
 

INFORMATIVO SCS 

Ano 12, nº 032 
20 de Fevereiro  

 
 
 
 
 
 



 

Informativo SCS  

 

Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS 
Nº 032 – Ano 12 – Brasília, 20 de Fevereiro de 2018 

 
Sumário 

1. COMÉRCIO ........................................................................................................ 3 

CHINA REINVENTA A FORMA DE COMPRAR NO SUPERMERCADO ................................. 3 

2. COMÉRCIO - VAREJO ......................................................................................... 6 

VAREJO APRESENTA CRESCIMENTO DE 1,3% EM JANEIRO ......................................... 6 

3. COMÉRCIO – VENDA DIRETA .............................................................................. 8 

CRISE E E-COMMERCE AFETAM RESULTADO DAS EMPRESAS DE VENDA DIRETA ........ 8 

4. SERVIÇOS – MEIOS DE PAGAMENTO ................................................................ 10 

BOLETOS DE R$ 800 OU MAIS DEVERÃO SER REGISTRADOS A PARTIR DE MARÇO .. 10 

5. SERVIÇOS – TURISMO...................................................................................... 12 

PEDIDOS DE VISTO DE NORTE-AMERICANOS CRESCE 70% EM FEVEREIRO .............. 12 

6. EMPREGO ....................................................................................................... 13 

386,7 MIL APRENDIZES FORAM CONTRATADOS EM 2017 .......................................... 13 

7. CURTAS .......................................................................................................... 14 

INFLAÇÃO NOS SUPERMERCADOS EM JANEIRO TEM AUMENTO DE 0,98% ................ 14 

8. FEIRAS ............................................................................................................ 15 

 

 

 

 



 

Informativo SCS  

 

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

  3 

“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.” 

 

1. Comércio 

China reinventa a forma de comprar no supermercado 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: El País  
 
Os caixas desaparecem para dar lugar aos pagamentos automáticos pelo 
celular. Carros que seguem o cliente e esteiras rolantes que transportam os 
pedidos já fazem parte do cenário 
 

Ele é chamado de new retail (novo comércio), e dizem que é o futuro. Os 
gurus que buscam a fórmula perfeita para reinventar as lojas duradouras estão 
convencidos de que os negócios off-line só sobreviverão se conseguirem se 
integrar aos canais on-line e oferecer experiências que a internet não pode 
reproduzir. Em suma, não tem sentido ir às compras no supermercado – um 
dos estabelecimentos que mais vão mudar nos próximos anos – se tudo o que 
existe nas prateleiras pode ser adquirido através de um aplicativo que nos 
poupa de sair por aí carregando sacolas. 

Ninguém duvida que a China está na vanguarda nessa área. A Amazon 
também atua forte, mas o gigante asiático está um passo à frente. O 
extraordinário desenvolvimento dos pagamentos móveis, somado à grande 
penetração dos smartphones e ao insaciável apetite da população por todas as 
novidades, fez com que diferentes estabelecimentos redefinissem, de uma 
maneira ou de outra, o processo de compra. Alibaba e JD estão entre os mais 
inovadores, mas nesse campo também jogam redes tradicionais, como os 
supermercados Carrefour, Olé e City Shop. 

Os estabelecimentos da Hema, pertencentes ao Alibaba e inaugurados 
em 2015, são os mais veteranos do setor e servem para ver como será o futuro 
mais imediato. À primeira vista parecem supermercados comuns, mas os 
clientes logo descobrem que não são. O espaço destinado aos produtos à 
venda, por exemplo, é muito menor que em outras lojas tradicionais. A empresa 
decidiu que é melhor dedicar grande parte de sua superfície a pequenas ilhas 
temáticas onde os clientes podem degustar o produto. 

Há um pequeno bar que serve cerveja, uma esquina de cafés 
administrada pela Starbucks e várias cozinhas onde vários cozinheiros 
preparam alimentos que o cliente quiser comer ali mesmo. Para isso, só é 
preciso pagar uma pequena taxa extra, calculada segundo o tipo de prato e o 
peso. O meio quilo sai no máximo por 30 yuans (cerca de 15 reais). Os 
mariscos são os favoritos do público chinês, mas lá é possível comer de tudo: 
de sopa de macarrão até um bife. 

“Antes, costumávamos ir a pequenos restaurantes perto do escritório, 
mas descobrimos que aqui o produto é melhor, fresco e muitas vezes 
importado, e o preço é mais baixo”, diz a jovem Huang, que foi com colegas da 
sua empresa comer numa filial da Hema que o Alibaba abriu no bairro 
Changning, em Xangai. “Os mariscos estão vivos, e cada um escolhe o que 



 

Informativo SCS  

 

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

  4 

“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.” 

