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1. Tributos 

Um milhão de pessoas com mais de 60 anos sacaram R$ 1,3 bilhão do 
PIS/Pasep 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Agência Brasil 
 

De 22 a 31 de janeiro, cerca de 1 milhão de pessoas com mais de 60 
anos sacaram as cotas dos fundos do PIS/Pasep (Programa de Integração 
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), informou o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. As retiradas totalizaram R$ 
1,3 bilhão no período. 

Os benefícios foram pagos a maiores de 60 anos que trabalharam com 
carteira assinada antes da Constituição de 1988, cadastrados no PIS/Pasep 
entre 1971 e 4 de outubro de 1988.  

Aqueles que têm conta corrente ou poupança individual na Caixa 
Econômica Federal (Caixa) ou no Banco do Brasil (BB) receberam no dia 22 de 
janeiro. Os demais trabalhadores, que não são correntistas dos dois bancos 
públicos, foram autorizados a fazer os saques no último dia 24. Para mulheres 
com 62 anos ou mais e homens com 65 anos ou mais, o dinheiro já havia sido 
liberado no dia 8 de janeiro. 

A previsão é que 4,5 milhões pessoas tenham direito a um total de R$ 
7,8 bilhões referentes a essas cotas, sendo 2,7 milhões de pessoas cotistas do 
PIS e 1,8 milhão, do Pasep. 

Os pagamentos foram estipulados pela Medida Provisória (MP) 
813/2017, editada pelo governo no fim do ano passado, que reduziu a idade 
mínima para o saque das cotas do PIS/Pasep para 60 anos, tanto para homens 
quanto para mulheres. Esta nova etapa de saques beneficia mais de 3,2 
milhões de cotistas do PIS e do Pasep, que poderão sacar os R$ 5,6 bilhões 
disponíveis nas instituições financeiras. 

De acordo com o Ministério do Planejamento, todas os públicos 
beneficiados pela MP podem buscar as agências e requerer o saque da cota: 
pessoas com mais de 60 anos, aposentados, herdeiros, quem foi transferido 
para a reserva remunerada ou reforma ou pessoas inválidas. 

Saque 
Nos sites www.caixa.gov.br/cotaspis e www.bb.com.br/pasep, é possível 

consultar se há saldo disponível para saque. Nas páginas, o trabalhador pode 
visualizar a data de início do pagamento e os canais disponíveis, além da 
melhor opção de pagamento. 

Os beneficiários do PIS com valor até R$ 1,5 mil poderão fazer o saque 
nas unidades de autoatendimento da Caixa, usando apenas a senha do Cartão 
do Cidadão. Valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil podem ser sacados no 
autoatendimento, unidades lotéricas e da Caixa Aqui, devendo apresentar 
também um documento de identificação oficial com foto. Valores acima de R$ 3 
mil poderão ser retirados apenas nas agências da Caixa, também com um 
documento de identificação com foto. 
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O saque das cotas do Pasep pode ser feito nas agências do Banco do 
Brasil, com apresentação de documento de identificação oficial com foto. Os 
beneficiários com saldo de até R$ 2,5 mil podem solicitar o envio a outra 
instituição financeira, sem custos, pela internet ou pelos terminais de 
autoatendimento do banco. 

O saque poderá ser feito por outra pessoa que não seja o beneficiário, 
mediante procuração particular, com firma reconhecida, ou por instrumento 
público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque de valores 
do PIS/Pasep. 

Herdeiros dos beneficiários das cotas também estão autorizados a sacar 
o dinheiro, sem necessidade de seguir o calendário estabelecido. No caso de 
falecimento do cotista, os herdeiros podem se dirigir a qualquer agência da 
Caixa - no caso do PIS - ou do Banco do Brasil - para recebimento do Pasep -, 
portando um documento oficial de identificação e um documento que comprove 
sua condição legal de herdeiro. 

