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1. Comércio - Supermercados 

Vendas reais de supermercados sobem 2,69% em janeiro, diz Abras 

 
01 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

As vendas de supermercados do Brasil em janeiro subiram 2,69 por 
cento em termos reais na comparação com o mesmo mês do ano passado, 
informou nesta quinta-feira a associação que representa o setor, Abras. 

"O resultado das vendas de janeiro foi bastante positivo em relação ao 
ano passado, que registrou no mesmo período 0,09 por cento de alta 
acumulada", disse o presidente João Sanzovo Neto, em comunicado, 
acrescentando que os dados indicam a retomada do crescimento de acordo 
com a previsão da entidade. 

Para este ano, a Abras projeta alta de 3 por cento nas vendas. 
Em valores nominais, as vendas de supermercadistas avançaram 5,3 

por cento no primeiro mês do ano ante mesma etapa de 2018. Já na 
comparação com dezembro do ano passado, as vendas reais caíram 21,44 por 
cento. 

A cesta de produtos Abrasmercado, pesquisa feita em parceria com a 
GfK, subiu 0,46 por cento na comparação mensal, para 451,10 reais. Os 
produtos que tiveram as maiores altas no primeiro mês do ano foram tomate 
(32,1 por cento), cebola (5,93 por cento), margarina cremosa (3,16 por cento) e 
arroz (2,92 por cento). 

Por outro lado, as maiores quedas foram vistas nos itens feijão (-5,48 
por cento), massa sêmola espaguete (-5,17 por cento), ovo (-4,05 por cento) e 
açúcar (-2,32 por cento). 

No primeiro mês do ano, a região Centro Oeste registrou a maior alta 
nos preços, de 1,12 por cento na comparação com dezembro, seguida por 
Nordeste (0,9 por cento). Por outro lado, a maior queda foi na região Norte (-
0,04 por cento). 
 
https://www.dci.com.br/comercio/vendas-reais-de-supermercados-sobem-2-69-
em-janeiro-diz-abras-1.687430 
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Barras, tabletes e bombons vão dar o tom da Páscoa nos supermercados 

 
02 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 
Para caber no bolso dos consumidores, principais redes do Brasil elevaram em 
até 25% os pedidos de produtos mais baratos à indústria; ainda assim, vendas 
na data devem ter queda real de 2,3% 
 

O período que antecede a Páscoa, primeira grande data do calendário 
varejista, será marcado pela postura cautelosa e previsão de estabilidade de 
vendas nos supermercados. Com metade dos empresários esperando vendas 
iguais as do ano passado, as gôndolas serão recheadas com bombons, 
tabletes e barras de chocolate, além de oferta bem menor dos ovos com mais 
de 500 gramas. 

De acordo com um levantamento divulgado ontem pela Associação 
Brasileira dos Supermercados (Abras) a cautela domina as projeções das 
supermercadistas, em um movimento que resultou em pedidos mais 
conservadores para a indústria, principalmente dos itens de maior valor 
agregado. 

Como resultado, a previsão para este ano é que as vendas avancem 
nominalmente 0,2% resultado que, quando deflacionado, representa retração 
de 2,3% quando comparado com a data em 2018. 

A posição cautelosa por parte do varejo fica evidente na hora que os 
pedidos foram feitos à industria de chocolates. Segundo a Abras, os pedidos 
por ovos de chocolate com mais de 500 grama encolheram 3% na comparação 
com 2018, ao passo que as caixas de bombons apresentaram alta na casa dos 
6,7% (veja mais no gráfico). 

Um bom exemplo deste movimento se deu na composição do estoque 
da Cooperativa de Consumo (Coop). Com previsão de incremento médio de 
5% nas vendas deste ano, a rede trabalha com a projeção de um salto de 15% 
na vendas bombons, barras e lembrancinhas de chocolate. 