 

quer vendo o produto. Não como nos restaurantes, onde você não sabe bem o 
que te servem.” 

Além dessa vantagem sobre as vendas tradicionais, a Hema oferece três 
tipos de compra. Primeiro, pode-se comprar à moda antiga, pegando os 
produtos das prateleiras e levando-os num carrinho até o caixa de 
autoatendimento, embora só seja possível pagar através do aplicativo do 
supermercado, que está ligado à conta de pagamentos eletrônicos da Alipay. O 
cliente também pode comprar de casa através do app, e um entregador leva o 
pedido em menos de 30 minutos – desde que o domicílio esteja no máximo a 
três quilômetros de distância. E, finalmente, pode-se optar por um modo 
híbrido, em que você escolhe o produto no supermercado, mas compra através 
do aplicativo escaneando os códigos de barra, que abrem sites com 
informações detalhadas sobre o que será adquirido. Os dados ficam 
registrados na conta de cada consumidor, e o aplicativo os utiliza em visitas 
posteriores para recomendar produtos que se ajustam ao gosto do usuário. 

Em princípio, a Hema pretende abrir mão dos funcionários, e muitas de 
suas lojas já não têm caixas. Mas surpreende o número de empregados que 
atendem os clientes, seja para orientá-los nas compras ou para oferecer 
diferentes produtos. Também vemos trabalhadores enchendo sacolas com 
pedidos on-line. Armados com um leitor portátil de código de barras, jovens 
vestindo camisetas azuis percorrem estantes e gôndolas completando as 
compras realizadas com o aplicativo. Quando estão prontos, deixam a sacola 
numa esteira rolante que transporta os produtos pelo teto da loja até o 
armazém, onde os entregadores esperam com suas bicicletas elétricas. Todo o 
sistema confere ao estabelecimento um ar de ficção científica que muitos não 
hesitam em capturar com seus celulares. 

O JD.com, principal competidor do Alibaba, contra-atacou com sua 
própria linha de supermercados, a 7Fresh, cujo diferencial são carrinhos de 
compra que seguem automaticamente o cliente, sem que este precise 
empurrá-los. O Carrefour também se juntou a essa transformação, mas de 
forma tímida, introduzindo pequenos espaços com mesas e cadeiras onde 
oferece wi-fi grátis. Em qualquer caso, até o momento é evidente que a Hema 
está na vanguarda, com 25 estabelecimentos em sete cidades e um plano de 
expansão muito agressivo: só neste ano, abrirá 30 novos supermercados em 
Pequim, e seu objetivo é chegar a gerir 2.000 em todo o território. 

Graças a esse impulso, a empresa de consultoria Analysys prevê que 
em 2019 as vendas dos supermercados on-line vão disparar na China, 
atingindo 45 bilhões de euros (180 bilhões de reais). Um salto de gigante, 
quando se considera que o setor faturou 11,7 bilhões de euros (47 bilhões de 
reais) em 2016. Até agora, 7% dos chineses urbanos já fazem suas compras 
de supermercado pela internet. E o número cresce rapidamente, de forma 
proporcional à expansão desses novos comércios. 

Segundo cifras do próprio Alibaba, durante os dois primeiros anos de 
operação da Hema seus usuários fizeram em média 4,5 compras por mês. E, 
entre os usuários que abriram o aplicativo da rede, a taxa de conversão foi 
especialmente alta: 35% acabaram comprando algo. No total, os pedidos on-
line superam a taxa de 50% e chegam a até 70% nos estabelecimentos mais 
antigos. “As pessoas desfrutam muito mais aqui do que num supermercado 
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convencional. Comprar aqui é divertido e se torna algo que você inclusive pode 
fazer com amigos. Não se trata de ir enchendo uma cesta de compras, mas de 
se divertir fazendo isso”, resume um funcionário. 
 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/19/economia/1519044274_252370.html 
 

 
Voltar ao índice 
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2. Comércio - Varejo 

Varejo apresenta crescimento de 1,3% em janeiro 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce News  
 

Seguindo a tendência registrada desde o terceiro trimestre do ano 
passado, o varejo brasileiro continua se recuperando. Em janeiro, o 
desempenho do mercado teve alta de 1,3%, na comparação com o mesmo 
período de 2017, descontando a inflação que incide sobre a cesta de setores 
do varejo ampliado. Em termos nominais, que reflete o que o varejista de fato 
observa na receita das suas vendas, o indicador reforça a retomada: alta de 
2,6% em janeiro na comparação com o ano anterior. É o que aponta o Índice 
Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado nesta sexta-feira (16). 

