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1. Tributos 

Fundo de Garantia injetou R$ 215 bilhões na economia em 2017 

 
08 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Do total liberado pelo FGTS no ano passado, R$ 44 bilhões foram sacados a 
partir de março com a medida que deu acesso às contas inativas do fundo 
 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) injetou R$ 215 
bilhões na economia em 2017. Comparado a 2016, quando o fundo pagou R$ 
190 bilhões aos trabalhadores, houve um aumento de 13,1%. As informações 
são do Ministério do Trabalho e foram divulgadas nesta segunda-feira (08). 

Apenas os saques de contas inativas do FGTS, uma medida adotada 
pelo Governo do Brasil para dar um combustível a mais à economia, colocaram 
R$ 44 bilhões nas mãos dos trabalhadores. Segundo a Caixa Econômica 
Federal, os valores das contas inativas foram utilizados no comércio e na 
quitação de dívidas. 

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, os saques dos 
trabalhadores, em todas as opções que a lei permite, chegaram a R$ 164 
bilhões, sendo R$ 44 bilhões retirados de contas inativas. Já os desembolsos 
relacionados à contratação de obras de habitação, saneamento e infraestrutura 
ficaram em R$ 51 bilhões. 

Minha Casa Minha Vida 
Somente os projetos de habitação financiados pelo FGTS receberam R$ 

48,1 bilhões do fundo. Desse total, R$ 41 bilhões foram destinados ao 
programa Minha Casa Minha Vida. Além de o governo liberar os saques de 
contas inativas, também criou uma regra que divide os lucros do FGTS com os 
trabalhadores. 

Remuneração do FGTS supera a inflação 
“Pela primeira vez na história do fundo tivemos a distribuição de 

resultados”, afirmou o secretário executivo do Conselho Curador do Fundo no 
Ministério do Trabalho, Bolivar Tarragó. “Isso permitiu uma melhora da 
remuneração das contas do FGTS, que superou a inflação pela primeira vez 
nos últimos oito anos”, explicou. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/fundo-de-garantia-
injetou-r-215-bilhoes-na-economia-em-2017 
 

Voltar ao índice  
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Saque do PIS/Pasep para pessoas com mais de 60 anos começa em 24 de 
janeiro 

 
08 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

Medida provisória ampliou saque para homens e mulheres acima de 60 anos. 
Mais de 4,5 milhões de beneficiários têm direito aos saques, que totalizam R$ 
7,8 bilhões 
 

A partir de 24 de janeiro, homens e mulheres com mais de 60 anos 
poderão fazer o saque das cotas do PIS/Pasep. A Medida Provisória (MP) n° 
813 ampliou o direito aos valores, que antes contemplavam apenas homens 
com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos. 

De acordo com o Ministério do Planejamento, mais de 4,5 milhões de 
cotistas devem fazer o resgate de R$ 7,8 bilhões. O crédito nas contas será 
feito em 22 de janeiro. 

A medida contempla trabalhadores cadastrados no PIS/Pasep entre o 
ano de 1971 e 4 de outubro de 1988 que ainda não fizeram o saque do valor 
total disponível na conta individual de participação. 

Para saber se há algum saldo disponível para saque, o trabalhador pode 
fazer uma consulta nos sites da Caixa e do Banco do Brasil. 

“Nas páginas, o trabalhador pode visualizar a data de início do 
pagamento e os canais disponíveis, além da melhor opção de pagamento, 
antes de se dirigir a um dos canais oferecidos”, informa o Ministério do 
Planejamento em nota. 