De acordo com a gerente de compras alimentícias da Coope, Marta 
Borges, houve também uma mudança na oferta trazida da indústria. “Algumas 
indústrias trarão pacotes promocionais com produção limitada para a data, uma 
vez que estão investindo em embalagens presenteáveis. Devemos fomentar 
muitas promoções ‘leve mais por menos’”, conta. 

De acordo com ela, parte dos fornecedores focou em ovos de marca 
própria, com o intuito de reduzir também o custo para o cliente final. 

Como resultado, Marta explica que o volume de compra de ovos de 
chocolate ficou em linha com o do ano passado. “Já em barras e 
lembrancinhas projetamos crescimentos acima de 10% [nos pedidos à 
industria] podendo comprar volumes adicionais, no período da campanha”, 
ressalta. 

Para além dos tradicionais chocolates, outros itens comuns para a 
Páscoa, também tiveram comportamento variado na demanda da indústria. 
Segundo a Abras, a demanda por bacalhau cresceu 2,7%, enquanto os 
pedidos à indústria por Colomba Pascal encolheram 2,3%. 
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É com essa projeção de melhora nas vendas de peixes que as lojas das 
marcas Extra e do Pão de Açúcar também esperam bons resultados. Para este 
ano, o gerente de peixaria de Extra e Pão de Açúcar, Rafael Monezi, estima 
que as vendas de pescados congelados avance 10%. “Os valores estão 
bastante semelhantes à última Páscoa e importamos 15% a mais de bacalhau 
do que vendemos no ano passado. Nossas expectativas são otimistas.” 

Atacado 
Entre as operações mais antigas de atacarejo no Brasil, a rede 

holandesa Makro trabalha para garantir um avanço de 20% nas vendas este 
ano. Para atingir este objetivo, ele aposta no bom desempenho das vendas dos 
itens Baldaracci, marca própria da empresa. 

“Contrariando as expectativas de queda pelo mercado, para venda de 
ovos de Pascoa, esperamos crescer 10%. Uma de nossas apostas, com 
certeza, é a nossa marca própria”, comentou o diretor comercial da divisão de 
alimentos da rede, Ricardo Garcia, ressaltando ainda as parcerias com marcas 
como Grand Ferrero Rocher e Nestlé na oferta de pacotes promocionais. 

“Para a região Sul, como não haverá produtos de marca própria, foi 
negociada uma ampla linha de produtos que atenderão a demanda local com 
diversos parceiros locais e nacionais”, detalhou ainda o executivo da 
atacadista. 

Além disso, conta Garcia, o Makro elevou em 25% as compras de barras 
de chocolates, contando, inclusive, com a alta demanda de pessoas que 
comparam o insumo para produzir, em casa, seus próprios ovos. 

Para além dos doces, a empresa espera uma alta de 13% nas vendas 
de peixes para a data. “Além disso, reforçarmos toda a linha Aro, marca 
própria, de azeites e atum enlatado (ralado, sólido e pedaços), leite de coco, 
azeitonas e outras conservas”, descreve. 
 
https://www.dci.com.br/comercio/barras-tabletes-e-bombons-v-o-dar-o-tom-da-pascoa-
nos-supermercados-1.687646 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços 

Conceito de carsharing transforma mercado tradicional de locação de carros 

 
02 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

O conceito de economia compartilhada, que se popularizou com o modelo de 
hospedagem do Airbnb, começa a abrir espaço também no segmento de locação de 
veículos. É uma das novidades que estão transformando um mercado dominado por 
grandes players. 

Assim como a startup norte-americana fornece acomodações sem dispor de 
um único quarto, empresas de carsharing oferecem veículos sem contar com frota 
própria. Entre os negócios nascentes de compartilhamento de carros estão a Moobie, 
lançada em março de 2018, e a Parpe, de fevereiro de 2016, ambas surgidas em São 
Paulo.  

As plataformas oferecem um sistema totalmente online para que os usuários 
possam alugar veículos diretamente dos respectivos proprietários. As startups cobram 
uma taxa de 20% sobre o valor que o dono do carro recebe pelo negócio fechado. 

