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1. Tributos 

Novo limite de faturamento para MEI exige planejamento financeiro 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: Administradores 
 

Desde janeiro deste ano, o novo teto de faturamento para 
Microempreendedores Individuais (MEI) passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil, 
uma média mensal de R$ 6,75 mil. A mudança é bem-vinda, mas exige 
controle do microempresário. De acordo com Reginaldo Stocco, cofundador da 
VHSYS, startup que fornece solução tecnológica para gestão empresarial, os 
empreendedores precisam ficar atentos à saúde financeira do negócio e focar 
em planejamento e ações para não cair em armadilhas. 

"Conforme o valor aumenta, as oportunidades de negócios também 
crescem. Não dá para fazer tudo a mão. Sistemas de gestão oferecem 
softwares completos para automatizar tarefas e fazer o controle financeiro, 
emitir nota fiscal, gerar boletos, controle do estoque, vendas, entre outras 
coisas. Com isso, o empresário consegue ter acesso a relatórios completos, 
analisar o negócio, alcançar o erro zero e focar menos nas burocracias diárias", 
explica. 

Ainda segundo Stocco, se o microempresário ultrapassar o valor 
estipulado, obrigatoriamente ele precisará pedir o desenquadramento como 
MEI e o enquadramento como Simples Nacional. “Quem ultrapassou o limite 
antigo de R$ 60 mil em 2017 em até 20%, ou seja, teve faturamento de até R$ 
72 mil, pode pagar uma multa sobre a diferença e permanecer como MEI", diz. 
Para o pequeno empresário que optou pelo Simples o faturamento anual 
passou de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. 

Imposto de renda 
Quem é MEI também precisa declarar Imposto de Renda por meio da 

Declaração Anual ao Simples Nacional (DASN), referente ao exercício 
financeiro de 2017. A declaração é gratuita e indispensável para garantir ao 
empreendedor a continuidade dos benefícios previstos em lei. 

"O descumprimento no prazo de entrega da DASN implica em 
pagamento de juros e multa e pode resultar em cancelamento de benefícios 
como cobertura previdenciária, isenção de taxas para o registro da empresa e 
acesso a crédito bancário", alerta Stocco. 

A declaração deve acrescentar, basicamente, três informações 
importantes: faturamento no ano anterior; quanto foi obtido por meio de 
revenda (comércio) ou venda (indústria) de produtos e se possui algum 
empregado. 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/novo-limite-de-
faturamento-para-mei-exige-planejamento-financeiro/123863/ 
 

Voltar ao índice  

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/novo-limite-de-faturamento-para-mei-exige-planejamento-financeiro/123863/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/novo-limite-de-faturamento-para-mei-exige-planejamento-financeiro/123863/
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2. Comércio 

Robotização mínima da produção significaria 2% de crescimento para o 
comércio 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: Novarejo 
 
Pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aponta ainda 
que medo do desemprego por conta da robotização já é realidade no mundo 
todo 
 

Estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apontam 
que o emprego da Inteligência Artificial e outras tecnologias no setor produtivo 
na América Latina pode fazer crescer o número de vendas no continente. 
Segundo a análise, com apenas 10% de robotização da produção é possível 
alavancar em 2% os resultados no comércio. 

A informação está também no livro Robotlución, que fala sobre a 
transformação digital na América Latina. O autor, Gustavo Beliz, diretor do 
Instituto para a Integração da América Latina e Caribe (INTAL), do BID, alerta 
que esse crescimento só será possível com um processo de recuperação da 
indústria no continente. 

Beliz diz ainda que é fundamental a criação de planos nacionais de 
transformação digital e investimento dos setores público e privado num 
processo que ele chama de “recognização” do trabalho, que consiste em 
preparar a mão de obra para o mundo digital. “É preciso repensar o capital 
cognitivo de empresários e trabalhadores para integrar as novas tecnologias”, 
afirma Beliz. 

Fim do trabalho? 
O especialista alerta que o trabalhador está em pânico com as notícias a 

respeito da participação dos robôs na economia. Pesquisas do BID afirmam 
que 70% dos trabalhadores latino americanos têm medo de que seus 
empregos sejam roubados pelos robôs. No mundo, apenas um milhão de 
trabalhadores especializados treinam um exército de máquinas, que substituem 
o trabalho humano. 

