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1. Comércio – Shopping Center 

Movimentação e vendas em shopping fecham 2017 em alta 

 
30 de Janeiro de 2018 

Fonte: Novarejo 
 
Pesquisa da Abrasce registrou aumento tanto no número de pessoas que vão aos 
estabelecimentos quanto no volume de vendas do setor 
 

O faturamento dos shoppings por todo o país atingiu R$ 168 bilhões no 
acumulado do ano passado, segundo o Censo Abrasce, realizado pela Associação 
Brasileira de Shopping Centers. O levantamento apontou um crescimento de 6,2% em 
número de vendas. A indústria de centros comerciais no Brasil ficou responsável por 
2,5% do PIB em 2017. 

As regiões Sudeste e Nordeste foram as que mais cresceram, enquanto o 
Centro-Oeste foi o que registrou menor avanço. Em relação ao número de pessoas 
visitando os estabelecimentos, o aumento foi de 5,5% na comparação com 2016. 

Perspectivas para 2018 
A Abrasce espera que o setor cresça em volume de vendas entre 5,5% e 6% 

em 2018. A associação tem as datas de inauguração de 23 novos estabelecimentos 
marcadas para este ano. Em 2017, a expectativa de abertura de 19 estabelecimentos 
não se concretizou, ficando em 12 unidades em todo o país. 

Ano melhor para o setor de shopoinsgc enter e para o varejo, não serpa 
maravilhosa pelas dificuldades na macro e na política. 5,5 e 6% de expectativa de 
crescimento. Temos a data de abertura de 23 shippoinugs, mas esperamos 20 para 
este ano realmente. 

A expectativa é de que a maior parte das inaugurações aconteçam fora das 
capitais. O interior do país ultrapassou, em 2014, as capitais como destino preferencial 
dos shoppings centers. Hoje, 54% dos 571 estabelecimentos estão em cidades que 
não são capitais. Dos 23 shoppings esperados para este ano, 17 são em regiões 
litorâneas ou nos interiores dos estados. “Isso não significa saturação das capitais, 
mas, no momento, o interior oferece melhores condições em relação a custo de 
terrenos, de locação e de aceitação do público”, explica Glauco Humai, presidente da 
Abrasce. 

Espaço de convivência 
Humai aponta que os shoppings têm se tornado cada vez mais lugares de 

prestação de serviços que completam a experiência de compra dos consumidores e 
crê que essa particularidade é fundamental para que os estabelecimentos não 
enfrentem crise semelhante à do setor nos Estados Unidos, com uma proliferação de 
fechamento de shoppings. “O shopping center brasileiro se difere dos demais, é um 
centro de lazer, entretenimento e concivvência. Somente 37% dos frequentadores vão 
com intuito de compra. Os outros 63% vão com outro intuito e acabam comprando na 
hora”, avalia Humai. 

 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/01/30/movimentacao-e-vendas-
shopping-alta-2017/ 

 
Voltar ao índice 
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2. Serviços 

Confiança de serviços do Brasil sobe em janeiro para o nível mais alto em 
3 anos e meio, diz FGV 

 
31 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

A confiança de serviços do Brasil subiu em janeiro pelo segundo mês 
seguido e chegou ao nível mais alto em três anos e meio, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira. 

No primeiro mês do ano, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) teve 
alta de 2,4 pontos e foi a 91,8 pontos, resultado mais elevado desde os 92,4 
pontos de julho de 2014. 

"A melhora...ganha ainda maior relevância por sua reverberação entre 
os diversos segmentos do setor. Esta maior convergência das avaliações dos 
empresários reforça o cenário de continuidade da recuperação da economia 
nos próximos meses", disse em nota o economista da FGV Ibre Itaiguara 
Bezerra. 

O resultado derivou tanto da melhora da avaliação da situação atual 
quanto das expectativas, com avanço em 9 das 13 principais atividades 
pesquisadas. 

O Índice da Situação Atual (ISA-S) registrou alta de 1,1 ponto e foi a 
86,2 pontos, influenciado principalmente pelo indicador que mede o grau de 
satisfação com a situação atual dos negócios. Foi o 11º mês de alta 
consecutiva. 