O preço da diária é definido pelo dono, que envia os documentos e 
informações básicas do carro para validação do cadastro. As informações são 
utilizadas no anúncio. Quando surge um interessado, o local de retirada e o horário 
para entrega são definidos entre as partes. 

“Temos modelos anunciados desde R$ 70 até R$ 400”, diz a CEO da Moobie, 
Tamy Lin. De acordo com a empreendedora, a plataforma registra cerca de 40 mil 
usuários interessados em alugar algum veículo e, na outra ponta, três mil pessoas 
anunciando seus carros no Estado de São Paulo. 

A Parpe, além de atuar no Brasil, lançou uma operação em Portugal. Segundo 
o diretor comercial da empresa, Lúcio Gomes, o país pode ser uma porta de entrada 
para o mercado europeu. 

“No ano passado, vimos um número muito grande de brasileiros indo para 
Portugal e estamos surfando nessa onda”, diz Gomes. Ele observa que, embora o 
mercado lusitano seja bem menor que o brasileiro, o carsharing já é bem conhecido na 
Europa. 

Ambos os empreendedores afirmam acreditar que o novo modelo ainda é 
embrionário no Brasil e que a proposta precisa ser assimilada de forma gradual, como 
uma alternativa de mobilidade urbana.  

Gomes pondera que os grandes players do setor, como a Localiza, não veem 
as novatas como uma ameaça comercial, podendo até trabalhar em parceria com elas. 
“Podemos ver até as grandes locadoras participando do capital destas empresas”, 
afirma. A Moobie e a Parpe não divulgam o faturamento. 

Para Benjamin Rosenthal, professor de Marketing e Pesquisa de Mercado na 
Fundação Getulio Vargas (FGV), o conceito de economia compartilhada e o modelo de 
carsharing podem “jogar a favor” dos players já consolidados no Brasil, pois atendem 
clientes com demandas diferentes. 

De acordo com o especialista, o novo modelo atinge um público que necessita 
de um veículo para situações pontuais no cotidiano, a fim de utilizá-lo por algumas 
horas. “Um concorrente direto da Moobie poderia ser o táxi”, exemplifica.    

“Este é um negócio bastante sinérgico por não conceber o carro como posse, 
mas sim estimular o hábito de ‘abandonar’ o veículo e alugá-lo”, diz. 

Processos digitais 
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A Zazcar e a Urbano não operam no modelo de carsharing, mas o cliente pode 
reservar, localizar e destravar o carro no ambiente digital, além de efetuar o 
pagamento.   

Essa é outra característica das players mais novas do mercado: o fato de 
permitirem ao cliente fazer todo o processo de locação online, sem necessidade de se 
deslocar até uma agência ou ponto fixo para retirar o carro. 

A Urbano, lançada em novembro de 2018 em São Paulo, dispõe de uma frota 
própria de veículos elétricos e a combustão. Assim como na Zazcar, os clientes têm 
acesso ao carro por meio do aplicativo. 

Os carros da Urbano ficam espalhados por nove bairros da capital paulista, 
denominados como “home zones”, para tornar mais flexível e prático o processo de 
retirada e entrega. Por ora, as regiões cobertas são Jardim Europa, Moema, Vila 
Olímpia, Vila Nova Conceição, Vila Madalena, Chácara Santo Antônio, Brooklin, 
Berrini e aeroporto de Congonhas. 

Dentro destes perímetros o usuário pode deixar o veículo literalmente em 
qualquer esquina. Se devolver um modelo elétrico em algum ponto de recarga da 
startup – Moema, Jardins e Vila Nova Conceição –, ganha um desconto de 30%. 

O valor da locação é calculado pelo tempo de uso. O usuário paga R$ 1,20 por 
minuto. Por uma hora fechada, o valor cai para R$ 1,02 por minuto; cinco horas de uso 
saem por R$ 306; e a diária é de R$ 350. A empresa trabalha com dois modelos de 
carro: Bmw i3 (elétrico) e Smart (combustão). As tarifas são as mesmas. 