Para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos, os 
saques já podem ser feitos a partir desta segunda-feira (8). Aposentados, 
idosos com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos podem fazer o 
resgate dos valores a qualquer momento, com a documentação necessária. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/saque-do-pis-pasep-
para-pessoas-com-mais-de-60-anos-comeca-em-24-de-janeiro 
 

Voltar ao índice 
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2. Comércio 

Confiança da micro e pequena empresa cresce em 2017, mostra indicador da 
CNDL 

 
08 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Indicador de Confiança da Micro e Pequena Empresa (MPE) atingiu 51,1 

pontos em dezembro de 2017, uma alta de 2,2 pontos na comparação com o mesmo 
mês de 2016, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgado hoje (8). Em 
novembro, o indicador marcou 51,5 pontos, ligeiramente acima do dado de dezembro. 

Segundo a pesquisa, é a primeira vez desde 2015, início da série histórica, que 
o indicador de confiança dos micro e pequenos empresários termina o ano acima do 
nível neutro de 50 pontos, “o que sinaliza um predomínio do sentimento positivo entre 
esses empresários”, considera as instituições. Em dezembro de 2015, o indicador se 
encontrava na casa dos 40,0 pontos. Pela metodologia, o indicador varia de zero a 
100, sendo que, acima de 50 pontos, reflete confiança desses empresários e, abaixo 
dos 50 pontos, reflete desconfiança com os negócios e com a economia. 

“É consenso que a atividade econômica avançou em 2017, apesar desse 
movimento ser lento e gradual. Espera-se que em 2018, a economia siga avançando e 
dê mostras mais consistentes de que estamos no rumo da recuperação, com geração 
de emprego e retomada das vendas”, disse a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti. 

O Indicador de Confiança é composto pelo Indicador de Condições Gerais e 
pelo Indicador de Expectativas. Por meio da avaliação das condições gerais, busca-se 
medir a percepção dos micro e pequenos varejistas e empresários de serviços sobre 
os últimos seis meses. Já através das expectativas, busca-se medir o que se espera 
para os próximos seis meses. 

Retrospectiva 
O Indicador de Condições Gerais, que avalia o retrospecto do micro e pequeno 

empresário sobre o desempenho de suas empresas e da economia nos últimos seis 
meses, subiu de 32,8 pontos em dezembro de 2016 para 40,5 pontos em dezembro de 
2017. No mês anterior, novembro, o indicador se encontrava em 39,4 pontos. “Como o 
índice continua abaixo do nível neutro de 50 pontos, significa que os empresários 
ainda não enxergam os últimos seis meses de forma favorável, embora o crescimento 
do índice aponte uma interrupção na trajetória de piora”, avalia as instituições. 

Em termos percentuais, 50% dos micro e pequenos empresários sondados 
consideram que as condições da economia brasileira pioraram nos últimos seis 
meses. “Esse número, embora elevado, vem caindo e já esteve na casa dos 90% em 
meados de 2015 e 2016”, relembra as instituições. Já a proporção dos que notaram 
melhora da economia marcou 16% em dezembro. Quando restrita somente ao 
desempenho de seus próprios negócios, 35% disseram ter notado piora, enquanto 
21% relatam ter notado alguns sinais de melhora, percentual que também esboçou 
crescimento. 

Expectativas 
O Indicador de Expectativas, que serve de parâmetro para avaliar o que os 

empresários aguardam para o futuro, oscilou para baixo nas duas bases de 
comparação. No último mês de dezembro de 2017, o índice ficou em 59,0 pontos 
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contra 60,9 observados em dezembro de 2016 e dos 60,6 pontos que marcou em 
novembro de 2017. 

De acordo com o levantamento, quatro em cada dez (37%) micro e pequenos 
empresários estão em algum grau confiantes com o futuro da economia do país contra 
22% de pessimistas. Quando essa análise se restringe a realidade da sua própria 
empresa, o índice cresce e atinge 52% dos empresários consultados contra um 
percentual de 11% que manifestaram pessimismo com o futuro de seus negócios. 

Apesar da confiança dos empresários no desempenho da economia, na maior 
parte dos casos, os entrevistados não sabem explicar as razões: 44% desses 
empresários admitiram não saber qual a razão de seu otimismo, apenas acreditam 
que coisas boas devem acontecer. A mesma razão é citada por 33% dos micro e 
pequenos empresários que estão otimistas com seus negócios. 