Já o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 3,4 pontos e chegou a 97,4 
pontos -- maior nível desde março de 2014, com destaque para o indicador que 
avalia o otimismo com a situação dos negócios para os próximos seis meses. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/confianca-de-servicos-do-brasil-sobe-em-
janeiro-para-o-nivel-mais-alto-em-3-anos-e-meio-diz-fgv-1.680653 
 

Voltar ao índice  
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3. Serviços - Internet 

Banda larga fixa avança 7,15% e chega a 28,6 mi de lares em 2017 

 
31 de Janeiro de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

Entre janeiro e dezembro de 2017, se comparado ao mesmo período do 
ano anterior, foram adicionados ao sistema 1,91 milhão de novos contratos de 
banda larga fixa no país. Um crescimento de 7,15% em relação a 2016. No 
total, existem no país 28,67 milhões de acessos de banda larga fixa. 

Segundo levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), a expansão do serviço de banda larga fixa foi puxada pelos 
provedores regionais responsáveis por 1,28 milhão de novos contratos, 
aumento de 43,72%, totalizando 4,21 milhões de contratos ativos neste 
seguimento no final do ano de 2017. “Dessa forma, dobrou o crescimento 
quando comparado à entrada de 591,35 mil novos contratos em 2016”, dizia o 
balanço. 

No ano passado, considerando somente os provedores nacionais, a TIM 
registrou crescimento de 85,87 mil novos contratos (+26,3%), a SKY 54,86 mil 
amais (+17,6%), a Claro entrada de 482,89 mil (+5,74%), a Vivo somou 108,14 
mil (+1,45%) a sua base de assinantes no ano de 2017. A Oi foi a única 
prestadora com queda (-1,70%). 

No total, diz ainda a agência, o mês de dezembro de 2017 também 
registrou aumento de 93,60 mil contratos ativos ou mais 0,33% em relação aos 
números de novembro. A variação anual e mensal de 2017 da banda larga fixa 
está disponível no Portal da Anatel por Grupos Econômicos e Unidades da 
Federação. 
 
http://www.dci.com.br/servicos/banda-larga-fixa-avanca-7-15-e-chega-a-28-6-
mi-de-lares-em-2017-1.680578 
 

Voltar ao índice 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  6 

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

 

4. Serviços - Telecomunicações 

Brasil registra 102 milhões de acessos 4G em 2017 

 
30 de Janeiro de 2018 

Fonte: Canal Tech 
 

O ano de 2017 apresentou um aumento considerável no uso da rede 4G 
no Brasil. Segundo dados da Telebrasil (Associação Brasileira de 
Telecomunicações), o crescimento foi de 70% em comparação ao ano anterior, 
fechando com 102 milhões de acessos. 

As redes 4G, hoje, cobrem 3.823 municípios brasileiros, locais onde 
habitam 93% do total da população do país, sendo uma cobertura mais de três 
vezes maior do que a estabelecida nos leilões das licenças de serviços móveis, 
que previa 1.079 cidades. 

De acordo com as informações coletadas pela Telebrasil, a cobertura 3G 
também apresentou aumento, chegando a 5.131 municípios brasileiros, nos 
quais residem 98,8% da população. Foram 146 novas cidades a receberem a 
cobertura desde dezembro de 2016. 

Com os aumentos, o Brasil passa a contar com 204,1 milhões de 
acessos à internet via rede móvel. Desde dezembro do ano passado, os 
acessos fixos e móveis totalizam 233 milhões, sendo 28,7 milhões em banda 
larga fixa, um aumento de 7,8%. 
 
https://canaltech.com.br/telecom/brasil-registra-102-milhoes-de-acessos-4g-
em-2017-107430/ 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Transporte Aéreo 

Reclame Aqui: com cobrança de bagagens, queixas em aeroportos 
dobram 

 
30 de Janeiro de 2018 

Fonte: Correio Braziliense 
 

O volume mais do que dobrou em relação ao primeiro semestre de 2017, 
quando foram registradas 1,3 mil reclamações 
 

Enquanto viagens dão boas histórias para contar, o aeroporto traz muita 
dor de cabeça para o consumidor. Não é difícil encontrar pessoas que já 
tiveram algum problema, seja com atraso de voo, mau atendimento das 
companhias ou cobranças abusivas. Agora, reclamação relacionado a 
bagagens é o assunto da vez. De acordo com o site Reclame Aqui, no segundo 
semestre de 2017, as empresas aéreas, as agências de turismo e a Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC) somaram mais 2,7 mil queixas sobre o 
despacho das malas. 

