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1. Comércio 

Venda de colchões avançou em 2017 e lojistas querem manter ritmo este 
ano 

 
11 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 
Empresas como Anjos Colchões e MC Franqueadora pretendem aproveitar 
melhora no ambiente de negócios para inaugurar operações e ganhar mercado 
quando o motor econômico engrenar 
 

Após dois anos de retração, o volume de vendas de colchões voltou a 
crescer em 2017, com alta de 1,5%, injetando otimismo nos lojistas do setor. 
Com o resultado e perspectivas animadoras para 2018, redes como a Anjos 
Colchões e a MC Franqueadora (dona da Casa do Sono, Probel, OrtoSono, 
SonoArt, entre outras), já planejam acelerar as expansões. 

Nos últimos anos de crise, as duas empresas continuaram abrindo lojas, 
mas a um ritmo menor. No caso da Anjos Colchões, por exemplo, foram 
abertas dez unidades em 2016 e 15 no ano passado. Neste ano, a ideia é 
dobrar o número de inaugurações, com ao menos 30 aberturas. Se 
concretizada a previsão, a rede de franquias chegaria a 84 unidades ao final de 
2018. 

Segundo o diretor-presidente da companhia, Claudinei dos Anjos, a rede 
decidiu acelerar o processo de aberturas porque enxerga um reaquecimento 
maior do mercado de colchões ao longo deste ano. “Estamos acelerando a 
expansão pelo cenário melhor da economia e para ingressar em novos 
mercados”, diz o empresário. 

O quadro mais otimista para o setor está ligado a três fatores: a 
retomada do crédito, que favorece as compras a prazo, a melhora da confiança 
do consumidor, e um início de recuperação do mercado imobiliário, já que o 
consumidor tende a comprar um colchão novo quando troca de imóvel, explica 
o diretor do IEMI, Marcelo Prado. Diante do cenário, o executivo prevê que o 
volume de vendas de colchões cresça entre 2,8% e 3% este ano, o dobro do 
desempenho verificado pela empresa de pesquisas no ano passado. “Os 
indicadores de crédito têm crescido e os juros e inflação estão em queda. Tudo 
isso favorece os bens duráveis, entre eles os colchões”. 

A melhora dos indicadores tem se refletido diretamente nas vendas dos 
dois lojistas. Na Anjos Colchões, o faturamento cresceu 15% em 2017, na 
comparação com o ano anterior, enquanto na MC Franqueadora o indicador 
registrou avanço de 13%. “Passámos de uma venda média por loja de R$ 55 
mil, em 2016, para R$ 62 mil em 2017”, explicou ao DCI o diretor de expansão 
da MC Franqueadora, Carlos Guedes. 

Os planos da rede para este ano englobam a abertura de 35 unidades, 
com foco no estado de São Paulo e nas marcas Casa do Sono, Probel e 
OrtoSono. O número de aberturas será maior do que o registrado em 2017, 
quando a rede abriu 22 operações. Além dos mercados em que já opera, a 
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rede planeja entrar também em Santos, com 12 aberturas na cidade. A nova 
região deve demandar também a inauguração de um centro de distribuição 
(CD). 

“Após a abertura da quarta loja em Santos devemos abrir um CD”, 
afirma Guedes. O centro seria alugado e demandaria um investimento de cerca 
de R$ 2,5 milhões em mercadoria. Atualmente, a MC Franqueadora trabalha 
com cinco centros de distribuição e possui 92 lojas em operação. 

Para estimular o processo de expansão, a rede começou a oferecer 
crédito pré-aprovado para o franqueado que for abrir uma unidade. Através de 
uma vertical de crédito da empresa, o grupo oferece recursos tanto para a taxa 
de franquia quanto para a readequação do imóvel. “A estratégia tem nos 
ajudado muito a crescer e nos manter no mercado”, afirma. Segundo Guedes, 
as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente do faturamento da 
loja, minimizando riscos de inadimplência para o grupo. 