Programas 
O PIS e o Pasep foram criados na década de 70. O PIS tem a finalidade 

de integrar o empregado do setor privado e o desenvolvimento da empresa, 
enquanto o Pasep reúne arrecadações da União, de estados, municípios, 
Distrito Federal e territórios destinadas aos empregados do setor público. A 
Constituição de 1988 trouxe mudanças quanto a esse tipo de recurso, 
estruturando o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Com as regras atualmente em vigor, quem contribuiu após 4 de outubro 
de 1988 não tem direito ao saque, uma vez que o FAT distribui quantias 
reservadas ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-02/um-milhao-de-
pessoas-com-mais-de-60-anos-sacaram-13-bilhao-do-pispasep 
 

Voltar ao índice  
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2. Comércio – Shopping Center 

Fluxo de visitantes em shoppings do Brasil cresce 2,4% em janeiro 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Exame 
 
Segundo a Abrasce, o resultado é um sinal de continuidade do movimento de 
recuperação iniciado em 2017 
 

O fluxo de visitantes em shopping centers do Brasil cresceu 2,4 por 
cento em janeiro na comparação anual, em um sinal de continuidade do 
movimento de recuperação iniciado em 2017, informou nesta terça-feira a 
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). 

“O número é relevante porque evidencia um crescimento sobre um 
número que já era positivo (+0,22 por cento) em janeiro passado, e marcava o 
início de uma retomada após um 2016 que registrava quedas a cada mês”, 
disse Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail Analytics, em nota. 

“Agora, temos um crescimento em dois pontos percentuais, que nos dá 
confiança e otimismo para 2018”, completou Sabini Junior. 

Regionalmente, o Sudeste teve o melhor desempenho, com alta de 3,23 
por cento, seguido por Nordeste (+1,89 por cento) e Sul (+1,12 por cento), 
mostrou o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC), desenvolvido em 
parceria com a FX Retail Analytics. 
 
https://exame.abril.com.br/economia/fluxo-de-visitantes-em-shoppings-do-
brasil-cresce-24-em-janeiro/ 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

Alibaba supera amazon em briga por espaço no mundo off-line 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Novarejo 
 
A Amazon concentra atenções no Ocidente, mas a Alibaba avança a passos largos do 
outro lado do mundo e lidera a corrida para digitalização do varejo físico 
 

Todos os estudos apontam para a predominância das lojas físicas no varejo 
ainda por um tempo considerável. Sabendo disso, as gigantes do varejo mundial estão 
apostando na transformação digital de suas lojas físicas. Inclusive as redes que 
nasceram na internet, como a americana Amazon e a chinesa Alibaba. 

A Amazon deu seu primeiro grande passo na conquista do varejo físico na 
aquisição da Whole Foods no ano passado em uma operação de mais de 15 bilhões 
de dólares. Este ano, a gigante virtual do varejo abriu sua primeira loja sem caixas 
para o público, a Amazon Go. 

Todos os feitos da Amazon para avançar no varejo físico, porém, não 
conseguem equiparar os feitos da Alibaba. As expansivas iniciativas no varejo físico 
da Alibaba contemplam desde lojas de supermercado até cafés. A empresa aposta 
pesado na tecnologia de suas lojas físicas. Cafeterias da rede já operam sem caixas, 
como a Amazon Go, desde o ano passado. As informações são da CBInsights. 

A rede de supermercados Hema, que pertence ao grupo chinês, tem mais de 
duas dúzias de lojas em toda a China. As unidades usam um aplicativo que digitaliza 
os itens, como se fosse o leitor de um código de barra, e permite que o pagamento 
seja feito on-line. 

A Alibaba planeja expandir o número de unidades da Hema em toda a China, 
incluindo 30 novas lojas só Pequim, até o final de 2018 

Lojas pop-up e cafeterias 
Em 2017, a Tao Café, que também pertence à Alibaba, lançou seus 

pagamentos via inteligência artificial, acabando com as filas. Também no ano 
passado, a rede lançou 60 lojas pop-up Tmall em dezenas de shoppings na China. As 
lojas temporárias usam tecnologias como realidade aumentada, códigos QR, além dos 
pagamentos móveis. 

Aposta na experiência 
Além dessas soluções, a rede chinesa anunciou que está desenvolvendo, 

desde o fim do ano passado, um protótipo chamado Tmall Supermart de uma loja 
completamente automatizada. 