O volume mais do que dobrou em relação ao primeiro semestre de 2017, 
quando foram registradas 1,3 mil reclamações. O número de críticas no site 
aumentou depois que as companhias mudaram a política de cobrança das 
bagagens, depois da resolução da ANAC.   

As companhias aéreas prometeram redução dos preços, mas as 
pessoas não estão sentindo no bolso. A mudança na cobrança foi feita, 
principalmente, depois de junho do ano passado. As reclamações contra as 
companhias no segundo semestre de 2017 foram maiores do que todo o ano 
de 2016. Ao todo, somaram-se 3.560 queixas no ano passado.  

Confira o número de queixas contra as companhias por período: 1º 
semestre de 2016: 984; 2º semestre de 2016: 1137; 1º semestre de 2017: 
1226; 2º semestre de 2017: 2334 

O número de reclamações contra as agências de turismo também houve 
um aumento expressivo. Neste grupo, o crescimento se deve, em grande parte, 
porque o consumidor descobriu que pagaria a taxa de bagagem no embarque. 
A alegação é de que, no pacote, não foram informados que o despache de 
mala não estava incluso.   

Confira o número de queixas por período das agências de turismo: 1º 
semestre de 2016: 69; 2º semestre de 2016: 70; 1º semestre de 2017: 93; 2º 
semestre de 2017: 393. 

De acordo com o presidente do Reclame Aqui, Mauricio Vargas, o 
consumidor está reclamando porque não foi cumprido o prometido, que é 
baratear as passagens. "Quando começou a se falar da nova resolução, iria ser 
usada a experiência usada em países europeus, mas a necessidade e 
realidade do consumidor brasileiro é completamente brasileiro. Sem dizer que 
as regras só beneficiaram as empresas", afirmou. 
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De acordo com levantamento de preços de institutos de pesquisa, as 
tarifas aéreas aumentaram até 35% em outubro de 2017 com a mudança de 
regra. 
 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/01/30/internas
_economia,656687/com-cobranca-de-bagagens-queixas-em-aeroportos-
dobram.shtml 
 

Voltar ao índice  
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6. Bem-Estar do Consumidor 

Cresce número de consumidores que conseguem limpar o nome, diz SCP 
Brasil 

 
30 de Janeiro de 2018 

Fonte: G1 
 

É a 1ª alta para os meses de dezembro desde 2014; maior parte das dívidas 
recuperadas são com bancos. 
 

O número de dívidas regularizadas, calculado a partir das exclusões dos 
registros de inadimplência, cresceu 4,42% no mês de dezembro na 
comparação com o mesmo período de 2016. Trata-se da primeira alta do 
indicador para os meses de dezembro desde 2014, quando o crescimento fora 
de 12,11%. 

Os dados fazem parte do novo Indicador de Recuperação de Crédito 
lançado hoje pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que permitirá 
acompanhar em todas as regiões, a evolução do número de consumidores 
brasileiros que deixam os cadastros de inadimplentes após pagamento da 
dívida pendente. 

A pesquisa ainda revela que na comparação com novembro de 2017, o 
número de dívidas quitadas apresentou uma alta de 38% no mês de dezembro, 
influenciada, principalmente, pelas campanhas de recuperação de crédito e 
também pela injeção de capital extra na economia por meio do 13º salário e 
demais bonificações do período. Os brasileiros costumam limpar o nome 
também para voltar ao mercado de consumo, segundo o SPC Brasil. 

Em novembro de 2017 frente a outubro, o indicador também já havia 
apresentado uma alta elevada, de 11,98%, após três meses seguidos de 
retração. 