Para minimizar os efeitos da destruição de postos de trabalho e 
promover as inovações tecnológicas, Beliz afirma que deve haver um esforço 
regional e setorial. “Não será o fim do trabalho, mas sim das ocupações. A 
revolução digital e a indústria 4.0 pede governos 5.0. Há carência de 
conhecimento para utilizar as ferramentas de análise de dados, por exemplo, 
nos setores produtivos, sociais e governamentais”, explica. 

Startups e a integração continental 
Beliz destaca ainda o crescimento no número de startups no continente 

com valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares, os chamados unicórnios. 
Para ele, as startups locais são “exemplo da confluência de vários setores, 
inclusive da parceria entre médias e pequenas empresas”. 
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A pesquisa do BID aponta que 8 em cada dez latino americanos 
defendem a integração regional, com os países atuando juntos em vários 
setores. A principal defesa é do livre comércio de bens e mercadorias na 
região, seguida pela livre circulação da mão de obra. “Em tempos de xenofobia 
e segregacionismo, a América Latina tem um capital para o desenvolvimento 
que é seu espírito de integração”, avalia Beliz. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/08/robotizacao-crescimento-
comercio/ 
 

Voltar ao índice 
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3. Comércio - Varejo 

O Boticário lança prateleira inteligente e quer erro zero na exposição de 
produtos 

 
07 de Março de 2018 

Fonte: Novarejo 
 
Para acabar com erros de exposição, O Boticário lança prateleira capaz de 
entender a relação entre cliente e produto no primeiro contato 
 

O Boticário está apostando em prateleiras inteligentes, que operam com 
big data e machine learning, para otimizar a relação do cliente com o produto, 
além da organização dos displays. A nova prateleira, que está em fase de 
testes, recebe sensores conectados a microcâmeras que são capazes de 
identificar quando os produtos são retirados ou manipulados. 

Jorge Toledo, vice-presidente de negócios da SAP, afirma que a solução 
é capaz de informar aos setores internos do O Boticário as movimentações nos 
displays. Tudo em questão de milissegundos. O executivo afirma que encher e 
arrumar as prateleiras é uma das prioridades dos varejistas dependendo do 
tipo de consumidor que ele possui. “Há segmentos do varejo em que a 
apresentação do display e dos produtos fazem toda a diferença. A estética da 
loja é uma das prioridades em alguns casos, como do O Boticário”. 

Além de derrubar consideravelmente o tempo necessário para a 
substituição de produtos na prateleira ou no preenchimento de espaços vazios, 
a nova solução quer proporcionar erro zero na disposição dos produtos. Com o 
acúmulo de informações no banco de dados, O Boticário poderá fazer trocas 
velozes dos produtos nas prateleiras a depender do desempenho deles. 

Outra contribuição que a prateleira inteligente promete trazer é identificar 
a relação do consumidor com o produto, se ele é, por exemplo, rejeitado na 
gôndola ou levado no primeiro contato. “É possível tirar insights da 
manipulação dos produtos por parte dos clientes avaliando aqueles que são 
retirados da prateleira, mas colocados de volta. Quantas vezes isso acontece? 
Por que estão devolvendo aquele produto? O que está errado com ele? Por 
que nessas lojas essa devolução acontece mais que em outras? E a partir daí, 
criar soluções”, explica Toledo. 

Robert Nunes, gerente de TI do Grupo Boticário e um dos líderes no 
processo de transformação digital da marca, aponta mudanças profundas 
acontecendo no papel das vendedoras dentro da loja. Cada vez mais, segundo 
Nunes, o papel de vendedor se transforma no de especialista, alguém que 
conhece com profundidade os gostos do cliente e as características da marca. 
“Nossas consultoras já têm todo o background, a vivência das vendas. Com 
base no aparato tecnológico, a integração com o cliente será ainda maior”, 
avalia. 

Como funciona?   
As prateleiras inteligentes recebem microcâmeras e sensores de 

movimento que interagem entre si. Cada vez que acontece um movimento na 
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prateleira o sensor identifica e uma foto é tirada. Essa imagem sobe para a 
nuvem e abastece a base de dados e o sistema de machine learning. Os 
algoritmos identificam qual o produto que foi manipulado e se ele foi levado 
pelo cliente ou se voltou à prateleira e se está no lugar certo de exposição. 

Para fazer esse reconhecimento, o sistema da SAP precisou ser 
abastecido com 700 fotos por produto, tiradas de diferentes ângulos. Jogadas 
nos bancos de dados, as fotos servem para que o sistema possa entender se o 
que está exposto na prateleira naquele momento casa com as imagens dos 
produtos que ele possui. Se houver diferença, a empresa fica sabendo e 
poderá repor rapidamente. 