Resultados robustos 
Com o aumento do ritmo de aberturas de lojas, as redes estão 

esperando resultados robustos para 2018. A Anjos Colchões projeta um 
crescimento acima de 10% para o faturamento deste ano, já em cima de uma 
base alta de comparação. A MC Franqueadora ainda não tem uma projeção 
fechada para o desempenho do período, mas afirma que as expectativas são 
otimistas. “Até o final do ano passado o mercado ainda estava difícil, mas agora 
em 2018 esperámos um efeito mais positivo da economia sobre o setor”, 
finaliza Guedes. 
 
http://www.dci.com.br/comercio/venda-de-colch%C3%B5es-avan%C3%A7ou-
em-2017-e-lojistas-querem-manter-ritmo-este-ano-1.675815 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Construção Civil e Engenharia 

Construção civil encerra o ano com menor alta nos custos desde 2013 

 
10 de Janeiro de 2018 

Fonte: IBGE 
 

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado hoje pelo 
IBGE, teve seu menor resultado acumulado no ano em 2017 (3,82%) desde 
2013, quando foi de 0,52%, com influência decisiva do impacto da desoneração 
da folha de pagamento iniciada naquele ano. A variação mensal em dezembro 
foi de 0,18%, também menor que os 0,49% do mesmo período de 2016.  

Com isso, o custo médio por metro quadrado na construção civil em 
dezembro ficou em R$ 1.064,76, sendo R$ 544,97 relativos aos materiais e R$ 
521,71 à mão de obra. 

A parcela relativa ao custo da mão de obra foi determinante no resultado 
deste ano. Ela cresceu 5,17%, a menor taxa para o grupo desde 2013, quando 
ocorreu a desoneração na folha de pagamento. Desde então, a menor variação 
havia acontecido em 2015 (7,55%), enquanto chegou a ser de 10,89% no ano 
passado. 

“Foi a mão de obra [a responsável pelo resultado]. Os ganhos nos 
acordos coletivos foram inferiores em relação aos anos anteriores. Isso foi o 
que realmente impactou nessa desaceleração da taxa”, ressalta o gerente da 
pesquisa, Augusto Oliveira. “Todos os estados tiveram uma desaceleração na 
mão de obra em relação a 2016, com exceção do Amapá”, complementou. 

Já em dezembro, foi decisiva a queda no valor dos materiais para que o 
resultado ficasse em 0,18%, a terceira menor taxa no ano, atrás apenas de 
abril (0,15%) e outubro (0,16%). 
 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/19448-construcao-civil-fecha-o-ano-com-menor-alta-nos-
custos-desde-2013.html 

 
Voltar ao índice  
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3. Serviços - Internet 

Mobile ultrapassa webmail e desktop no acesso aos e-mails 

 
10 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O avanço da tecnologia móvel transformou o mundo de muitas 
maneiras, incluindo a forma como os usuários interagem com o e-mail. 
Globalmente, a taxa de abertura de mensagens via dispositivos móveis quase 
dobrou nos últimos cinco anos, saltando de 29% em 2012 para 55% em 2017. 
No Brasil, a preferência praticamente se divide entre os acessos via mobile 
(48%) e webmail (46%). 

“O estudo evidencia uma tendência que já vínhamos notando: cada vez 
mais as pessoas estão abrindo mais e-mails em dispositivos móveis. Essa 
nova realidade exige que as marcas se atentem aos detalhes na construção de 
campanhas que chamem a atenção dos clientes em ambientes menores, se 
comparados ao espaço de visualização de um desktop”, explica Rafael Viana, 
estrategista de e-mail da Return Path. 

Os dados fazem parte do estudo “A experiência com clientes de e-mail” 
(https://returnpath.com/pt-br/downloads/email-client-experience/), lançado pela 
Return Path. A pesquisa também mapeia quando as pessoas têm maior 
probabilidade de abrir e-mails e o período de tempo que normalmente 
dispensam em cada mensagem, entre outros detalhes da experiência. 