Mas não é só em tecnologia que os chineses investem. Atentos à necessidade 
de expandir suas redes para as regiões mais periféricas e de dar ao grande varejo 
uma cara de loja de bairro, os pontos de varejo físico da Alibaba imitam a atmosfera 
de um comércio local. Nas redes de supermercados, os consumidores têm acesso a 
frutos do mar frescos, cozidos e comidos na própria loja. 

 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/02/06/alibaba-supera-amazon-varejo-
fisico/ 
 

Voltar ao índice 

http://www.portalnovarejo.com.br/2018/02/06/alibaba-supera-amazon-varejo-fisico/
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/02/06/alibaba-supera-amazon-varejo-fisico/
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Disposição do consumidor para gastar cresce 80% em um ano, diz Ibevar 
 

06 de Fevereiro de 2018 
Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 

 
Projeção de aumento real de 5,45 nas vendas do varejo ampliado nos três primeiros 
meses 
 

O ânimo dos consumidores brasileiros cresceu no último ano. Em dezembro, a 
disposição de consumidores a comprar era 80% mais alta do que no mesmo mês do 
ano passado, segundo dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) em parceria com a Epistemics. O indicador, 
baseado em manifestações de consumidores na internet, vem subindo desde abril do 
ano passado e, segundo o presidente do Ibevar, Claudio Felisoni de Angelo, mostra 
uma tendência positiva pela frente. 

A captura desse maior otimismo faz o Ibevar estimar um crescimento das 
vendas do varejo para o primeiro trimestre de 2018. A projeção é de aumento real de 
5,4% nas vendas do varejo ampliado nos três primeiros meses do ano em comparação 
com igual período de 2017. 

Embora espere um bom primeiro trimestre para o varejo, Felisoni considera 
que os resultados do ano ainda podem ser influenciados negativamente pelo fato de 
2018 ser um ano de eleições. A avaliação é de que o cenário político incerto tende a 
afetar o humor dos consumidores. 

"Essa melhora de ânimo observada até agora influencia as expectativas para 
2018, mas é importante ressaltar que o que vai acontecer depende de como se 
desenrola o cenário eleitoral", comentou. "Tenho a impressão de que o futuro dessa 
eleição está muito imprevisível", disse. Para ele, a condenação em segunda instância 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode representar um fortalecimento de 
adversários de centro-direita. Ao mesmo tempo, ele considera que os projetos de 
centro ainda enfrentam dificuldades em meio ao discurso dos apoiadores de Lula de 
que ele foi injustiçado. 

Outros elementos do cenário tendem a sustentar um ano ainda bom para o 
varejo, na avaliação de Felisoni. Ele menciona a redução da inflação e das taxas de 
juros ao consumidor. Além disso, destaca a recuperação do emprego, que, embora de 
forma lenta, tem ocorrido gradualmente. 

O Ibevar modificou pela primeira vez sua metodologia de estudo da intenção de 
compra. Há anos a entidade estuda o comportamento dos consumidores, mas vinha 
baseando seus levantamentos em questionários aplicados na cidade de São Paulo. 
Agora, o estudo se baseia em uma análise de elementos dispostos em comentários na 
internet. O levantamento do Ibevar e Epistemics analisou uma amostra de 632 mil 
comentários em vídeos postados online de produtos de bens de consumo durável e 
estudou as manifestações de intenção de compra. 

A pesquisa estudou ainda a disposição de gasto. A quantidade de dinheiro que 
os consumidores manifestam interesse em gastar cresceu 44,8% em 2017 na 
comparação com o ano anterior. Houve um salto nesse indicador a partir de setembro 
do ano passado, o que pode ter sido motivado pela proximidade da Black Friday, 
evento que marca um pico de vendas no varejo, sobretudo para bens duráveis. 

 
https://www.dci.com.br/comercio/disposic-o-do-consumidor-para-gastar-cresce-
80-em-um-ano-diz-ibevar-1.682161 

 
Voltar ao índice
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4. Comércio – Opinião 