Vale destacar ainda que o desempenho total do mês foi prejudicado pelo 
calendário, principalmente pelo feriado de confraternização universal caindo em 
uma segunda-feira, enquanto que em 2017 o dia 1º de janeiro foi no domingo – 
tradicionalmente o dia da semana de menor movimento do varejo. 

Ajustados aos impactos de calendário, o índice deflacionado apontaria 
alta de 1,9%, leve aceleração em relação ao observado no mês de dezembro 
(1,7%). Pelo ICVA nominal, com os ajustes de calendário, o indicador apontaria 
alta de 3,2% em comparação com o mesmo período de 2017. “Se observarmos 
o desempenho do varejo nos últimos meses, notamos de fato uma trajetória de 
recuperação do ritmo de crescimento”, afirma Gabriel Mariotto, diretor de 
Inteligência da Cielo. 

Inflação no período 
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado em janeiro 

pelo IBGE apontou alta de 2,86% no acumulado dos últimos 12 meses, 
enquanto dezembro registrou 2,95%. Essa desaceleração, assim como 
aconteceu nos últimos três meses, foi puxada principalmente pelos preços dos 
itens do setor de Habitação – que não impactam diretamente o comércio 
varejista. 

Ponderando o IPCA pelos setores e pesos do ICVA, a inflação no varejo 
ampliado em janeiro ficou em 1,3%, registrando aceleração em relação a 
dezembro (0,9%). No caso da inflação do varejo, o item que mais contribuiu 
para a aceleração foi novamente combustíveis para veículos. 

Os resultados foram puxados pelo crescimento na comparação ano 
contra ano dos macros setores de Bens Não Duráveis e Serviços, enquanto o 
de Bens duráveis e semiduráveis ficou praticamente estável. Os setores de 
destaque foram os de Supermercados e Hipermercados, Turismo e Transporte 
e o de Drogarias e Farmácias. No mesmo período de análise, a retração de 
maior relevância ficou por conta dos Postos de Gasolina, seguindo os 
resultados registrados nos últimos meses. 

Na passagem entre dezembro de 2017 e janeiro 2018, as maiores 
acelerações foram em Supermercados e Hipermercados e Vestuário e Artigos 
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Esportivos.  Já as maiores desacelerações ficaram nos setores de Recreação e 
Lazer e Móveis, Eletroeletrônicos e Lojas de Departamento. 

Regiões 
Já em relação às regiões, nesta mesma base de comparação (dezembro 

de 2017 e janeiro de 2018), os destaques foram para Norte, Nordeste e Centro-
Oeste que aceleraram no varejo. 

Pelo ICVA deflacionado sem ajustes de calendário, comparando com o 
mesmo período do ano anterior, o varejo ampliado no Norte registrou alta de 
5,7%. Já ambas as regiões Sul e Nordeste registraram alta de 2,6%, enquanto 
que Sudeste e Centro-Oeste registraram alta de 0,7 % e 0,6%, 
respectivamente. 

Já pelo ICVA nominal – que não considera o desconto da inflação – o 
destaque também foi a região Norte, que registrou alta de 5,7%. As regiões Sul 
e Nordeste, registraram altas de 4,0% e 3,7%, respectivamente. Por fim, a 
região Sudeste apresentou alta de 2,0% e a região Centro-Oeste registrou 
1,8%. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/varejo-apresenta-
crescimento-de-13-em-janeiro/ 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio – Venda direta 

Crise e e-commerce afetam resultado das empresas de venda direta 
 

20 de Fevereiro de 2017 
Fonte: Correio Braziliense  

 
Crise, mudança de comportamento do consumidor e crescimento do e-commerce 
afetam resultado das empresas do sistema porta a porta. Volume de negócios no ano 
passado foi de R$ 45,2 bilhões 
 

O setor de vendas diretas, também conhecido como porta a porta, registrou 
mais um ano de queda nas vendas em 2017. A diferença para o desempenho de 
2016, porém, foi de apenas 1,1%. Dados da Associação Brasileira de Empresas de 
Vendas Diretas (Abevd) obtidos com exclusividade pelos Diários Associados apontam 
para um volume de negócios de R$ 45,2 bilhões. 