O tempo de leitura agrega insights sobre a relevância dos conteúdos, e 
está dividido em 3 categorias: abaixo de 2 segundos considera-se abandono, 
entre 3 e 7 segundos indica que o assinante leu rapidamente, e pode-se 
considerar lido quando o tempo é superior a 8 segundos. 

As análises foram realizadas com base em dados coletados entre os 
meses de maio de 2016 a abril de 2017, e comparados com estudo similar, 
divulgado pela empresa em 2012. 

Entre as principais conclusões do estudo “A experiência com clientes de 
e-mail” (https://returnpath.com/pt-br/downloads/email-client-experience/) estão: 

Celular dispara na preferência global – Durante o período analisado, 
55% dos e-mails foram abertos em dispositivos móveis, contra a taxa de 29% 
apresentada em 2012. Em contrapartida, a abertura em webmail caiu 26% em 
cinco anos – de 37% para 28%. O Desktop apresenta o menor nível de 
preferência: apenas 16% na média global, contra 34% em 2012; 

Plataforma iOS continua muito utilizada – A taxa de abertura de e-mail 
no iPhone e no iPad apresentou leve queda nos últimos cinco anos, mas ainda 
assim o iOS segue apresentando grande vantagem em relação ao Android, na 
preferência dos usuários globais. A soma das taxas de IPhone e Ipad resulta 
em abertura de 79%, contra 20% em Android. Em 2012, apenas 14% dos 
acessos a e-mails via dispositivos móveis foram no Android, enquanto 85%, no 
iOS. 

O Gmail ultrapassou o Yahoo! na corrida de webmail – Com um salto de 
6% em 2012 para 59% em 2017, o Gmail figura hoje como líder no número de 
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aberturas no ambiente de webmail. Na edição anterior da pesquisa da Return 
Path, o Yahoo! era o mais utilizado pelos usuários, com 37% da preferência. 

Aos finais de semana, o pico de aberturas acontece via celular – Sem 
surpresas, a maior porcentagem de acessos a e-mails via dispositivos móveis 
acontece no fim de semana, 60% aos sábados e domingos, contra média entre 
51 e 55% de segunda a sexta-feira. Os dados podem ser explicados pelo fato 
de que durante a semana as pessoas tendem a estar na frente de seus 
computadores. 

“Em apenas cinco anos, vimos mudanças significativas no ambiente de 
e-mail e não há dúvida de que mais mudanças estão por vir”, disse Cecília 
Belele, Diretora Regional da Return Path para América Latina. “Os profissionais 
de marketing precisam entender o estado atual do ecossistema de e-mail e 
como é provável que ele evolua ainda mais. Saber como, quando e onde seus 
e-mails estão sendo abertos – e como esses hábitos mudaram ao longo do 
tempo – pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas sobre o 
planejamento do programa de e-mail das marcas”. 

O estudo “A experiência com clientes de e-mail” está disponível para 
download gratuito no site da Return Path (https://returnpath.com/pt-
br/downloads/email-client-experience/). Na página da empresa é possível ainda 
obter dados atualizados mês a mês dos e-mails abertos. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mobile-ultrapassa-webmail-e-
desktop-no-acesso-aos-e-mails/ 
 

Voltar ao índice 

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mobile-ultrapassa-webmail-e-desktop-no-acesso-aos-e-mails/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mobile-ultrapassa-webmail-e-desktop-no-acesso-aos-e-mails/
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4. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação oficial pelo IPCA em 2017 é de 2,95%, a menor taxa desde 1998 

 
10 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do 

país, fechou em 2017 com alta acumulada de 2,95%, resultado 3,34 pontos 
percentuais inferior aos 6,29% de 2016. É o menor número desde a taxa de 1998 
quando ficou em 1,65%. 

Os dados foram divulgados hoje (10), no Rio de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicam que, em dezembro, o IPCA 
fechou em 0,44%, ficando 0,16 ponto percentual acima do resultado de novembro 
(0,28%). Essa foi a maior variação mensal de 2017. Em 2016, o IPCA de dezembro 
atingiu 0,3%. 