É hora de transformar o ponto de venda em ponto de encontro 
 

06 de Fevereiro de 2018 
Fonte: Newtrade 

 
Loja online com preços mais baratos, frete grátis, trânsito, falta de tempo, fila 

de espera e muitos outros aspectos influenciam (e muito) o comportamento dos 
consumidores. Em meio a tantos fatores surge uma questão: ainda é possível tornar 
as lojas atrativas a ponto de motivá-los a sair de casa? O consultor Alexandre van 
Beeck, sócio-diretor da GS&Consult, afirma que sim. No entanto, é preciso mudar. E 
rápido. Tanto é assim que o varejo tradicional americano está passando por uma 
verdadeira revolução. 

Nos próximos meses, mais de 3,5 mil lojas serão fechadas naquele mercado, 
que é considerado uma bússola para o empresariado de todo o mundo, de acordo com 
Beek. As visitas às lojas físicas dos Estados Unidos despencaram nos últimos sete 
anos. De acordo com Van Beeck, já são 15 bilhões de visitas a menos nas lojas – uma 
queda de 50% em comparação com 2010. 

Mas, isso não quer dizer que as lojas físicas estão ameaçadas. É preciso 
entender que a força da conveniência digital mudou os hábitos e as expectativas da 
clientela sobre esses espaços. De acordo com Van Beeck, os consumidores estão 
cada vez mais habituados a achar facilmente o que procuram, com informações 
detalhadas, pagar facilmente suas compras. A expectativa é reduzir ao mínimo 
eventuais atritos nestes momentos. 

E o varejo precisa responder com uma nova proposta de atuação – 
reconfigurando seu ponto de venda e transformando-o num ponto de encontro. “A loja 
começa a exercer um papel mais amplo, como um ponto de encontro, de experiência, 
de relacionamento, de educação. Não mais se restringe à venda de produtos 
baseados na racionalidade”. Beek afirma acreditar que haverá cada vez mais pessoas 
investindo tempo e dinheiro em experiências como viagens, restaurantes e tecnologia 
do que com vestuário e acessórios. 

O que fazer? 
Em entrevista à rede CBS, Angela Ahrendts, vice-presidente sênior das lojas 

da Apple, anunciou que a marca irá implementar mudanças em suas lojas físicas em 
todo o mundo, inclusive no Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia é oferecer eventos que 
façam as pessoas considerar a loja como um ponto de encontro para atrair o público. 

O americano Harry Gordon Selfridge (1858-1947), fundador da rede de lojas de 
departamento Selfridges, foi pioneiro ao adotar essa prática em sua famosa loja na 
Oxford Street, em Londres, onde abriu as portas em 1909. Desde o final de maio, as 
495 Apple Stores ao redor do mundo aumentaram o ritmo de cursos, conferências e 
sessões diárias de aprendizagem. 

Gratuitos, os eventos são dedicados tanto para os iniciantes em tecnologia 
como para geeks especializados. Ateliês, cursos de fotografia, de desenho com o iPad 
Pro, Final Cut Pro, iMovie, GarageBand, linguagem Swift, e encontros com artistas e 
músicos fazem parte da programação. 

Quem saiu na frente 
Há quatro meses, o relançamento da marca Shoestock, adquirida pelo grupo 

Netshoes, trouxe um novo conceito de experiência para os clientes. Para Van Beeck, a 
marca é uma das que melhor trabalha o conceito de ponto de encontro no Brasil. 

Em seu espaço, em Moema, a loja de sapatos e acessórios oferece 
customização de bolsas e calçados, café, uma sala de moda e um corner da Zattini, e-
commerce do Grupo, para venda de maquiagens, perfumes e produtos de beleza 
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multimarcas. Mirella Lavrini, gerente de marketing e marca da shoestock, diz que o 
projeto foi desenhado com foco na experiência de compra do cliente em um espaço 
mais moderno. “Mantivemos a premissa do autosserviço, que permite que as próprias 
clientes escolham os produtos de acordo com suas preferências, experimentem e 
façam o checkout sem necessidade de suporte dos funcionários”, diz. “Mas, há 
também uma equipe preparada para dar suporte às pessoas que preferem o 
atendimento humano”. 