Entre os que estão otimistas com a economia, há também 25% que já notam a 
melhora de alguns indicadores econômicos e 16% que nutrem esperanças de que a 
crise política será resolvida em breve. Já entre os que imaginam que suas empresas 
terão um horizonte positivo nos próximos seis meses, há ainda 24% que confiam na 
boa gestão que fazem do negócio, medida que os fazem se distanciar dos efeitos da 
crise, na opinião desses entrevistados. Apenas 7% de micro e pequenos empresários 
disseram não ser afetados pela atual crise. 

Entre os pessimistas com a economia, a questão política também ganha 
protagonismo, revelando que a incerteza no campo político afeta as perspectivas 
econômicas de ao menos 32% dos desses entrevistados. Além disso, 19% não 
acreditam que as reformas serão aprovadas. Dentre os pessimistas com o próprio 
negócio, 53% atribuem esse sentimento a possibilidade de a crise econômica persistir. 

Outro dado investigado pelo levantamento foi o faturamento das empresas. A 
maior parte (46%) dos micro e pequenos empresários acredita que ele não se alterará 
ao longo deste primeiro semestre do ano. Outros 38% acreditam que o faturamento 
poderá crescer, contra apenas 7% dos que esperam queda das receitas, percentual 
que mostra queda frente a média histórica dos últimos meses. 

“O ano de 2017 trouxe surpresas no campo político que abalaram o ritmo de 
recuperação da economia, mas apesar de alguns episódios adversos, o clima de 
confiança esboçou melhora ao fim do ano, proporcionando um ambiente mais 
favorável para 2018. Para dar continuidade a esse processo de evolução, a agenda 
das reformas estruturais na economia precisa ser agilizada, acompanhada da queda 
do desemprego, que exerce forte influência sobre o consumo e produção”, analisa a 
economista Marcela Kawauti. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/confianca-da-micro-e-
pequena-empresa-cresce-em-2017-mostra-indicador-da 
 

Voltar ao índice 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/confianca-da-micro-e-pequena-empresa-cresce-em-2017-mostra-indicador-da
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/confianca-da-micro-e-pequena-empresa-cresce-em-2017-mostra-indicador-da
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Marcas ampliam opções de produtos ‘verdes’ 

 
09 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Com o crescimento no número de consumidores preocupados com origem das 
mercadorias que adquirem, varejistas tentam remodelar suas coleções e inovar 
para atender a demanda crescente 
 

De olho no potencial de consumidores mais preocupados com a origem 
dos produtos, algumas varejistas têm investido em ações e artigos 
sustentáveis. Embora o Brasil seja maior produtor de algodão sustentável no 
mundo, a demanda ainda é considerada incipiente no mercado. 

“É uma tendência que está se consolidando cada vez mais, não só nas 
grandes varejistas, como também nas pequenas e médias empresas. Nós 
acreditamos que esse movimento veio para ficar. O consumidor vem buscando 
produtos com maior utilização de matérias-primas sustentáveis e que tenham 
garantia de origem”, afirma o diretor executivo da Associação Brasileira do 
Varejo Têxtil (Abvtex), Edmundo Lima. 

Seguindo esse movimento, a Renner, que alcançou receita líquida de R$ 
4,9 bilhões nos primeiros nove meses de 2017 (alta de 15% em relação ao 
mesmo período de 2016), viu a importância de inovar a produção para vender 
peças confeccionadas com componentes menos impactantes ao meio 
ambiente. Recentemente, a varejista lançou uma coleção sustentável com 130 
modelos distribuídos entre os departamentos feminino, masculino e infantil. 