O software é capaz de dizer ainda qual a precisão da “visão” que as 
câmeras estão tendo do produto e a capacidade delas de reconhecer o que 
está acontecendo de fato. A depender da posição do produto em relação à 
câmera, o percentual de acerto do reconhecimento por imagem cai. Toledo 
explica que, para haver algo perto de 100% de capacidade de identificação da 
realidade, o sistema precisa ser abastecido com algo em torno de 15 mil fotos. 
No protótipo, a identificação varia de 53% a 100%. Segundo o executivo da 
SAP, o desempenho já é suficiente para que a tecnologia seja colocada no 
mercado. 

 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/07/o-boticario-prateleira-inteligente/ 
 

Voltar ao índice 
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4. Serviços – Transporte Aéreo 

Demanda aérea global cresce 4,6% em janeiro ante janeiro de 2017, diz 
Iata 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Industria e Serviços 
 

Essa foi a menor expansão registrada no comparativo anual em quase quatro 
anos 
 

A demanda global por viagens aéreas cresceu 4,6% em janeiro de 2018 
na comparação com o mesmo mês de 2017, informou nesta quinta-feira, 8, a 
Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). Essa 
foi a menor expansão registrada no comparativo anual em quase quatro anos. 

Segundo a associação, os resultados foram influenciados por fatores 
sazonais, incluindo o Ano Novo Chinês, comemorado mais tarde no Oriente em 
2018, além de comparativos menos favoráveis diante da forte tendência de alta 
no tráfego observada no final de 2016 e início de 2017. 

Já a oferta global por viagens aéreas avançou 5,3% na comparação com 
o mesmo período de 2017. Assim, como a demanda cresceu em ritmo menor 
do que a oferta, a taxa de ocupação das aeronaves diminuiu e atingiu 79,6%, 
uma queda de 0,5 ponto porcentual (p.p.) na base anual. 

"Apesar do início mais lento, o atual momento da economia global 
oferece respaldo para uma demanda crescente de passageiros em 2018. Dito 
isso, preocupações sobre uma possível guerra comercial envolvendo os 
Estados Unidos podem ter sério impacto na confiança do mercado global, 
respingando sobre a demanda por viagens no setor aéreo", diz, em nota, o 
diretor presidente e CEO da Iata, Alexandre de Juniac. 

Internacional 
No segmento internacional, a demanda global desacelerou de 6,1% em 

dezembro para 4,4% em janeiro, com todas as regiões registrando expansão. A 
oferta cresceu 5,3% no período - com isso, a taxa de ocupação recuou 0,7 
ponto porcentual, para 79,6%. 

Separando por regiões, a Iata destaca que o maior aumento na taxa de 
ocupação global em janeiro ocorreu na Europa, que atingiu 80,0%, uma alta de 
0,9 p.p. na base anual, com a demanda avançando 6,4% e a oferta se 
expandindo em 5,1%. Por outro lado, a taxa de ocupação no Oriente Médio 
caiu 2,8 p.p., para 76,6% (com leve acréscimo de 0,8% na demanda e aumento 
de 4,5% da oferta). 

Em janeiro, a maior taxa de ocupação foi registrada na América Latina, 
que atingiu 83,2%, uma queda de 0,1 p.p. na base anual. A menor taxa foi 
registrada na África, 70,3%. 

Doméstico 
No segmento doméstico global, a entidade informa que a demanda 

avançou 5,1% em janeiro ante um ano antes, enquanto a oferta cresceu 5,3% 
na base anual. Desta maneira, a taxa de ocupação doméstica global recuou 0,2 
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p.p., para 79,8%. Segundo a organização, todos os mercados apresentaram 
crescimento, com destaque para a Índia, que registrou o 41º mês consecutivo 
de crescimento de dois dígitos no tráfego de passageiros. 