A repaginada também trouxe um novo espaço dedicado aos sapatos 
masculinos, com televisão transmitindo jogos e programas esportivos. Todos os 
produtos disponíveis na loja estão integrados com o que é oferecido online, permitindo 
uma experiência omnichannel, em que o cliente possa comprar no site e trocar na loja 
física e vice-versa. Outra marca brasileira que está oxigenando o formato de loja é a 
Void, que nasceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

Fundada pelos sócios Pedro Hemb, Ricardo Mohr, Bruno Tellechea e João 
Francisco Hein, a Void se denomina como uma loja de conveniência que vende 
lifestyle para os consumidores da geração Millenials. Além de roupas e acessórios, a 
loja também tem um bar que serve bebidas e comidas, realiza shows e ainda tem uma 
forte presença digital, combinando conteúdo e varejo. O que a transforma em um 
autêntico ponto de encontro. 

Compras sem sacolas 
Ir ao shopping ou ao supermercado, ter toda a experiência de compra e voltar 

para casa sem sacolas é outra característica dessas reformulações. Ainda que a 
prática pareça contraditória à primeira vista, Eduardo Terra, presidente da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) afirma que a concepção faz sentido. “Quem 
gosta de ir ao supermercado comprar água de lavadeira? Prefiro que entreguem na 
minha casa”, diz. 

Para o especialista em varejo, ganha quem combinar todas as possibilidades. 
Pois, o consumidor está se acostumando a usar todos os canais simultaneamente 
quando vai às compras – loja virtual, catálogo, loja física, redes sociais, experiências e 
serviços. Nomes como o grupo Reserva e a Amaro seguem o modelo chamado de 
guide shop, em que o consumidor entra na loja, escolhe os itens que mais gosta, 
checa cores, tecidos, cortes e tamanhos. 

O showroomusereserva.com, inaugurado há pouco mais de dois meses, no Rio 
de Janeiro, segue a proposta de funcionar como uma versão física ampliada do e-
commerce da loja, onde todo o portfólio de moda masculina da marca está em 
exposição. E ainda oferece café e cerveja como cortesia. No endereço da Rua Bela 
Cintra, em São Paulo, por exemplo, a loja disponibiliza espaço para co-working com 
internet gratuita, além de bar e barbearia. Há outras quatro lojas semelhantes no Rio 
de Janeiro, além de uma sala VIP Reserva no aeroporto Santos Dumont com os 
mesmos serviços. 

 
https://newtrade.com.br/varejo/e-hora-de-transformar-o-ponto-de-venda-em-
ponto-de-encontro/ 
 

Voltar ao índice 
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5. Serviços – Publicidade e Propaganda 

Instagram e YouTube devem ser as estrelas de 2018 para as marcas 

 
07 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Newtrade 
 

Em 2014, quando nasceu o primeiro estudo “Mídias Sociais 360º” 
(#MS360FAAP) – fruto da parceria da FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) 
com a Socialbakers – a realidade das redes sociais era outra. A principal plataforma 
utilizada pelos 100 principais perfis de marcas institucionais era o Facebook e as 
empresas ainda engatinhavam no YouTube e Instagram, com média de 16 mil 
inscritos e 49 mil seguidores, respectivamente. 

O relatório mais recente – referente ao último trimestre de 2017 – dá conta de 
que o Facebook é a rede em que as marcas alcançam melhores resultados em volume 
de fãs. No entanto, nota-se que vem perdendo destaque ao longo dos anos, devido ao 
crescimento de duas outras plataformas: o Youtube, que aumentou quase 800% 
registrando uma média de 149 mil inscritos nos canais das marcas; e o Instagram em 
que as marcas alcançaram mais de um milhão de seguidores em média, o que 
equivale a um crescimento de mais de 2000% ao longo de três anos. 

Por outro lado, os números do Facebook ainda são expressivos: em relação 
aos segmentos analisados pelo estudo, as páginas da categoria “Marcas/Institucional” 
tiveram uma média de 3,25 milhões de curtidores no último trimestre de 2017 e a de 
“Mídias/Notícias” chegaram a ter uma média de 3,7 milhões de curtidores. 