Já o volume de itens comercializados (1,987 milhão) e o número de 
empreendedores (4,1 milhões) – chamados por algumas redes de consultores – 
apresentaram um recuo um pouco maior, de 3,6% no comparativo entre 2016 e 2017. 

Diretora executiva da Abevd, Roberta Kuruzu explica que o comportamento das 
vendas no ano passado e nos dois anos anteriores acompanhou em parte o 
desempenho da economia, que sofreu com o ambiente recessivo. Com 22 anos de 
experiência no setor, ela diz que a crise econômica afetou a atividade. “Mas é bom 
lembrar que a queda foi muito pequena. Outros setores não caíram, despencaram. 
Foram recuos muito maiores”, pondera. 

Sobre a redução no número de consultores, Roberta explica que normalmente 
a venda direta é uma alternativa para quem está fora do mercado de trabalho ou um 
complemento de renda. Mas, com a ligeira recuperação dos postos de trabalho no ano 
passado, muitos optaram por um emprego formal e abriram mão da atividade como 
consultores. 

Entre 2015 e 2017, segundo os dados da Abevd, o maior recuo foi no volume 
de itens comercializados, que teve uma queda de 12,81% no acumulado. Já o número 
de consultores em dois anos encolheu 4,71%, enquanto que o volume de negócios 
(em reais) diminuiu 2,38% no mesmo período. De 2010 até 2017, o melhor resultado 
em faturamento foi aferido em 2014, quando as vendas chegaram a R$ 41,66 bilhões. 

“Esses números vêm estimulando as empresas a se dedicarem mais à 
capacitação dos profissionais que fazem parte de seus negócios e de seus canais de 
distribuição”, diz Roberta. Entre as formas que foram agregadas nos últimos anos aos 
negócios dessas empresas tanto pelos fabricantes quanto pelos consultores estão 
comércio eletrônico, redes sociais e WhatsApp. “Os próprios empreendedores estão 
fomentando esses outros canais de venda, utilizando os meios digitais como um 
complemento ao meio tradicional”, afirma. 

A diretora executiva da Abevd acredita que 2018 será um ano com retomada 
da venda direta. Na sua avaliação, já houve uma acomodação nos últimos anos tanto 
das empresas quanto de consultores e consumidores. Por isso, as vendas devem 
voltar a uma trajetória de alta, ainda que tímida. 

Catálogos ameaçados   
Na avaliação de três professores ligados ao setor de varejo, os números do 

porta a porta têm recuado não apenas por causa do desempenho débil da economia 
brasileira, mas também por outros dois fatores. Um deles é a mudança do 
comportamento dos consumidores, que já não sentem o mesmo desejo de comprar 
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por meio de catálogos e reuniões com consultoras e grupos de conhecidos, como 
acontecia no passado. 

“As pessoas estão procurando resolver suas vidas de uma forma mais simples. 
Esse sistema de reuniões em casa para mostrar catálogo já caiu em desuso”, analisa 
Maurício Morgado, coordenador do Centro de Excelência em Varejo da Fundação 
Getulio Vargas, de São Paulo. 

Professor dos cursos de MBA e pós da Fundação Instituto de Administração 
(FIA), Artur Couto também acredita que a tendência é que o atual modelo, com 
catálogos, tenda a desaparecer nos próximos anos. “Cada vez mais os brasileiros 
estão conectados a smartphones. Por que alguém vai esperar o consultor aparecer 
para fazer uma compra se pode ter essa facilidade à mão a qualquer hora?”, lembra. 

Para Haroldo Monteiro, coordenador do MBA em Gestão Estratégica no Varejo 
do Ibmec-RJ, outro fator que tem pesado muito no comportamento das vendas do 
porta a porta é o crescimento do comércio eletrônico. “A pessoa entra na internet, 
procura um produto, seleciona, paga e recebe em casa. A comodidade é muito 
grande”, explica. Por essa facilidade, o especialista em varejo acredita que a tendência 
é que as grandes marcas da venda direta busquem outras funções para suas redes de 
consultores. 

“Não faz mais sentido ter um tirador de pedido, porque a indústria pode ter uma 
margem maior de ganho se fizer essa operação diretamente na sua loja virtual. Por 
isso é importante que os consultores ganhem outro papel, como levar produtos de 
linhas mais específicas aos clientes”, avalia Monteiro. 