Quanto ao mercado brasileiro, a entidade ainda informa que a oferta 
doméstica aumentou 2,4% no primeiro mês do ano, o que gerou uma alta de 
0,4 p.p. na taxa de ocupação mensal, para 84,7%. 
 
https://www.dci.com.br/servicos/demanda-aerea-global-cresce-4-6-em-janeiro-
ante-janeiro-de-2017-diz-iata-1.689233 
 

Voltar ao índice 
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5. Bem-Estar do Consumidor 

Uma fraude a cada 5 segundos: saiba como se proteger ao comprar online 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: E-commerce News 
 

Sabemos que a tecnologia evoluiu muito ao longo dos últimos anos e que está 
cada vez mais seguro comprar pela internet, mas isso não significa que os 
consumidores e até mesmo as lojas estão livres de fraudes. Um estudo realizado pela 
Konduto aponta que o e-commerce brasileiro sofre uma fraude a cada cinco segundos. 
Mas como se proteger contra os golpes virtuais? 

Ricardo de Paola, CTO da Infracommerce, empresa líder em full service para 
e-commerce na América Latina, aponta que, hoje em dia, as fraudes são raras em 
grandes e-commerces, pois já possuem um sistema de segurança mais robusto. 
“Fraudes com cartões falsos são os golpes mais comuns, mas temos em mãos 
tecnologias que evitam esse tipo de golpe. Com um código seguro e criptografado a 
loja se protege e blinda os clientes contra possíveis ataques”, explica Paola. 

Já o consumidor deve se atentar em relação à idoneidade da loja, e o 
especialista aponta os principais pontos de atenção: 

Identificar o endereço do site 
Um passo simples é observar, ao acessar a loja online, se antes do “www” tem 

o protocolo “https”. Esse “s” significa que o ambiente possui certificado de segurança e 
atesta que os dados do cliente são protegidos por criptografia. Isso evita que os dados 
do cliente sejam roubados ou que o cartão de crédito seja clonado, por exemplo. 

Pesquisar a reputação da loja 
É comum cair na tentação de adquirir um produto em uma loja desconhecida, 

mas que oferece um preço mais atrativo. Porém, o barato pode sair caro: lojas maiores 
e renomadas possuem toda uma equipe por trás, seja própria ou terceirizada, que 
realiza o monitoramento e blinda o cliente contra possíveis ataques. Isso não quer 
dizer que não se deve comprar em lojas menores, mas sim, que a atenção nesses 
casos deve ser redobrada. Canais como o Reclame Aqui são parada obrigatória antes 
de realizar qualquer compra, pois permitem que o cliente conheça a reputação da loja 
e faça uma compra com mais tranquilidade. 

Caminho até chegar ao site 
Muitas tentativas de golpes são enviadas por e-mail; por isso, é sempre bom 

checar se o site é real ou uma cópia. Uma boa dica é buscar o nome da loja no Google 
e clicar em links patrocinados, os primeiros que aparecem na busca, pois são pagos 
pela empresa para estar no topo, portanto, oficiais. Também é importante tomar 
cuidado com links divulgados pelo Whatsapp ou Facebook e prestar muita atenção 
antes de clicar em qualquer link de promoção. 

 
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/uma-fraude-a-cada-5-segundos-
saiba-como-se-proteger-ao-comprar-online/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Comércio Eletrônico 

E-commerce faturou R$ 47 bi em 2017, diz Ebit 

 
08 de Março de 2018 

Fonte: E-commerce Brasil 
 

O e-commerce faturou R$ 47,7 bilhões em 2017, um aumento de 7,5% 
em relação ao ano anterior, segundo o 37º Webshoppers, apresentado pela 
Ebit nesta quinta-feira (8). 

Segundo dados coletados pela empresa, o grande número no total de 
pedidos realizados também foi crucial para o crescimento: 50,3 milhões de 
compras, número 5% superior em relação a 2016. 

Esses números superaram as expectativas da Ebit, responsável pela 
apuração dos dados. Afinal, 2016 ficou marcado por registrar, pela primeira vez 
na história do e-commerce brasileiro, uma queda (1,8%) nas vendas de 
produtos. 

De acordo com André Dias, diretor executivo da Ebit, “em 2017, 23,7% 
das compras foram feitas por smartphones e tablet. Ou seja, o consumidor 
definitivamente adotou a versão mobile para realizar suas compras”, afirmou. O 
valor médio gasto por cliente aumentou em 3%, e ficou em R$ 429.  

Vale lembrar que outros fatores contribuíram para esse resultado. Um 
deles partiu do governo, que liberou aos consumidores o valor do FGTS de 
contas inativas e fomentou o aumento das compras. Benefícios do valor do 
frete ajudaram nesse ínterim. 