“Ainda para este ano, vamos importar 40 carros elétricos e 60 a combustão”, 
afirma o CEO da Urbano, Leonardo Domingos. Ele diz que a empresa tem hoje uma 
frota de 65 veículos, dos quais 10% são elétricos. A ideia é aumentar esse percentual 
para 30% até o fim de 2018. 

A empresa espera faturar neste ano entre R$ 5 milhões e R$ 8 milhões. Com 
planos de se consolidar primeiro em São Paulo, com uma frota de 300 veículos, o 
empreendedor prospecta futuramente expandir a operação para Curitiba, Porto Alegre, 
Florianópolis e Brasília. 

Já o sistema Zazcar, por meio do aplicativo lançado em novembro de 2016, 
identifica a localização do usuário e disponibiliza cerca de 130 opções de carros, 
distribuídos em 103 estacionamentos conveniados na cidade de São Paulo. 

Assim como a Urbano, o cliente da Zazcar consegue acesso ao veículo pela 
plataforma online. As tarifas são divididas em “pacotes” e calculadas pelo tempo e 
quilometragem percorridos. A empresa, fundada em 2009, não informa o faturamento. 

 
https://www.dci.com.br/empreendedorismo/conceito-de-carsharing-transforma-
mercado-tradicional-de-locac-o-de-carros-1.682892 
 

 
Voltar ao índice  
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3. Serviços - Telecomunicações 

Cai o número de linhas de celular em operação no país 

 
01 de Março de 2018 

Fonte: Administradores 
 
As linhas pré-pagas responderam pela totalidade da redução 
 

O número de linhas de telefones móveis em operação no país apresentou uma 
redução de 2,95% em 12 meses, até janeiro. Os números, divulgados hoje (1º) pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também mostram que em janeiro de 
2018 foram registradas 236.229.884 linhas, contra 243.419.579 linhas no mesmo mês 
de 2018, 7.189.695 linhas a menos. 

As linhas pré-pagas responderam pela totalidade da redução. Em janeiro de 
2018, o país tinha 163.792.175 linhas, enquanto que no mesmo período de 2018 
foram registradas 147.443.466, o que representa uma queda de 9,98%, com menos 
16.348.709 linhas. 

Já o pós-pago apresentou crescimento de 11,5%, registrando em janeiro de 
2018, 88.786.418 de linhas, contra 79.627.404 no mesmo período do ano passado, um 
acréscimo de 9.159.014 de linhas. 

Os números mostram ainda que na comparação com dezembro houve uma 
diminuição de 258,7 mil linhas em operação em janeiro, uma queda 0,11% no total de 
linhas. Os dados mostram uma manutenção do que foi registrado ao longo dos últimos 
12 meses, com um pequeno crescimento no número de linhas pós-pagas e um recuo 
nas linhas pré-pagas. 

Em dezembro foram registradas 148.509.361 de linhas pré-pagas, contra 
147.443.466 de linhas em janeiro, queda de 0,72%. Já as linhas pós pagas 
apresentaram um crescimento de 0,92%. Foram 87.979.187 de linhas em dezembro, 
contra 88.786.418 em janeiro, um aumento de 807.231 linhas. 

Na comparação com dezembro, em janeiro de 2018, entre as grandes 
prestadoras nacionais, tanto nas linhas pré-pagas quanto nas pós-pagas, a TIM 
apresentou um recuo de 0,36%, com diminuição de 209,0 mil linhas. A Vivo, 
apresentou uma queda de 0,09%, com menos 66,3 mil linhas. A Claro vem em 
seguida com recuo de 0,03% e menos 18,6 mil linhas; depois seguem a Nextel, com 
menos 7,7 mil e retração de 0,28%, e a Oi, com menos 6,9 mil, uma diminuição de 
0,02%. 