“Essa ação está voltada aos ideais da empresa. Aos poucos, estamos 
incorporando os critérios para redução de impacto em toda a linha de produção 
dos nossos produtos. O maior desafio, quando pensamos em sustentabilidade, 
está ligado à tecnologia e processos mais eficientes para conseguir entregar 
produtos sustentáveis de alta qualidade”, diz o gerente sênior de 
sustentabilidade da Renner, Vinicios Malfatti. 

Segundo a varejista, o volume de peças feitas com matérias-primas no 
catálogo da empresa chegou a 500 mil em 2017. Dentre os itens sustentáveis 
da marca estão vestidos, blusas, calças, bermudas e camisetas, que são 
produzidos através do uso de fio reciclado ou liocel. Enquanto a primeira é 
originada da reciclagem de materiais têxtil ou garrafa PET, a segunda é uma 
fibra celulóstica, que pode ser extraída da polpa de madeiras certificadas, por 
meio de recursos naturais. 

PMEs também investem 
Engana-se, no entanto, quem acredita que esse tipo de investimento e 

preocupação esteja apenas a cargo das grandes varejistas: moda sustentável 
também pulsa nas veias da Insecta Shoes, marca gaúcha que trabalha com 
calçados e acessórios de origem natural. Idealizada em dezembro de 2014, a 
empresa viu seu faturamento crescer ininterruptamente ano a ano: em 2017, 
por exemplo, ela registrou um avanço acima de 20%, obtendo uma receita de 
R$ 2,2 milhões. 

“Acabamos de completar quatro anos de existência. Não trabalhamos 
com couro, nem lã; nada que tenha origem animal. Começamos trabalhando 
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com nossa linha vintage, onde garimpamos roupas usadas e transformamos 
elas em novas, com tecido de garrafa PET e algodão reciclado”, comenta a 
sócia-fundadora da Insecta Shoes, Barbara Mattivy. 

Presente em diversos países por meio do comércio multimarcas, a 
Insecta Shoes ainda não tem uma presença quantitativa em lojas no País: são 
apenas duas operações próprias e um espaço no RIOetc, no Rio de Janeiro. 
Mas o que sustenta os avanços no faturamento da marca é o e-commerce, 
responsável por quase 70% da receita. Outro fator que atrapalha uma 
penetração maior no cenário doméstico é o alto valor dos produtos, que custam 
R$ 289, em média. 

“Nós trabalhamos com multimarcas em países como os Estados Unidos, 
França, Alemanha, Canadá e Espanha. O ano de 2017 foi o que mais 
prospectamos e confirmamos vendas. Não pensamos em franquias ainda. 
Queremos crescer sim, com loja no Rio de Janeiro ou em outras capitais. Às 
vezes, as pessoas querem provar o sapato e sentir ele de perto e o e-
commerce não é tão satisfatório nisso”, diz Barbara. 

Engajada na causa ambiental, a Lush conta com cinco lojas no Brasil. 
Segundo a diretora geral da marca no Brasil, Renata Pagliarussi, os 
cosméticos vendidos pela empresa são frescos e sem testes em animais – a 
empresa sequer faz negócios ou parcerias com fornecedores que utilizam essa 
prática: "Cerca de 85% de nossos produtos são veganos e 100% são cruelty-
free . O combate aos testes em animais faz parte das nossas causas." 
 
http://www.dci.com.br/comercio/marcas-ampliam-op%C3%A7%C3%B5es-de-
produtos-verdes-1.675211 
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3. Comércio - Varejo 

Varejo deve perder mais de R$ 11 bilhões por causa de feriados em 201 

 
08 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

Estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP) apontam que o varejo brasileiro deve perder R$ 11,3 
bilhões em 2018 em decorrência dos feriados nacionais e pontes. 

Esse montante é 15% superior ao dado projetado em 2017. O aumento é 
motivado exclusivamente pela projeção de crescimento nas vendas do comércio, uma 
vez que o número de feriados e pontes em 2018 será o mesmo que em 2017. 