Três anos de grandes mudanças 
Os três anos de estudos foram bastante significativos para que os 

pesquisadores do Núcleo de Inovação em Mídia Digital (NiMD) da FAAP pudessem 
traçar um panorama do que mudou nesse período. “As mídias sociais, definitivamente, 
constituem uma área que merece toda a atenção de qualquer empresa, pois se trata 
de um meio que ainda causa muito deslumbramento. Além disso, são uma grande 
oportunidade para a construção de um relacionamento das marcas com seus 
seguidores”, comenta o professor Eric Messa, coordenador do NiMD. 

O professor acrescenta que não se trata de modismo, mas sim de algo que já 
está estabelecido e deve ser estar presente em estratégias integradas de marketing. 
Uma prova disso, segundo o especialista, é o próprio crescimento contínuo e 
constante ao longo dos anos de pessoas que passaram a acompanhar perfis de 
marcas nas redes sociais. 

Messa também argumenta que, apesar das diversas mudanças realizadas pelo 
Facebook em seu algoritmo, que desprestigiaram as publicações de páginas 
institucionais, o brasileiro continua a interagir com as marcas dentro dessa plataforma. 
Para justificar essa afirmação, o estudo aponta um dado expressivo: a média de 
interações com as marcas no Facebook cresceu 2350%. Hoje são mais de 700 mil 
interações mensais em média, entre likes, comentários e compartilhamentos. “Isso é, 
possivelmente, resultado de um maior investimento em impulsionamento de posts, 
entre outros fatores, como o próprio crescimento natural de usuários”, acrescenta. 

Em relação à média de publicações realizadas pelas páginas, é possível 
observar que as marcas chegaram a experimentar – no fim de 2015 e início de 2016 – 
publicar menos posts (cerca de 1 ou 2 por dia), mas hoje essa média subiu para cerca 
de 4 publicações/dia. Como comparação, as páginas de Mídia/Notícias realizam 
aproximadamente 45 publicações/dia. 

A supremacia do vídeo 
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“A supremacia do vídeo nas plataformas de redes sociais, em relação a 
conteúdo de texto, é a primeira e mais importante mudança que tivemos”, comenta o 
Prof. Thiago Costa, coordenador do curso de pós-graduação em Comunicação e 
Marketing Digital da FAAP. 

No segmento “Entretenimento”, entre as 100 maiores páginas em números de 
interações no Facebook, as postagens em vídeo foram crescendo de menos de 10%, 
entre 2015 e 2016, para representarem cerca de 40% do conteúdo publicado em 2017. 

No YouTube, os números são relevantes. O ano de 2014 terminou com as 
marcas tendo uma média de 16.598 inscritos em seus canais, número que subiu para 
36.315 no ano seguinte. No final de 2016, o número de assinantes praticamente 
dobrou, alcançando 70.814. O ano passado, por sua vez, terminou com um total de 
149.244 inscritos, ou seja, um crescimento de quase 800% em três anos. 

“O YouTube, trazido aos hábitos do consumidor pelo público mais jovem, que 
acompanha os influenciadores digitais, passou a ser uma real plataforma de mídia 
para as marcas, que tiveram que se adaptar a isso e gerar conteúdo em vídeo”, 
explica o Prof. Thiago. “Foi uma mudança do consumidor para as marcas e não o 
contrário. O que demonstra o quanto as pessoas estão mais empoderadas nas 
relações de consumo”. 

Tendências 
Ao observar os três anos do estudo, é possível, segundo os pesquisadores, 

visualizar algumas tendências nas redes sociais: 
Para tentar se adaptar às mudanças do algoritmo do Facebook, as marcas vêm 

postando mais em suas páginas. A exceção é o segmento ‘Bens de consumo”, que 
reduziu o número médio de postagens nos últimos três anos. Esse movimento de mais 
postagens deve continuar. No Instagram, a tendência é a mesma. 

De duas a três hashtags no Instagram. A maior parte das marcas usa de duas 
a três hashtags no Instagram. Pelo bom retorno obtido, essa tática deve continuar 
sendo usada. 