Nos últimos 12 meses, os resultados positivos ficaram com a Nextel que 
registrou um crescimento de 6,74%, com mais 175,6 mil linhas móveis, e a Vivo, com 
mais 977,4 mil linhas, um aumento de 1,32%. Já a Oi apresentou queda de 7,2%, com 
menos 3 milhões de linhas; a TIM uma redução 4,4 milhões, recuo de 7%; e a Claro 
uma redução de 1,94%, com menos 1,2 milhão de linhas. 

 
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/cai-o-numero-de-linhas-
de-celular-em-operacao-no-pais/123766/ 
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4. Serviços – Turismo 

Entenda como a nova regulamentação para voos fretados favorece o 
turismo 

 
01 de Março de 2018 

Fonte: Portal Brasil  
 
Segundo estimativas do Ministério do Turismo, cerca de dez milhões de 
brasileiros serão beneficiados com medida que entra em vigor neste mês de 
março 

 
A partir do próximo dia 25 de março, os voos de férias terão uma nova 

forma de registro no Brasil. Também conhecidos como voos charter, eles têm 
horário, local de partida e de destino ajustados em função da demanda. 
Geralmente, são utilizados para viagens de lazer, com estada de uma semana 
de duração. Por isso, oferecem passagens que chegam à metade do preço de 
voo convencional. 

Entenda em três pontos como funciona esse tipo de transporte e como 
as mudanças elaboradas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vão 
beneficiar o turismo no Brasil. 

Regras atuais  
Hoje, a Anac atua como intermediária na autorização desses voos. Ou 

seja, as empresas aéreas precisam entrar em contato com a agência e solicitar 
o voo charter. Essa solicitação deve ser feita com antecedência mínima de 
cinco dias úteis antes da viagem e precisa conter a programação dos voos 
previstos.  

Mudanças   
Com a entrada em vigor da resolução 440, haverá menos burocracia. O 

processo para aprovação ocorrerá diretamente entre as empresas aéreas e os 
aeroportos. Depois disso, o voo deve ser registrado na Anac, que irá continuar 
a fiscalizar todo o procedimento.   

Benefícios  
Segundo o Ministério do Turismo, a medida pode beneficiar cerca de 10 

milhões de brasileiros. Essas pessoas moram em cidades não atendidas pela 
malha aérea convencional e poderão ter à disposição rotas diretas que as 
ligam aos principais destinos turísticos do País. “São medidas sem qualquer 
custo para o governo ou sociedade, que desburocratizam o setor, movimentam 
a economia, geram emprego e renda”, afirma o ministro do Turismo, Marx 
Beltrão.   
 
http://www.brasil.gov.br/turismo/2018/03/entenda-como-a-nova-
regulamentacao-para-voos-fretados-favorece-o-turismo 
 

 
Voltar ao índice  
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Inflação menor e juros baixos: consumo das famílias volta a crescer em 
2017 

 
01 de Março de 2018 

Fonte: Portal Brasil 
 
Maior acesso ao crédito e salários preservados influenciaram comércio e 
impactaram diretamente nos gastos das famílias; foi a primeira vez, em dois 
anos, que a despesa com consumo cresceu 
 

Além de encerrar um longo período de recessão, o ano passado também 
marcou melhores condições para que as famílias voltassem a consumir, fator 
que foi importante para marcar o avanço de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2017. A queda da inflação, os juros menores e os incentivos ao consumo 
foram esforços fundamentais. 

Nesse contexto, as pessoas voltaram a ter acesso mais fácil a 
empréstimos com a queda dos juros, e conseguiram manter o rendimento dos 
seus salários. Somando isso à liberação de R$ 44 bilhões das contas inativas 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a despesa das famílias 
cresceu 1% em 2017. 

Parece pouco, mas é a primeira vez que a despesa com consumo 
cresce em dois anos. Esse aumento da demanda interna por produtos e 
serviços teve como resultado a retomada do comércio brasileiro. Ele cresceu 
1,8% em 2017, o melhor desempenho para o setor em quatro anos. 

Por que isso importa? 
Isso importa porque quanto mais as famílias consomem, mais cresce o 

Produto Interno Bruto (PIB), que nada mais é que a soma de todos os produtos 
e serviços produzidos no Brasil em determinado período de tempo. 

