
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Edição Junho 2019 

Entre 2013 e 2019, o percentual de brasileiros 

que afirmam realizar compras pelo 

smartphone pelo menos uma vez por mês 

mais do que triplicou: subiu de 15% para 

50%. Ou seja, metade dos brasileiros já 

compra usando o celular regularmente. Nesse 

mesmo período, os outros meios de compra 

decaíram ou cresceram pouco: lojas físicas 

(de 70% para 62%); online via PC (de 69% 

para 59%) ou online via Tablet (de 20% para 

29%). É o que mostra a Global Consumer 

Insights 2019, pesquisa produzida pela PwC. 

O levantamento ouviu 21 mil consumidores 

em 27 países, entre eles o Brasil, ao longo de 

2018. 

Fonte: Portal NO VAREJO 
 

A Fecomércio RJ promoveu, no dia 13 de maio, o seminário Novo Código Comercial, que apresentou 

detalhes sobre o projeto substitutivo para a Lei nº487/2013 do Senado, que propõe a criação de um novo 

Código Comercial mais atualizado e funcional no Brasil. 

O presidente da Federação, Antonio Florencio de Queiroz Junior, abriu o evento afirmando que “O Novo 

Código Comercial contribuirá para a atualização dos valores que giram em torno da estruturação da 

economia. Está alinhado com a ordem prevista na Constituição de 1988, fundada na livre iniciativa e na 

dignidade do trabalho humano”. O objetivo do encontro foi mostrar as principais mudanças aos 

empresários fluminenses e esclarecer as dúvidas. O evento contou com palestras do consultor Jurídico da 

CNC, Dr. Marcelo Barreto, do Procurador Regional da Jucerja, Dr. José Sarmento, e do Membro do 

Conselho Superior de Direito da Fecomércio SP, Dr. Fernando Passos. 

O Novo Código Comercial  

O projeto de Lei do Senado nº 487 propõe um novo Código Comercial dividido em três itens, com várias 

subdivisões. A primeira é a Parte Geral do proposto Código, que está dividido pelos Livros do Direito 

Comercial, da Pessoa do Empresário, dos Bens e da Atividade do Empresário e dos Fatos Jurídicos 

Empresariais. A segunda é a Parte Especial, que contempla os Livros das Sociedades, das Obrigações dos 

Empresários, do Agronegócio, do Direito Comercial Marítimo e do Processo Empresarial. E, a terceira, é 

a Parte Complementar, que contém as disposições finais e transitórias. 

A primeira versão do Código Comercial foi criada em 25 de junho de 1850, para regulamentar as 

atividades comerciais e a profissão de comerciante. O documento instituiu garantias para a realização das 

operações comerciais e estabeleceu regras exclusivas para as causas relativas ao segmento. 

Fonte: Fecomércio-RJ 

 

NOVO CÓDIGO COMERCIAL FOI TEMA DE SEMINÁRIO NA FECOMÉRCIO RJ 

 

METADE DOS BRASILEIROS COMPRA 

REGULARMENTE PELO SMARTPHONE, 

DIZ PESQUISA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este Informativo é uma publicação do Simerj- Sindicato do Comércio Varejista de Material Elétrico, 

Eletrônicos do Rio de Janeiro- Carta Sindical de 30 de janeiro de 1941 
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O IFec RJ realizou uma pesquisa sobre os hábitos dos consumidores fluminenses na  web. Os dados 

revelam que 79,8% dos entrevistados não limitam seu tempo de acesso à internet. Já 43,6% dos 

consultados ficam no mundo virtual entre quatro e oito horas, e 26,2% por mais de oito horas. Já 24,2% 

estão conectados de uma a quatro horas e apenas 6% usufruem do mundo cibernético por até uma hora. O 

hábito de fazer compras online já faz parte da rotina de 84,6% dos consumidores. 

A pesquisa indica que o gasto médio dos consumidores em compras online é de R$ 273. O estudo também 

analisou os principais produtos consumidos via internet e entre eles estão: eletrônicos (68,1%), 

eletrodomésticos (50,8%), vestuários (43%), calçados (41,1%), móveis e decoração (31,4%), beleza 

(36,4%) e refeições (27,7%). A pesquisa também aponta que 93,9% dos consumidores não finalizam o 

processo de compra online; e as motivações são o valor do frete (51,4%), a mudança de ideia (32,2%), as 

opções de pagamento não atendidas (5,5%), o cartão recusado (4,3%), as condições de parcelamento 

(3,5%) e outros motivos (3%). 

Os pesquisados também apontaram as principais motivações para não realizar compras pela internet: a 

preferência pela loja física (28,6%), a segurança (26%), o frete caro (16,9%) e o medo de ser enganado 

(13%). Já 58,9% de consumidores fluminenses afirmaram ter se arrependido de alguma compra online. 

Entre os três principais motivos para esse índice estão a demora na entrega (26,9%), compra errada 

(21,3%) e produto com defeito (19,3%). O levantamento consultou 500 residentes do estado do Rio de 

Janeiro, entre os dias 22 e 26 de abril. 

Fonte: Fecomércio-RJ       Veja a notícia na íntegra em nosso site www.sime.org.br 
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CIDADÃOS FLUMINENSES ESTÃO CADA VEZ MAIS CONECTADOS AO MUNDO VIRTUAL 
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