Morgado lembra que algumas empresas do setor de venda direta já 
começaram a fazer um movimento no sentido de agregar outros canais de distribuição 
de seus produtos. A Natura, por exemplo, há alguns anos tem investido em lojas e já 
fala na possibilidade de expandir sua marca por meio do sistema de franchising. A 
Avon tem fortalecido seu e-commerce. Tanto que essa plataforma chegou a ser citada 
pelo diretor-financeiro da multinacional nos Estados Unidos, Jamie Wilson, durante 
apresentação dos resultados do quarto trimestre.  

“Talvez os catálogos ainda façam sentido para pessoas mais velhas, mas a 
tendência é que continuem a perder espaço e que até mesmo os consultores invistam 
cada vez mais em canais digitais”, diz o professor da FGV. “É certo que os consultores 
terão de enfrentar cada vez mais o crescimento de um concorrente interno, que é a 
loja virtual da própria marca de venda direta. É uma tendência sem volta”, ressalta 
Couto. 

 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/02/20/internas
_economia,660872/crise-e-e-commerce-afetam-resultado-das-empresas-de-
venda-direta.shtml 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Meios de Pagamento 

Boletos de R$ 800 ou mais deverão ser registrados a partir de março 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: E-commerce News 
 

24 de março é a nova data limite para que as empresas deem mais um 
passo para se adequar à Nova Plataforma de Cobranças da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban). Até lá, todos os boletos bancários com 
valores acima de R$ 800 deverão ser registrados. Mesmo que de forma 
gradual, a implantação tem sido pauta de muitas discussões em todo o país. A 
recente parceria entre o Bling Sistema de Gestão on-line (ERP) e o Moip 
Pagamentos não apenas reduz o custo no valor da emissão do boleto em até 
um quarto do que é praticado no mercado como já garante à empresa sua 
adequação a nova medida, sem pagar mais por isso. 

A Febraban começou a operação em julho do ano passado, aceitando 
apenas boletos acima de R$ 50 mil. Em setembro foi a vez dos documentos 
com valor igual ou superior a R$ 2 mil, o correspondente a 3,7% dos cerca de 
quatro bilhões de boletos emitidos por ano no Brasil. Enquanto o sistema 
bancário brasileiro em geral cobra taxas que chegam a ultrapassar os R$ 10 
para a emissão de um boleto bancário, a integração Bling e Moip vem atraindo 
a adesão de milhares de empresas de todo o país que utilizam esta forma de 
cobrança ao fixar em R$ 2,29 o preço de cada boleto. Além da redução no 
custo, o serviço também garante maior segurança e agilidade nas operações 
com a integração aos processos de venda e nota fiscal. 

Com este valor, a solução já vem sendo utilizada por milhares de 
empresas de todo o país. Bling e Moip integraram suas expertises para 
oferecer uma solução com menor custo, maior segurança e agilidade nas 
operações. A integração entre os sistemas das duas empresas traz resultados 
altamente vantajosos já adaptados à nova demanda de boletos com registro. 
“Já agora a partir do dia 9 de outubro todos os boletos com valores superiores 
a R$ 500 deverão ser registrados. Essa é uma mudança muito significativa no 
mercado, tendo em vista o pouco preparo dos empreendedores para as novas 
normas. Desde janeiro, Bling e Moip trabalham na integração de sistemas para 
resolver o assunto e, hoje, oferecemos uma solução eficaz e barata, capaz de 
atender todos os portes e segmentos de empresas”, destaca Sidney Zynger, 
diretor de Marketing do Bling. 

Para Igor Senra, CEO do Moip, destaca que o propósito é gerar um 
ambiente de negócios melhor para empreendedores. “O propósito do Moip é 
fazer dos empreendedores a força de prosperidade da nossa sociedade. 
Considerando isto, a parceria com o Bling tem caráter estratégico para nós, 
uma vez que poderemos ajudar a todo ecossistema atendido pelo Bling com 
diferentes formas de serviços financeiros e de pagamentos. Ao mesmo tempo, 
pode representar um ganho para os mais de 300.000 clientes do Moip dado 
que poderão ter maior e melhor controle dos seus negócios através das 
ferramentas oferecidas pelo Bling”. 
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A parceria representa vantagens importantes na operação dos clientes 
das duas empresas. Agora é possível emitir boletos de cobrança em menos de 
1 minuto realizando a operação toda diretamente no sistema de gestão Bling. E 
a operação contribui para a redução de fraudes em boletos, pois o processo é 
altamente seguro. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/legislacao-noticias/boletos-de-r-800-ou-
mais-deverao-ser-registrados-a-partir-de-marco/ 