Índice abaixo da meta 
A inflação de 2017 de 2,95% ficou abaixo do piso inferior da meta fixada pelo 

Comitê de Política Monetária (Copom), que era de 4,5% (com tolerância de 1,5 ponto 
percentual para mais ou para menos). 

Para 2017, o governo havia fixado uma meta inflacionária de 4,5%, com 
possibilidade de variação de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, entre 3% e 6%. 

Em dezembro o IPCA fechou com alta de 0,44%, a maior variação mensal do 
ano e um resultado 0,16 ponto percentual acima do 0,28% de novembro. Em 2016, o 
IPCA fechou dezembro com alta de 0,3%. 

Dos nove grupos que compõem o IPCA, o setor de Alimentação e Bebidas foi o 
que mais contribuiu para conter a inflação. Responsável por cerca de 25% das 
despesas das famílias, o grupo acusou queda acumulada (deflação) de 1,87%. 

O resultado decorreu da redução de 4,85% no preço dos alimentos consumidos 
em casa, com destaque para as frutas (-16,52%), que tiveram o maior impacto 
negativo (-0,19 ponto percentual). 

Segundo o gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor 
do IBGE, Fernando Gonçalves, a deflação dos alimentos foi consequência da 
produção agrícola, que teve uma safra cerca de 30% maior que a de 2016. 

“Essa situação levou o consumidor a pagar mais barato (-1,87%) do que no 
ano anterior. É a primeira vez que o grupo apresenta deflação desde a implantação do 
Plano Real”, disse. 

A alta do último mês do ano foi influenciada pela aceleração na taxa dos 
grupos Alimentação e Bebidas, que passou de uma deflação de 0,38% em novembro 
para 0,54%; e Transportes (de 0,52% para 1,23%). 

Alimentação consumida em casa influencia índice 
Segundo o IBGE, no grupo dos alimentos, após sete meses consecutivos de 

variação negativa, a mudança de -0,38% em novembro para 0,54% em dezembro 
ocorreu por conta da alimentação consumida em casa. Ela passou de -0,72% para 
0,42%. 

Já os principais impactos individuais no índice do mês, ambos de 0,09 ponto 
percentual, foram exercidos pelas passagens aéreas (alta de 22,28%), e pela gasolina 
(o preço do litro ficou, em média, 2,26% mais caro). Juntos, com impacto de 0,18 
ponto percentual, esses dois itens representaram 41% do IPCA de dezembro. 
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Eles também foram os principais responsáveis para que o grupo Transportes 
(1,23%) apresentasse a maior alta no mês, considerando-se, ainda, o aumento de 
4,37% do etanol, com impacto de 0,04 ponto percentual. 

Três grupos são responsáveis pela queda da inflação 
Se os alimentos contribuíram para reduzir a inflação de 2017, principalmente 

em razão da safra recorde, outros três segmentos – Habitação (6,26%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (6,52%) e Transportes (4,1%)) - foram os grupos que mais 
influenciaram positivamente o índice, com contribuição de 2,45 pontos percentuais 
para a alta do IPCA/2017, que fechou o ano em 2,95%. 

Segundo o IBGE, no grupo Habitação, as principais influências da alta vieram 
de produtos como o gás de botijão, que subiu 16%, taxa de água e esgoto (10,52%) e 
energia elétrica (10,35%). 

Para o gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor do 
IBGE, Fernando Gonçalves, essa situação pode ser explicada, em parte, pelo reajuste 
de 84,31% nas refinarias, “que contribuiu para o aumento no preço do gás de cozinha 
vendido em botijões de 13kg”. 

Já a gasolina, com alta de 10,32%, foi o produto que mais subiu no grupo 
Transportes. Além do reajuste nos tributos (Programa de Integração Social/ 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - PIS/Cofins), foram 
concedidos 115 reajustes nos preços, com um aumento acumulado de 25,49% 
somente entre 3 julho a 28 de dezembro do ano passado. 