As perdas das lojas de vestuário, tecidos e calçados devem atingir R$ 1,3 
bilhão, crescimento de 25% em relação a 2017, a maior taxa de crescimento entre as 
cinco atividades de varejo avaliadas. Em termos de faturamento, o destaque é o 
segmento de outras atividades, que perderá em torno de R$ 4,6 bilhões, 13% a mais 
que em 2017. É importante ressaltar que, nesse grupo, é preponderante o comércio de 
combustíveis, além de joias e relógios, artigos de papelaria, dentre outros. 

Já os setores ligados aos bens essenciais devem participar com 38% do total 
da perda no próximo ano. Segundo as estimativas da Federação, o segmento de 
supermercados deve deixar de faturar pouco mais de R$ 2,7 bilhões, 7% acima do 
calculado para 2017, enquanto as farmácias e perfumarias tendem a registrar perda 
de R$ 1,6 bilhão, 18% superior a 2017. 

Nos cálculos, a FecomercioSP desconsiderou os feriados estaduais e 
municipais, que também prejudicam, em média, a atividade do varejo. Além disso, 
foram excluídos os setores que comercializam bens duráveis, como veículos, 
eletrodomésticos e materiais de construção, pois são consumos planejados, de modo 
que, independentemente de feriados ou pontes, a compra será realizada. 

Os impactos da Copa do Mundo, que será realizada entre os meses de junho e 
julho em que o Brasil jogará em dias de semana, também não foram considerados. 

Na análise da entidade, não há espaço para a discussão de revisão de pontes 
e feriados, porque outros segmentos econômicos importantes se beneficiam desse 
período, principalmente aqueles ligados ao turismo, como transporte, hospedagem, 
passeios e cultura. 

Outro ponto importante é que até novembro havia grande dificuldade das 
pequenas e médias empresas (cerca de 80% do total) em abrir aos feriados. Muitas 
delas optavam por não funcionar por causa dos custos trabalhista e do fato de o 
funcionamento não cobrir o faturamento daquele dia. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/varejo-perder-feriados-2018/ 
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4. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Aportes em anúncio por vídeo sobem 

 
09 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

A digitalização do comportamento do consumidor trouxe mudanças 
bruscas para o segmento publicitário. Com a crescente importância das redes 
sociais, o investimento nesse perfil de anúncio saltou 78% entre 2017 e 2016, 
movimento que deve continuar nos próximos anos. 

Os números são da “Paid Social Trends” da iProspect, agência de 
marketing full performance presente em 54 países. A pesquisa foi realizada 
com mais de 210 marcas, cujas ações abrangem investimentos em vários 
países, incluindo o Brasil. Entre os resultados, o estudo aponta que o uso de 
inserções em vídeo no Facebook subiu 41% (3° TRI 2016X2017). 

Segundo a diretora operacional da iProspect, Paola Máximo, “a 
presença das marcas em redes sociais por meio de anúncios cresce 
fortemente, impulsionada pelo requinte de informações que possuímos para 
criar estratégias de comunicação assertivas e relevantes, além do engajamento 
do consumidor nas plataformas. Com o crescimento do investimento, a 
mensuração da performance, através de diferentes KPIS, também foi 
aprimorada de forma significativa”, comenta. 

O investimento, porém, variou bastante dentro das redes pesquisadas 
(Facebook, Instagram, Pinterest, Snap e Twitter). No Twitter e Pinterest, o gasto 
diminuiu, 12% e 35%, respectivamente, enquanto com o Facebook cresceu 
36% . “Isso pode ser atribuído para o desempenho historicamente mais forte do 
Facebook em relação ao impulsionamento de vendas, especialmente nas 
proximidades das festas de fim de ano”, diz o estudo. 

Considerando-se o período de janeiro a setembro de 2017, sobre um 
ano antes, o custo no Facebook e Instagram cresceu 130% e 104%, enquanto 
as demais redes caíram. Esses aumentos são devidos a maior adesão dos 
clientes e a aplicação de estratégias completas de “funil” para captura leads 
nestas plataformas. 

