vai evitar milhares de 
ações judiciais. 
CONDOMÍNIO SÓ APÓS ‗HABITE-SE‘ 

O acordo determina ainda que a empresa que atrasar a entrega terá de 
pagar ao comprador 0,25% sobre o valor do imóvel por mês, já nos primeiros 
30 dias. Se ultrapassar os 180 dias, o incorporador será obrigado a pagar multa 
de 2% e juros de 1% ao mês sobre o montante pago pelo cliente. Cláusulas 
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consideradas abusivas, como a de decoração e a inclusão da taxa de 
corretagem no valor do imóvel, não farão mais parte dos novos contratos. 

Já prazos de garantia de vícios de qualidade e defeitos de segurança no 
imóvel foram estendidos para até cinco e 20 anos, respectivamente. O acordo 
também estabelece que, antes da expedição do ―habite-se‖, o condomínio não 
terá nenhum custo para o comprador do imóvel, que só começará a pagar a 
taxa após a conclusão da obra. 

— O objetivo maior é garantir a transparência no processo, fazendo com 
que o sonho da casa própria não se torne um pesadelo — ressalta o presidente 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. 

O acordo foi firmado no Tribunal de Justiça do Rio entre Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção Civil (Cbic), Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, TJ-RJ, OAB-RJ, 
Associação Brasileira Advogados Mercado Imobiliário (Abami) e Associação de 
Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi). 
 
http://oglobo.globo.com/economia/novas-regras-para-distrato-de-imovel-
exigem-atencao-contrato-19183188 
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Mercado imobiliário seguirá fraco em meio à recessão, avalia Moody´s 

 
27 de Abril de 2016 

Fonte: G1 
 
Agência de risco espera ao aumento aumento nos atrasos e inadimplência. 
Para a Moody’s, receitas das construtoras devem cair 10% em 2016. 
 

O mercado imobiliário brasileiro permanecerá fraco à medida que a 
recessão afeta a confiança do consumidor e que os bancos se tornam bem 
mais seletivos na concessão de crédito, segundo a agência de classificação de 
risco Moody‘s. 

Em relatório sobre o setor imobiliário brasileiro, a Moody´s projeta queda 
de cerca de 10% nas receitas das construtoras 2016, mas margens brutas 
estáveis, uma vez que os estoques de unidades concluídas e não vendidas 
continua crescendo. "Além disso, as companhias podem enfrentar impairments 
de ativos (revisão do valor de patrimônio) porque os preços dos imóveis estão 
caindo, enquanto o cancelamento de vendas está subindo", destaca a agência. 
Em meio à recessão e ao aumento do desemprego, a Moody´s diz esperar 
aumento nos atrasos e nos calotes em financiamentos imobiliários nos 
próximos anos, apesar de as taxas de inadimplência terem se mantido estáveis 
em cerca de 2% nos últimos 5 anos.  

A agência destaca ainda que os bancos terão de buscar novas fontes de 
captação para apoiar a concessão de empréstimos, uma vez que os depósitos 
em poupança estão caindo. Em fevereiro, as retiradas superaram os depósitos 
em R$ 6,63 bilhões, no que foi a maior saída líquida de valores para meses de 
fevereiro desde o início da série histórica, em 1995. 

Na avaliação da Moody´s, a Caixa é quem enfrenta a maior necessidade 
de considerar outras fontes de captação, uma vez que o valor de sua carteira 
de crédito imobiliário já excedeu o dos depósitos em poupança. 

―Como os fracos fundamentos do mercado imobiliário persistem, há uma 
maior probabilidade de que as construtoras tenham que reestruturar suas 
dívidas ao longo dos próximos 18 meses‖, afirma Cristiane Spercel, uma vice-
presidente e analista sênior da Moody´s. 
Crédito imobiliário em queda 

O volume de empréstimos para aquisição e construção de imóveis no 
Brasil caiu 33% no ano passado, na comparação com 2014, segundo a 
Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 
(Abecip). Para 2016, a projeção é de mais uma queda, da ordem de 20%. 

Na tentativa de atenuar o forte desaquecimento do setor, o governo 
anunciou em fevereiro que o Conselho Curador do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) decidiu ampliar o orçamento destinado a 
investimentos em R$ 21,7 bilhões neste ano. 
 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/mercado-imobiliario-seguira-
fraco-em-meio-recessao-avalia-moodys.html 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Consumidores investem mais de R$ 3,5 mil em compra de acessórios 
automotivos pela internet 

 
28 de Abril de 2016 

Fonte: GSMD 
 

Os carros customizados surgiram um pouco antes da Segunda Guerra 
Mundial. Personalizados, chamam atenção por serem diferentes dos originais 
de fábrica e atraem olhares de acordo com a criatividade de cada proprietário. 
Um levantamento realizado pela Arsenal Car – um dos maiores portais de e-
commerce de peças e acessórios automotivos do País – revela que o 
consumidor chega a gastar até R$ 3,5 mil em acessórios para dar uma nova 
―cara‖ ao automóvel. 

Segundo o gerente da ArsenalCar, Thiago Micheloni, peças como faróis 
de led, rodas, calotas, grade dianteira, áudio, vídeo, spoiler, volantes e tapetes 
estão entre os mais procurados pelos clientes. Estas peças custam em média 
de R$ 49,90 a R$ 3,4 mil. 

Mas, antes de pensar em customizar um carro é importante estar atento 
ao cumprimento da lei, já que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
antes de realizar qualquer modificação, o motorista precisa obter autorização 
do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Alterar o tamanho das rodas e 
pneus- ultrapassando o diâmetro do conjunto original-, rebaixar o veículo ou 
aumentar demasiadamente a potência do motor e instalar faróis de xênon são 
alguns dos exemplos que podem render multa de R$ 127,69 e retenção do 
carro para regularização. 

Já a instalação o de peças e acessórios como aerofólios, defletores 
laterais e spoiler, película de vidros (até 70% de visibilidade nos vidros laterais 
e 75% de visibilidade no para-brisa), jogos de tapetes, aplicação de couro no 
estofamento e os famosos faróis de led, entre outros, podem ser alterados sem 
que o motorista infrinja a lei. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
25/04/2016 até 29/04/2016 – AGRISHOW 
Setor: Agronegócio 
Local: Ribeirão Preto  
Cidade: Ribeirão Preto – 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 
 
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 
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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 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – BIOMASSA E BIONERGIA 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – FEIRA DA INDUSTRIA LATINO AMERICANA 
DE AVES E SUINOS 
Setor: Agronegócio 
Local: Centrosul 
Cidade: Florianópolis – SC 
 
03/05/2016 até 05/05/2016 – CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/05/2016 até 06/05/2016 - DSE SOUTH AMERICA 
Setor: Comunicação, Divulgação e Publicidade 
Local: Pavilhão Anhembi 
Cidade: São Paulo – SP 
 
04/05/2016 até 07/05/2016 – FIMAR 
Setor: Esporte, Lazer e Náutica 
Local: Centreventos Itajaí 
Cidade: Itajaí – SC 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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