Segundo o IBGE, “essa variação [que faz parte da nova política de preços da 
Petrobras] objetiva acompanhar a taxa de câmbio e as cotações internacionais de 
petróleo e derivados”. 

A variação nos preços de Saúde e Cuidados Pessoais foi influenciada pelo 
aumento nas mensalidades dos planos, que ficaram 13,53% mais caros, e dos 
remédios (4,44%). “O resultado deve-se ao reajuste concedido pela Agência Nacional 
de Saúde (ANS), de até 13,55% para os planos de saúde, e pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos, de até 4,76%”, informou o IBGE. 

Inflação por regiões 
Das treze regiões envolvidas na pesquisa do IPCA, sete encerraram 2017 com 

taxas de inflação menores que a média nacional de 2,95%. As duas maiores altas 
ocorreram em Goiânia e Brasília, ambas com variação inflacionária de 3,76% - 
resultado 0,81 ponto percentual acima da variação média nacional. 

Em São Paulo, a taxa subiu 3,63%, em Curitiba, 2,42%, em Recife, 3,31% e no 
Rio de Janeiro, 3,03%. 

Já entre as sete regiões com resultados abaixo dos 2,95% da média nacional 
se destacam Belém, que, com a alta de 1,14%, teve o menor IPCA do país; Belo 
Horizonte (2,03%) e Campo Grande (2,11%). 

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, abrange famílias com rendimento 
de 1 a 40 salários mínimos e envolve dez regiões metropolitanas, além de Goiânia, 
Campo Grande e de Brasília. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/inflacao-oficial-pelo-
ipca-em-2017-e-de-295-menor-taxa-desde-1998 
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Apenas 15% dos brasileiros se prepararam para pagar despesas de início 
de ano 

 
10 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
Levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 
apenas 15% dos brasileiros dizem ter condições de pagar, com os próprios 
rendimentos, as despesas de início de ano, como os gastos com material 
escolare, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 

De acordo com a pesquisa, a maioria dos brasileiros não se preparou 
para os dispêndios de início de ano. Apenas um terço (32%) dos consumidores 
guardaram parte do décimo terceiro salário para as despesas de janeiro e 
fevereiro; 27% abriram mão de compras no Natal; e 21% passaram a fazer 
algum bico para acumular uma renda extra. 

“O ideal é que todos tenham entrado 2018 com a organização já traçada 
no final do ano passado. Mas quem ainda não pensou nisso, ainda dá tempo e 
precisa correr. O primeiro passo é fazer um mapeamento pensando no futuro, 
mas sempre de olho no retrovisor, pois janeiro é um mês com muito acumulo 
de gastos, como viagens do período de festas e parcelas remanescentes do 
Natal”, destacou a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

Segundo a entidade, o brasileiro que parcelou suas compras natalinas 
vai terminar de pagar as prestações, em média, somente entre os meses de 
abril e maio, o que sinalizaria um orçamento comprometido por um período 
considerável do ano. 

“O ideal é deixar a quantia separada de seus rendimentos mensais. 
Assim, o consumidor não cai na tentação de gastar o dinheiro com outras 
finalidades. A mesma dica vale para quem tem dinheiro guardado para pagar os 
tributos à vista neste ano, mas tem receio de ceder à tentação de usar esse 
dinheiro para compras supérfluas. Para os que se enquadram nesse perfil, é 
melhor pagar de uma vez e se livrar de problemas futuros ”, acrescentou a 
economista Marcela Kawauti. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/apenas-15-dos-
brasileiros-se-prepararam-para-pagar-despesas-de-inicio-de 
 

Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

Participe do e-xport brasil para aumentar as exportações 

 
08 de Janeiro de 2018 

Fonte: Apex-Brasil 
 

As inscrições estão abertas para as empresas que querem usar a 
internet para expandir suas exportações por meio do comércio eletrônico. O 
programa e-Xport Brasil, lançado pela Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) no final de outubro de 2017, foi 
criado para ajudar empresas que já exportam a conquistar mais clientes e 
incrementar as vendas em mercados como China, Estados Unidos, Argentina e 
México. 