Faz mais ou menos um ano que o Facebook anunciou que se tornaria 
uma companhia “vídeo-first” e isso já se evidencia com o crescimento de 41% 
em social video ad placements. “Estamos vendo mais vídeos criativos 
adicionados às campanhas existentes, mas mais notavelmente estamos 
acompanhando a transferência da verba normalmente utilizada em outros 
canais digitais para o social video ”, ressalta Paola. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/aportes-em-an%C3%BAncio-por-
v%C3%ADdeo-sobem-1.675216 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda por viagens aéreas continua em alta durante o verão 

 
08 de Janeiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
Expectativa do setor aéreo é que 43% dos viajantes optem por viajar de avião 
na hora de se deslocar para o destino de férias 
 

As viagens de avião são cada vez mais frequentes no País. Em 
novembro do ano passado, mais de 7,6 milhões de pessoas optaram pelo 
transporte aéreo para viajar pelo Brasil, de acordo com da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). O volume de passageiros foi 5,7% superior ao registrado 
no mesmo mês no ano de 2016.  

Durante os meses do verão, quando as praias nordestinas 
correspondem a 43,4% da preferência entre os turistas que pretendem viajar, a 
demanda por voos domésticos ainda prevalece sobre os demais meios de 
transporte. Cerca de 51% dos viajantes devem se deslocar de avião. 

Segundo o diretor de Estudos Econômicos e Pesquisas do Ministério do 
Turismo, José Francisco Lopes, o custo-benefício entre o preço dos bilhetes e 
as distâncias percorridas compensam o investimento dos passageiros. 

"As viagens aéreas têm sempre boa preferência para o pessoal que 
viaja em período de férias. Se elas procuram comprar com antecedência, o 
preço é convidativo." Os gastos com bilhetes de ida e volta são de quase R$ 2 
mil. 

Lopes argumenta que a retomada do crescimento econômico do País 
também favorece a ampliação da demanda por passagens aéreas. No trimestre 
até novembro, a taxa de desemprego caiu a 12%, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   

"A expectativa de melhora [da economia] com o aumento do número de 
empregados têm possibilitado que as pessoas tenham mais condição de 
viajar", ponderou Lopes. "Isso para o turismo é muito bom, que aumenta 
bastante quando as condições econômicas do País melhoram", disse.   

Diante dos números, a perspectiva do especialista para o setor em 2018 
é positiva. "Este promete ser um ano bastante expressivo para a economia do 
turismo doméstico, que responde por 90% da economia do turismo", finalizou. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2018/01/demanda-por-viagens-aereas-
continua-em-alta-durante-o-verao 
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6. Emprego 

Indicador antecedente de emprego tem maior nível da série em dezembro 
e aponta recuperação, diz FGV 

 
09 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho, teve alta de 3,1 
pontos e atingiu 107,0 pontos, no quarto avanço seguido 
 

O mercado de trabalho do Brasil encerrou o ano passado mostrando 
tendência de recuperação nos primeiros meses de 2018, com o Indicador 
Antecedente de Emprego (IAEmp) registrando em dezembro o nível mais alto 
da série iniciada em junho de 2008. 

Os dados informados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-
feira mostraram que em dezembro o IAEmp, que antecipa os rumos do 
mercado de trabalho no Brasil, teve alta de 3,1 pontos e atingiu 107,0 pontos, 
no quarto avanço seguido do indicador. 

"(O IAEmp) segue refletindo o grande otimismo quanto à recuperação da 
atividade econômica no país. O índice reflete a expectativa de melhora dos 
negócios e planos de contratação das empresas nos próximos meses. O 
elevado nível do índice indica que a geração de postos de trabalho deve 
avançar ainda mais durante este ano", disse o economista da FGV/Ibre 
Fernando de Holanda Barbosa Filho em nota. 