45% das pendências regularizadas com bancos 
Entre as dívidas que foram regularizadas no mês de dezembro, 45% são 

relativas a pendências com bancos, como dívidas no cartão de crédito, 
empréstimos, financiamentos e seguros. 

O segundo tipo de dívida que foi colocada em dia é com concessionárias 
de serviços básicos como água e luz, que representaram 21% do total das 
dívidas recuperadas no período. 

Completam a lista os compromissos financeiros com o comércio (21%) e 
a quitação de contas de TV por assinatura, internet e telefone, com 5% de 
participação. 

Dívidas de menor tempo lideram recuperação 
De acordo com o SPC Brasil, 46% dos consumidores que quitaram suas 

dívidas tinham pendências com menos de 90 dias de atraso. Em seguida, 
aparecem as fatias de devedores com dívidas pendentes entre um e três anos 
(17%), entre 91 a 180 dias (15%), entre três a cinco anos (11%) e entre 181 a 
360 dias (10%). 
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Houve uma alta significativa de 25,9% na quantidade de brasileiros que 

saíram dos cadastros de inadimplentes no mês de dezembro na comparação 
com novembro. Esse número também reflete o recebimento do 13º salário. Em 
novembro, o indicador também havia apresentado alta elevada na comparação 
mensal, de 10,85% frente outubro. 

Já na comparação com dezembro de 2016, houve queda de 1,39% na 
quantidade de consumidores inadimplentes que limparam seu nome. 
 
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/cresce-numero-de-
consumidores-que-conseguem-limpar-o-nome-diz-scp-brasil.ghtml 

 
Voltar ao índice  
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7. Comércio Eletrônico 

E-commerce brasileiro sofre uma tentativa de fraude a cada cinco 
segundos 

 
31 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

A Konduto, empresa brasileira de antifraude, realizou levantamento que 
mostra que o e-commerce brasileiro sofre uma tentativa de fraude a cada cinco 
segundos. Estes golpes contra lojas online acontecem a partir de compras 
feitas com cartões de crédito clonados. 

O estudo, intitulado Raio-X da Fraude, levou em consideração uma 
amostragem de mais de 40 milhões de transações, entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2017. O estudo aponta que o índice de tentativas de golpes 
virtuais foi de 3,03%, o que corresponde a uma transação fraudulenta a cada 
33 processadas no comércio eletrônico. Este valor representa somente as 
tentativas de fraude, e não necessariamente a taxa de fraudes efetivas do e-
commerce brasileiro. 

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o 
e-commerce nacional recebeu mais de 203 milhões de pedidos ao longo de 
2017. Se 3,03% delas são de origem fraudulenta, mais de 6 milhões de 
transações foram feitas por estelionatários utilizando cartões clonados durante 
os 365 dias do ano. Quase uma compra criminosa a cada 5 segundos. 

“A maioria destas transações ilegítimas é barrada pelos sistemas 
antifraudes ou pelo lojista antes mesmo da aprovação do pagamento na hora 
da compra, e os produtos sequer são enviados ao fraudador. Um e-commerce 
saudável não pode ter uma taxa de fraudes superior a 1% do faturamento, sob 
risco de advertências, multas e até mesmo descredenciamento junto às 
operadoras e bandeiras de cartão de crédito”, explica Tom Canabarro, co-
fundador da Konduto. 

A taxa de tentativas de fraude em 2017 ainda é considerada bastante 
elevada alta, mas apresentou uma redução de 15,4% em comparação ao 
índice de 2016, de 3,58%. Uma explicação para esta queda é o crescimento de 
todo o ecossistema do e-commerce no Brasil, com um mercado cada vez mais 
maduro e com soluções que oferecem alta tecnologia e segurança para lojistas 
e clientes. 

O Raio-X da Fraude apresenta também o período do dia e o dia da 
semana em que a atividade criminosa é mais intensa na internet brasileira. De 
acordo com o relatório, a maioria dos pedidos ilegítimos ocorre entre 20 e 23h, 
com 21,5% das tentativas, e quarta-feira é o dia da semana que em que 
acontecem mais compras perigosas. “Estes dados mostram que os criminosos 
virtuais encaram a fraude como ‘trabalho’, e não como atividade secundária”, 
ressalta Canabarro. 