Para isso, a Agência contará com parcerias com grandes domínios de 
comércio eletrônico mundial, como a B2BRAZIL.com.br, além de empresas que 
prestam serviços online como pagamento, logística e marketing digital. 

As empresas que se inscreverem e forem selecionadas para participar 
do e-Xport Brasil contarão com diversos serviços de orientação para aprender 
a melhor forma de aproveitar as plataformas digitais para exportação, como 
mentoria para capacitação, realização de campanhas, missões e ações de 
promoção comercial. As datas de cada ação estão sendo definidas e serão 
informadas em breve. 

Manifeste aqui seu interesse em participar do programa. Saiba mais 
sobre o e-Xport Brasil aqui. 
 
http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/PARTICIPE-DO-E-XPORT-BRASIL-PARA-
AUMENTAR-AS-
EXPORTACOES?_cldee=ZGVjb3Muc2NzQG1kaWMuZ292LmJy&recipientid=c
ontact-ce381411308ce71181167446a0f438e8-
f99f9107dab84bad8208decb4621d605&utm_source=ClickDimensions&utm_me
dium=email&utm_campaign=Informe%20Apex-Brasil&esid=bc81c1e7-a3f4-
e711-810d-e0071b6fc061 
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6. Emprego 

Indicador de tendência de emprego da FGV atinge maior nível desde 2008 

 
09 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 

Resultado sinaliza continuidade da tendência de recuperação do mercado de trabalho 
nos primeiros meses de 2018, diz a FGV. 
  

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), termômetro para o mercado de trabalho, avançou 3,1 pontos, em dezembro, 
para 107,0 pontos. É o maior nível da série iniciada em junho de 2008, informou a 
fundação em relatório publicado no seu site nesta terça-feira (9). 

Com o resultado, o índice avançou 17,0 pontos em 2017 e sinaliza 
continuidade da tendência de recuperação do mercado de trabalho nos primeiros 
meses de 2018, diz a FGV. 

A alta do IAEmp em dezembro ocorreu em seis dos sete indicadores que o 
compõem, com destaque para os 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, com variações de 9,1 e 4,4 pontos, na 
margem, respectivamente. 

“O índice antecedente de emprego (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”, afirma Fernando de Holanda Barbosa Filho, economista 
da FGV. 

Parte da mesma pesquisa, o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) 
também avançou, pelo segundo mês consecutivo, ao variar 1,7 ponto, para 100,3 
pontos, maior desde março de 2017 (100,6). No ano passado, o indicador recuou 3,3 
pontos. 

Assim como em dezembro, as classes de renda que mais contribuíram para a 
alta do ICD foram as duas mais baixas: consumidores com renda familiar até R$ 
2.100, cujo Indicador de Emprego (invertido) variou 9,5 pontos; e a faixa entre R$ 
2.100 e R$ 4.800, com avanço de 1,1 ponto. 

“Ainda que o nível do Índice Coincidente de Desemprego (ICD) esteja acima de 
100 pontos, 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% e a geração de vagas continua ocorrendo predominantemente no 
mercado informal, retratando um mercado de trabalho ainda complicado para o 
trabalhador”, diz Barbosa Filho. 

A próxima divulgação dos indicadores de mercado de trabalho da FGV ocorrerá 
em 8 de fevereiro. 

 
https://g1.globo.com/economia/noticia/indicador-antecedente-de-emprego-da-
fgv-atinge-maior-nivel-historico.ghtml 
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Carreiras ligadas às mídias sociais estão em alta em 2018 

 
09 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

Criativo, ágil, bem informado, bom de relacionamento e de escrita. Assim 
é o perfil do profissional de mídias sociais, uma das carreiras mais promissoras 
hoje e para a próxima década no Brasil e no mundo, segundo dados do 
relatório “O Futuro do Trabalho”, do Fórum Econômico Mundial. O social media, 
como também é chamado, é responsável pelos canais na web de uma ou mais 
marcas – sejam empresas, governos, ONGs, figuras públicas etc. 