Por conta de novos recursos como o Stories, o Instagram deve ganhar ainda 
mais relevância para as marcas no Brasil. 

Os vídeos no YouTube devem continuar com média de 5 minutos de duração. 
Já a média de visualizações e comentários de cada vídeo deve crescer ao longo de 
2018. 

 
https://newtrade.com.br/tecnologia/instagram-e-youtube-devem-ser-as-estrelas-
de-2018-para-as-marcas/ 
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6. Serviços – Software e TI 

Sete em cada dez empresas usaram ou avaliaram usar machine learning 
para segurança 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

Pesquisa da Cylance, empresa de prevenção baseada em inteligência 
artificial, mostra que o machine learning é uma estratégia fundamental para a 
segurança dos endpoints: 47% dos entrevistados implantaram o machine 
learning para segurança de endpoints, com 23% testando atualmente a 
tecnologia. 

Outros 32% disseram que o machine learning está detectando malware 
novos e desconhecidos que escapam de outras soluções de segurança de 
endpoint e 25% estão implantando a tecnologia para aumentar a produtividade. 

Os dados fazem parte da pesquisa Top-of-mind Threats and Their Impact 
on Endpoint Security Decisions (em tradução livre, “As ameaças mais 
reconhecidas e seu impacto nas decisões de segurança do endpoint”), um 
novo relatório que examina as principais ameaças que afetam a segurança no 
endpoint e o papel que a inteligência artificial está desempenhando nas 
estratégias corporativas de segurança da informação. 

Foram escutados 300 profissionais de TI e segurança da informação de 
grandes organizações nos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França e 
Alemanha. 

O relatório indica ainda que o ransomware continua a ser a principal 
preocupação no meio da segurança: quase metade (46%) das organizações 
vivenciou um ataque de ransomware nos últimos doze meses, impactando mais 
de 5% dos seus endpoints na maioria dos casos (56%). Dessas organizações, 
60% experimentam uma recorrência do mesmo sistema de resgate, mas 
apenas 12% pagaram o resgate. 

“O panorama da ameaça está em constante mudança, mas essa 
pesquisa mostra que só porque uma forma de ataque é antiga não significa que 
ela não permaneça efetiva”, afirmou Doug Cahill, analista sênior do Enterprise 
Strategy Group. “Há uma razão pela qual os ataques de phishing são de 
extrema preocupação para 47% das empresas: eles funcionam. Enquanto 
novas ameaças e vírus de dia zero continuarão a manter as equipes de 
segurança em alerta, será uma mistura das antigas e novas formas de ataque 
que as manterão ocupadas”. 

 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/70-machine-learning-seguranca/ 
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7. Curtas 

Ligações de fixo para celular ficarão mais baratas 

 
06 de Fevereiro de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 

Custo de chamadas locais vai variar entre 10,58% e 12,75%, e das 
interurbanas entre 3,98% e 7,41% 
 

A partir de 25 de fevereiro, as ligações locais e interurbanas de telefones 
fixos para móveis ficarão mais baratas. Segundo a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), a redução das chamadas locais vai variar entre 
10,58% e 12,75% e das tarifas interurbanas, entre 3,98% e 7,41%. A queda vai 
ocorrer devido à redução das tarifas de interconexão, pagas pelas empresas 
que utilizam a rede de outro grupo. 

O cálculo das tarifas é feito pela Anatel. De acordo com a agência, elas 
foram usadas inicialmente para subsidiar a instalação de redes das operadoras 
móveis. A redução das tarifas vale para as ligações originadas nas redes das 
concessionárias da telefonia fixa – Oi, Telefônica, CTBC, Embratel e Sercomtel 
– destinadas às operadoras móveis. A lista com a redução de cada 
concessionária está disponível no site da Anatel. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/02/ligacoes-de-fixo-para-
celular-ficarao-mais-baratas 
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8. Feiras 

 
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 
  
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 
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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 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó – SC 
 
07/03/2018 até 09/03/2018 – RNMP 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Polo Caruaru 
Cidade: Caruaru – PE 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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