O estudo é voltado principalmente para profissionais que atuam nos 
setores de e-commerce, meios de pagamento on-line, bancos ou tecnologia. O 
objetivo da Konduto é compartilhar com o mercado informações relevantes 
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sobre um problema ainda muito pouco debatido no mercado, muito embora a 
fraude seja uma das principais causas de prejuízo para lojas virtuais. 

“Este é um mal inerente ao comércio eletrônico, e infelizmente não há e-
commerces à prova de fraude. A real função de um sistema antifraude também 
não é de garantir fraude zero para o lojista, mas de aprovar o máximo de 
compras diante do menor risco possível. Ou seja: administrar o risco de 
maneira consciente e orientada ao lucro”, finaliza Canabarro. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-brasileiro-sofre-uma-
tentativa-de-fraude-cada-cinco-segundos/ 
 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-brasileiro-sofre-uma-tentativa-de-fraude-cada-cinco-segundos/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-brasileiro-sofre-uma-tentativa-de-fraude-cada-cinco-segundos/
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Lojas aumentaram valor mínimo para frete grátis em 2017, diz ABComm 

 
30 de Janeiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
  

No Brasil, diminuiu o número de lojas virtuais que “embutem” o valor do 
frete no preço, ou subsidiam parte do custo. Isso porque os e-commerces 
aumentaram o valor mínimo para frete grátis, que pulou de R$ 170 em 2013 
para R$ 255 em 2015 e R$ 266 em 2017. 

É o que mostra pesquisa sobre Logística no E-commerce brasileiro, 
realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) com 
apoio da Brazil Panels e ComSchool. 

O frete, porém, ainda é o maior responsável pelos custos logísticos no e-
commerce (58,1%) frente aos gastos com armazenagem (21,5%) e manuseio 
(20,5%). 

A participação desse custo, entretanto, reduziu em relação a 2015 (era 
de 62,6%). Investimentos em automação, processos e capacitação da equipe 
contribuíram para mais performance no manuseio e consequentemente na 
redução de custos. Em mercados maduros, as lojas virtuais cobram pela 
entrega. 

Assim como nos anos anteriores, a pesquisa considerou três pontos 
principais da logística: armazenagem, transportes e manuseio. 

Entre 22 e 29 de setembro de 2017, foram coletados 544 questionários 
válidos no campo online, compostos por empresas de varejo de bens de 
consumo, com resultados ponderados de acordo com o porte de cada uma. 
Considerando as cerca de 22 mil lojas virtuais ativas no país, a margem de erro 
da pesquisa é de 6%, com grau de confiança de 95%. 

Armazenagem 
Segundo a pesquisa, o quesito Armazenagem não teve grande variação 

no tipo de utilização. Por conta das vantagens de custo inferior e maior controle 
sobre a operação, realizar o próprio armazenamento (86,1%) continua sendo a 
preferência das lojas virtuais. 

Como desvantagens dessa opção estão a baixa elasticidade em datas 
sazonais e o menor poder de barganha com transportadoras. Empresas com 
armazenagem terceirizada, em contrapartida, conseguem operar de outros 
Estados, com menos complicações na partilha do ICMS. 

A pesquisa também avaliou o volume de lojas virtuais que trabalham 
com estoques consignados (dropshipping). Houve uma queda na quantidade 
de empresas que utilizam parte de seu estoque nesse recurso (de 19,8% para 
16,8%), porém, um aumento de lojas que utilizam o catálogo completo em 
dropshipping, que provavelmente estão compreendendo melhor o 
gerenciamento nesse modelo (de 6% para 8,6%). 