O sucesso de Facebook, Instagram e outros canais no Brasil exige cada 
vez mais a profissionalização da gestão das marcas nas redes. E como em 
2018 haverá eleições gerais, a procura pela função social media tende a 
crescer. Consultora de Marketing Digital e professora da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) e da Universidade Veiga de Almeida (UVA), Luciana Salgado 
observa que tanto as agências de comunicação precisarão aumentar seus 
quadros — por conta das grandes campanhas —, quanto candidatos de menor 
expressão necessitarão do auxílio desses profissionais. 

Ter afinidade pelas redes sociais é apenas o primeiro passo para se 
aventurar nesse campo. Elaboração de estratégia de presença da marca nas 
redes sociais; idealização, redação e direção de arte de conteúdo; interação 
com o consumidor; monitoramento e análise de performance das iniciativas e 
mensuração de resultados são algumas das atribuições desta carreira. 
Pensamento estratégico e habilidade para gestão de crises também são 
qualidades fundamentais para quem deseja atuar nesta atividade. 

“Os profissionais de mídias sociais ganham cada vez mais peso no 
mercado. Além da geração de conteúdo, as empresas estão cobrando uma 
postura multidisciplinar desses profissionais, que precisam dominar um 
conjunto de competências”, observa a consultora de Marketing Digital. 

De acordo com a professora da FGV, também é desejável que os 
interessados nessa carreira tenham um bom perfil analítico e boas noções de 
tecnologia, pois a demanda é grande por profissionais que possam atuar em 
conjunto com o setor de Business Inteligence, que é uma das áreas que mais 
vem crescendo ultimamente, já que a análise e o cruzamento de dados são 
fundamentais para garantir bons resultados na comunicação com os 
consumidores”, completa a docente, acrescentando que o domínio de outro 
idioma, como o inglês, ajuda a muito. 

Neste ramo, há cargos que vão de analista de mídias sociais a gerente, 
passando por gestor e gerente de relacionamento. Em muitos casos, os postos 
são ocupados por profissionais de Comunicação, como graduados em 
Publicidade ou Jornalismo. No entanto, o pessoal da área de Humanas vem 
sendo absorvido. Nesse contexto, a busca por qualificação ajuda a conseguir 
melhores oportunidades de atuação. Segundo Luciana Salgado, a 
especialização pode ser feita em cursos na área de Marketing Digital. 

Os profissionais de mídias sociais podem atuar em agências de 
publicidade e de comunicação, com jornada média de oito horas por dia. Há 
também os contratados diretamente por empresas e os freelancers, que 
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trabalham em casa e fazem o seu próprio horário, podendo atender vários 
clientes. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/carreiras-ligadas-as-midias-
sociais-estao-em-alta-em-2018/ 
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Índice que reajusta aluguel tem inflação de 0,75% na prévia de janeiro 

 
11 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de 

contratos de aluguel, registrou taxa de inflação de 0,75% na primeira prévia de 
janeiro deste ano. 

A taxa é ligeiramente mais alta do que a anotada na primeira prévia de 
dezembro (0,73%), segundo dados divulgados hoje (11), no Rio de Janeiro, 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em 12 meses, o IGP-M acumula 
deflação (queda de preços) de 0,41%. 

A alta da taxa foi influenciada pelos preços no atacado, medidos pelo 
Índice de Preços ao Produtor Amplo, cuja inflação subiu de 0,96% em 
dezembro para 1,03% em janeiro. O Índice de Preços ao Consumidor, que 
analisa o varejo, manteve a mesma taxa de inflação nos dois períodos: 0,30%. 

Já o Índice Nacional de Custo da Construção caiu de 0,30% na prévia de 
dezembro para 0,14% na prévia de janeiro. A primeira prévia de janeiro do IGP-
M foi calculada com base em preços coletados entre os dias 21 e 31 de 
dezembro de 2017. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/indice-que-reajusta-
aluguel-tem-inflacao-de-075-na-previa-de-janeiro 
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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 
 

Voltar ao índice



 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