As principais influências para o resultado do IAEmp em dezembro foram 
os indicadores que medem a situação dos negócios para os próximos seis 
meses, na Sondagem da Indústria de Transformação, e a situação dos 
negócios atual, da Sondagem de Serviços. 

A FGV informou ainda que o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), 
que capta a percepção das famílias sobre o mercado de trabalho, subiu 1,7 
ponto e foi a 100,3 pontos, patamar mais alto desde março. 

"O resultado mostra que apesar da redução da taxa de desemprego, a 
situação do mercado de trabalho continua difícil. A taxa de desemprego se 
mantém na casa dos 12 por cento e a geração de vagas continua ocorrendo 
predominantemente no mercado informal, retratando um mercado de trabalho 
ainda complicado para o trabalhador”, acrescentou Barbosa Filho. 

O número de pessoas empregadas no Brasil atingiu o nível mais alto em 
dois anos no trimestre encerrado em novembro e a taxa de desemprego caiu 
para 12 por cento, segundo dados do IBGE. Ainda assim a melhora do 
mercado de trabalho tem como base a informalidade. 
 
http://www.dci.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-tem-maior-
n%C3%ADvel-da-s%C3%A9rie-em-dezembro-e-aponta-recupera%C3%A7%C3%A3o-
diz-fgv-1.675264 
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7. Curtas 

Cartão Reforma vai injetar R$ 87,3 mi no varejo 

 
09 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e serviços  
 

A primeira fase do programa Cartão Reforma, que atingirá 94 municípios 
em 12 estados, deve injetar R$ 87,3 milhões no comércio de material de 
construção. O valor representa 0,8% do faturamento mensal do setor, de R$ 11 
bilhões. 

A estimativa foi feita pela FecomercioSP em parceria com o Sindicato do 
Comércio Varejista de Material de Construção (Sincomavi). Para a entidade, 
ainda que os recursos financeiros sejam pouco significativos, frente ao 
faturamento mensal do ramo, “eles são bem-vindos neste momento de 
recuperação, principalmente para as micro e pequenas empresas.” A 
FecomercioSP destaca que o segmento foi um dos mais afetados com a crise 
econômica. 

O programa, que busca reduzir o déficit habitacional qualitativo com a 
liberação de recursos para a compra de materiais de construção, espera 
atender mais de 17 mil famílias na primeira etapa, que atingirá 94 cidades em 
12 estados. 
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8. Feiras 

 
15/01/2018 até 18/01/2018 – COUROMODA 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
17/01/2018 até 19/01/2018 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação MS 
Cidade: Maracaju – MS 
 
30/01/2018 até 02/02/2018 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
31/01/2018 até 03/02/2018 – FIOSP/CIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições - Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
05/02/2018 até 09/02/2018 – SHOW RURAL COOPAVEL 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel – PR 
 
18/02/2018 até 21/02/2018 – ABUP HOME & GIFT 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: São Paulo Expo 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/02/2018 até 21/02/2018 – EXPO CIEE GOIÁS 
Setor: Multisetores 
Local: Centro De Convenções De Goiânia 
Cidade: Goiânia – Go 
 
20/02/2018 até 23/02/2018 – ABUP TÊXTIL 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Centro de Eventos Pro Magno 
Cidade: São Paulo – SP 
 
21/02/2018 até 22/02/2018 – BIJOIAS 
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
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26/02/2018 até 01/03/2018 – FEMUR 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Pavilhão de Exposições do Horto Florestal 
Cidade: Ubá – MG 
 
02/03/2018 até 11/03/2018 – EXPO PARANAVAÍ 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí – PR 
 
05/03/2018 até 09/03/2018 – EXPODIRETO COTRIJAL 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque da Expodireto Cotrijal 
Cidade: Não-Me-Toque – RS 

 
05/03/2018 até 08/03/2018 – ABRIN 
Setor: Brindes, Presentes e Brinquedos 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 

 
06/03/2018 até 11/03/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE BH 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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