O consumo está ligado a duas coisas: a renda do indivíduo e a taxa de 
juros. Como a economia entrou em um ciclo sustentável, de juros baixos e 
inflação baixa – que mantém o poder de compra das famílias – o consumo 
melhorou e, portanto, ajudou no avanço do PIB. 
 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/03/inflacao-menor-e-juros-
baixos-consumo-das-familias-volta-a-crescer-em-2017 
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6. Emprego 

País abre 77,8 mil vagas formais em janeiro, melhor resultado desde 2012 

 
02 de Março de 2018 

Fonte: Estadão 
 
Dados do Ministério do Trabalho que serão divulgados hoje mostram que as 
contratações superaram as demissões no início de 2018, depois de três anos 
de resultados negativos em janeiro 
 

Depois de três anos seguidos com as demissões superando as 
contratações em janeiro, o País começou 2018 com geração de vagas formais 
de trabalho. Segundo dados obtidos pelo Estadão/Broadcast, o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro, que será anunciado 
hoje pelo Ministério do Trabalho, deve mostrar a criação de 77,8 mil novas 
vagas, o melhor resultado para o período desde 2012.  

Com esse resultado, o saldo do Caged em 12 meses ficou positivo após 
três anos de fechamento líquido de postos com carteira de trabalho. São 83,5 
mil vagas geradas entre fevereiro de 2017 e janeiro deste ano. 

Durante a recessão, entre 2015 e 2016, o País eliminou mais de 3,5 
milhões de vagas formais. No ano passado, o mercado de trabalho melhorou, 
mas não escapou de um resultado negativo de 20,8 mil postos fechados.  

Para este ano, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem dito que 
espera uma geração de vagas formais superior a 2 milhões. A melhora do 
emprego tem ganhado destaque no discurso do governo, depois do 
engavetamento da reforma da Previdência.  

Setores. A indústria de transformação e os serviços lideraram as 
contratações no mês de janeiro. Juntos, esses dois setores abriram 96 mil 
novos postos de trabalho com carteira assinada no primeiro mês do ano. 

A agricultura, que costuma ter admissões nesse período de safra, 
registrou contratação líquida de 15,6 mil. Boa parte das vagas foi gerada no 
cultivo de soja. 

A construção civil, um dos setores mais devastados pela crise, também 
começou 2018 com contratações, principalmente no segmento de construção 
de edifícios. O saldo da atividade ficou positivo em quase 15 mil postos. 

O resultado final acabou sendo afetado pelas demissões no comércio 
que, nesse período, costuma fazer ajustes, após as vendas de fim de ano. A 
atividade fechou pouco mais de 48 mil postos com carteira. 

Do ponto de vista regional, o Estado de São Paulo liderou as 
contratações, com mais de 20 mil novas vagas. Já o Rio de Janeiro, que vive 
uma crise na segurança pública e tem a área sob intervenção federal, foi o que 
mais fechou postos de trabalho com carteira: quase 10 mil. 

Reforma. As novas modalidades de contratação criadas pela reforma 
trabalhista também registraram saldo positivo no primeiro mês do ano. Os 
dados do Caged devem mostrar quase 2,5 mil novas vagas de trabalho 
intermitente, contrato que permite às empresas chamar os trabalhadores 
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quando e se necessário, pagando apenas pelas horas cumpridas. Esse é o 
saldo entre admissões e desligamentos. 

As contratações seguem concentradas nas atividades de comércio, 
serviços e construção civil. Desde novembro, quando os efeitos da reforma 
trabalhista entraram em vigor, esses setores têm liderado o uso das novas 
modalidades para contratar trabalhadores. Muitos são serventes de obras ou 
embaladores. Há também garçons, pedreiros e vendedores do comércio. 
 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-abre-77-8-mil-vagas-
formais-em-janeiro-melhor-resultado-desde-2012,70002210298 
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7. Logística  

Correios esclarecem reajuste de preços no frete 

 
02 de Março de 2018 

Fonte: E-commerce News  
 
 
Em meio à polêmica sobre o reajuste no preço do frete previsto para esse início 
de março, os Correios emitiram nota de esclarecimento acerca do assunto. 
 