 
Voltar ao índice 
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5. Serviços – Turismo 

Pedidos de visto de norte-americanos cresce 70% em fevereiro 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 
Crescimento foi motivado pela emissão do visto eletrônico para turistas dos 
Estados Unidos. Também houve aumento nos pedidos de japoneses e 
australianos 
 

O número de turistas dos Estados Unidos deve crescer nos próximos 
meses. Em fevereiro, os pedidos de vistos aumentaram 70% na comparação 
com o mesmo período de 2017. Segundo o Instituto Brasileiro do Turismo 
(Embratur), a explosão foi motivada pela possibilidade, aberta para os turistas 
daquele país, de obter o visto eletrônico brasileiro. 

Atração global 
Quatro países foram beneficiados com o visto eletrônico, entre eles, os 

Estados Unidos. Todos eles tiveram aumento no pedido de vistos: Japão 
(+26%), Austrália (+57%) e Canadá (+4%). Em nota, a Embratur informa que 
está no planejamento do órgão promover ações de divulgação no Canadá (algo 
que ainda não ocorreu), para que o aumento observado no país norte-
americano seja ainda mais expressivo. 

Turismo que movimenta a economia 
Entidades estadunidenses preveem que, em cerca de três ou quatro 

anos, turistas dos Estados Unidos devem gerar na economia brasileira US$ 1,5 
bilhão - quantidade bem maior que os atuais US$ 710 milhões. Os EUA são o 
segundo maior país emissor de turistas que visitam o Brasil. O primeiro lugar é 
da Argentina. 

Grande aceitação 
Na Austrália, onde o visto eletrônico está implantado desde novembro de 

2017, cerca de 98% dos turistas optam pelo documento feito totalmente pela 
internet, em detrimento do visto tradicional. Nos EUA, segundo a Embratur, o 
novo método já foi escolhido por 65% dos turistas; no Canadá, por 72% deles 
e, no Japão, por 33%. 
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2018/02/pedidos-de-visto-de-norte-americanos-
cresce-70-em-fevereiro 
 

 
Voltar ao índice  
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6. Emprego 

386,7 mil aprendizes foram contratados em 2017 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Portal Brasil  
 
Setores que mais contrataram jovens de 14 a 24 anos foram os de comércio e 
indústria da transformação 
 

Programa que incentiva  a inserção de jovens no mercado de trabalho, a 
Aprendizagem Profissional encerrou 2017 com a contratação de 386,7 mil 
jovens. Esse número ficou praticamente estável em comparação com o 
registrado no ano anterior, segundo o Ministério do Trabalho. 

No ano passado, o setor que mais contratou aprendizes foi o comércio, 
com 97,7 mil jovens, seguido pela indústria da transformação, com 94,6 mil 
contratações. As posições mais ocupadas são as de assistente administrativo e 
auxiliar de escritório. Pela lei, todas as empresas de médio e grande porte 
devem manter funcionários de 14 a 24 anos em seus quadros. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/02/386-7-mil-aprendizes-
foram-contratados-em-2017 
 

 
Voltar ao índice  
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7. Curtas 

Inflação nos supermercados em janeiro tem aumento de 0,98% 

 
19 de Fevereiro de 2017 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Após apresentar deflação em 2017, o Índice de Preços dos 
Supermercados (IPS) feito pela Associação Paulista de Supermercados 
(APAS) e FIPE, apresentou alta de 0,98% em janeiro. O ligeiro aumento está 
relacionado a maioria das categorias que compõem o Índice, com destaque 
para o grupo dos Legumes (25%). 

O mês, no entanto, tem apresentado alta de preços ao longo dos anos. 
Ante ao mesmo período de anos anteriores, apenas 2017 superou o resultado 
registrado em 2018. “Janeiro é um mês em que observamos deflação somente 
por três vezes em 24 anos. Portanto, a inflação mensal observada não é 
surpreendente para o período”, avaliou Thiago Berka, economista da APAS. 

Sobre as categorias de produtos que mais sofreram aumento, a análise 
aponta ocorrência na maior parte dos grupos. “Das 27 subcategorias que 
compõem o IPS, 19 tiveram aumento. Por ser um crescimento já esperado, o 
aumento não mudará a projeção da APAS para a inflação nos supermercados 
estabelecida para 2018, que é de alta na ordem de 3% a 4%”, finaliza Berka. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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 
 
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 
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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 
 
08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO-UMUARAMA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega 
Cidade: Umuarama - PR 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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