Tipos de frota 
Há tendência na quantidade de lojas virtuais utilizando transportadoras 

privadas na tentativa de diminuir a dependência ao uso dos Correios. Isso 
porque, segundo a pesquisa, o índice de satisfação dos lojistas foi de quase 
metade (43,9%) considerando o serviço péssimo ou ruim. 
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Empresas com faturamento acima de R$ 10 milhões/mês, por exemplo, 
tiveram o percentual de uso dos Correios reduzido em 38%. Além disso, o fim 
do e-Sedex obrigou a maioria das lojas virtuais a buscar transportadoras 
privadas, enquanto uma parcela menor migrou para o Sedex. Considerando as 
lojas virtuais que contratam os serviços de transportadoras privadas, elas 
utilizam em média 2,3 transportadoras diferentes. 

O principal problema enfrentado pelas lojas virtuais frente aos Correios é 
o atraso na entrega, cujas reclamações aumentaram consideravelmente de 
2015 para 2017, segundo o estudo. A demora e o mau atendimento também 
são outros pontos de atenção relatos pelos entrevistados, além da falta de 
segurança (furtos e extravios que ocorrem com frequência). 

A tendência no número de lojas virtuais que contratam transportadoras 
por região, continua crescente. Isso confirma o amadurecimento do mercado 
em trabalhar com diferentes empresas, numa estratégia de transportes. Ao 
gerenciar tabelas de fretes por região, a loja virtual reduz custos e aumenta a 
qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. 

Prazo de entrega 
Na contramão do e-commerce mundial, no qual o prazo tende a ser 

reduzido, no Brasil os pedidos demoram cada vez mais para chegar na casa 
dos consumidores. As lojas virtuais perceberam que prometer prazos de 
entrega apertados, pode significar problemas de reclamação, arranhões em 
sua imagem nas redes sociais e até mesmo processos jurídicos. Em alguns 
casos, como no Rio de Janeiro, percebe-se que há problemas graves com as 
entregas. 

Mais de 57% das lojas virtuais entrevistadas apresentam taxas de 
devolução abaixo de 3%. A variação é grande entre categorias. A taxa média 
de devolução que em 2015 era de 4,17% diminuiu em 2017 para 2,7%. 

Novos mercados 
Assim como há milhões de consumidores brasileiros comprando em 

lojas virtuais estrangeiras, aumentamos o número de lojas virtuais vendendo 
para outros países. Cerca de 21,5% das lojas virtuais entrevistadas disseram 
que já enviaram produtos para o exterior, contra 16% em 2015. 

Datas sazonais 
A Black Friday já é a data mais importante para as lojas virtuais 

brasileiras. 78% dos lojistas entrevistados apontaram essa data como mais 
importante do ano. Segundo dados da própria ABComm, cerca de 33% das 
compras da Black Friday são de pessoas antecipando as compras de Natal, o 
que acaba canibalizando as vendas natalinas. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/frete-logistica-estudo-abcomm/ 

 
Voltar ao índice  
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8. Curtas 

Taxa de desemprego no país fecha 2017 em 12,7%; população 
desocupada cai 5% 

 
31 de Janeiro de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
A taxa de desemprego média de 2017 ficou em 12,7%, segundo dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD Contínua), 
divulgados hoje (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Esse foi a maior índice da série histórica, iniciada em 2012. Em 2016, a taxa 
havia ficado em 11,5%. 

O total de desocupados chegou a 13,2 milhões na média do ano, um 
aumento de 12,5% na comparação com a média do ano anterior (11,7 
milhões). Já o total de ocupados ficou em 90,65 milhões, ou seja, 0,3% a mais 
do que em 2016 (90,38 milhões). 

O rendimento médio mensal habitual de todos os trabalhos subiu 2,4%, 
passando de R$ 2.091 em 2016 para R$ 2.141 em 2017. Já massa de 
rendimento habitual cresceu 2,6%, ao passar de R$ 184,3 bilhões em 2016 
para R$ 189,1 bilhões no ano passado. 
 

Voltar ao índice  
 



 

Informativo SCS  

 

9. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
06/03/2018 até 08/03/2018 – FIMEC 2018 
Setor: Coureiro / Calçadista - Calçados e Artefatos, Máquinas e Componentes 
Local: FENAC Centro de Eventos e Negócios 
Cidade: Nova Hamburgo – RS 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
 

Voltar ao índice
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