A nota desmente a informação de que o reajuste aplicado será de até 
51% no frete dos produtos a todos que compram e vendem pela internet. Diz a 
nota que a média será de 8% para os objetos postados entre capitais e nos 
âmbitos local e estadual, que representam a grande maioria das postagens 
realizadas nos Correios. 

Os Correios defendem, no documento, que o reajuste trata-se de uma 
revisão anual, a exemplo do previsto em contrato. “A definição dos preços é 
sempre baseada no aumento dos custos relacionados à prestação dos 
serviços, que considera gastos com transporte, pagamento de pessoal, 
aluguéis de imóveis, combustível, contratação de recursos para segurança, 
entre outros”, diz a nota. 

Por fim, os Correios ressaltam “que a parceria com o e-commerce 
brasileiro é de extrema importância para a empresa. Parceria que, inclusive, 
viabiliza a atividade de inúmeras micro, pequenas e médias empresas que 
vendem pela internet devido à oferta de pacotes de benefícios dos Correios 
exclusivos para os marketplaces brasileiros, incluindo reduções de preço que 
chegam a mais de 30% no SEDEX e 13% no PAC quando comparado aos 
preços à vista”. 

E segue: “também em função dessa parceria, a empresa mantém uma 
Política Comercial com uma estratégia de precificação que segue a lógica do 
mercado e, mesmo com os aumentos de custos, buscou o menor impacto 
possível nas praças mais relevantes para o e-commerce brasileiro”. 
 
https://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/correios-esclarecem-
reajuste-de-precos-no-frete/ 
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8. Curtas 

Inicia nova fase do eSocial para as grandes empresas 

 
02 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços  
 

Começou ontem (01/03), a segunda fase de implantação do sistema 
chamado eSocial. Ao todo, mais de 14,4 mil empresas e 15 milhões de 
trabalhadores serão incluídas em uma primeira etapa. 

Nesta fase, os empregadores já deverão incluir no sistema informações 
relativas aos seus trabalhadores e seus vínculos com as empresas. 

O Comitê Gestor do eSocial destaca que a partir de agora o programa 
passa a contar com os vínculos trabalhistas em sua base e que nas próximas 
fases deverá dispensar o setor empresarial de diversas obrigações que hoje 
são exigidas desse público, promovendo um importante ganho de 
produtividade para o País. 

Unificação 
Quando totalmente em operação, o sistema representará a substituição 

de até 15 prestações de informações ao governo – como GFIP, RAIS, CAGED 
e DIRF – por apenas uma, reduzindo, na prática, custos, processos e o tempo 
gastos hoje pelo setor produtivo com o cumprimento de obrigações fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias com o poder público. 
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9. Feiras 

 
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 
 
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 
 
12/03/2018 até 15/03/2018 – MOVELSUL BRASIL 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
Cidade: Bento Gonçalves – RS 
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08/03/2018 até 18/03/2018 – EXPO REVESTIR 
Setor: Engenharia e Arquitetura 
Local: Transamerica Expo Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
19/03/2018 até 20/03/2018 – EXPOVEST 
Setor: Têxtil, Confecção e Vestuário 
Local: Shoopings Atacadistas de Cianorte ASAMODA, DALLAS, MASTER E 
NABHAN 
Cidade: Cianorte - PR 
 
20/03/2018 até 22/03/2018 – EXPOAGRO AFUBRA 
Setor: Agronegócio 
Local: Parque de exposições 
Cidade: Rio Pardo - RS 
 
20/03/2018 até 23/03/2018 – Show Safra BR 163 
Setor: Agronegócio 
Local: Fundação Rio Verde 
Cidade: Lucas do Rio Verde - AC 
 
 
 
 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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