A consolidação das vendas pelos marketplaces também aqueceu o 
mercado eletrônico no ano de 2017. Impulsionado pela expansão do Mercado 
Livre, o faturamento das vendas via marletplace, incluindo produtos novos e 
usados, atingiu R$ 73,4 bilhões, com alta de 21,9%. 

Categorias mais vendidas 
Confira o volume de pedidos de acordo com a categoria: Moda e 

acessórios 14,2%; Saúde, cosméticos e perfuraria 12%; Eletrodomésticos 
10,8%; Casa e decoração10,5%; Telefonia e celulares 9,2%; Livros, 
assinaturas e apostilas 8,3%; Esporte e lazer 6,4%; Informática 4,5%; 
Alimentos e bebidas 4%; Eletrônicos 3,6%. 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/37-webshoppers-e-commerce-
faturou-r-47-bi-2017/ 
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A hora e vez dos marketplaces 

 
09 de Março de 2018 

Fonte: Newtrade 
 

Diversificação de produtos, aumento de receitas com melhor margem de lucro, 
crescimento de vendas em mercados de nichos…. As operações via marketplace – ou 
seja, o espaço que grandes varejistas virtuais disponibilizam na internet em troca de 
comissão para que lojas parceiras, em geral micro e pequenas, vendam seus produtos 
– se consolidaram em 2017. 

Enquanto o e-commerce começou a se recuperar no ano passado, ao registrar 
um crescimento de 8% ao movimentar R$ 47,7 bilhões (ante 7% em 2016), as vendas 
oriundas de marketplaces, sozinhas, faturaram R$ 8,8 bilhões – representando 18,5% 
do total do e-commerce, segundo o 37º Relatório Webshoppers, da Ebit, consultoria 
especializada em comércio eletrônico. 

Mas quando se fala do mercado total de bens de consumo na internet, que 
inclui sites de artesanato e produtos novos e usados e são impulsionados também 
pelo crescimento dos marketplaces B2C e C2C (empresa para consumidor e 
consumidor para consumidor), esse número é muito maior: faturamento de R$ 74,3 
bilhões, uma alta nominal de 21,9% ante 2016. 

No processo de recuperação da crise, ganharam espaço em 2017 sites como 
Elo7, Enjoei.com e até o Carrefour, que criou estratégia de negócios semelhante a do 
Mercado Livre (responsável por impulsionar boa parte desse crescimento) e abriu um 
espaço para venda de smartphones usados em sua loja virtual, segundo André 
Ricardo Dias, diretor executivo da Ebit. “Historicamente, a Ebit tinha acordo com 
grandes e-commerces para não contabilizar essas vendas no relatório”, diz, já que 
esses sites vendem, em geral, produtos remanufaturados ou usados, às vezes sem 
nota fiscal por serem C2C, e acabavam distorcendo o tíquete médio. 

Mas não deu para ignorar o crescimento acelerado dos marketplaces em 
participação nas vendas do e-commerce em 2017, o que ajudou o mercado como um 
todo a crescer ainda mais. “Na crise, o consumidor quer economizar, então vai atrás 
de opções de produtos mais baratos, mesmo que sejam vendidos por pessoa física – 
uma tendência que deve continuar”, afirma. 

De acordo com o Webshoppers, o modelo marketplace evoluiu tecnicamente e 
se consolidou nos últimos cinco anos, já que pequenos empreendedores conseguiram 
se integrar e vender por meio dessas plataformas, economizando custos e diminuindo 
riscos e necessidade de capital de giro ao usar toda a estrutura de marketing, vendas 
e logística de grandes varejistas. 

Mas um outro recorte da pesquisa, realizada entre janeiro e fevereiro com 2618 
consumidores online em todo o país mostra que há um porém: a dificuldade em 
entender o papel de cada uma das partes.  Ebit perguntou se os consumidores 
conheciam o termo marketplace e 43% informaram que sim, porém, apenas 62% dos 
respondentes realmente sabiam seu significado. 

Segundo André Dias, se há muito a avançar nesse quesito, causar esse 
desconhecimento é até proposital na maioria das vezes para gerar vendas e aumentar 
a conversão, já que a principal característica do modelo é usar o poder da marca mais 
conhecida para atrair o consumidor. “Ele se sente mais confortável e tem mais 
confiança para comprar”, afirma. “Na maioria das vezes, ele só percebe que comprou 
de outra marca quando recebe a embalagem”, afirma. 

Mas, caso o consumidor seja um heavy user (na internet, o usuário com maior 
frequência de compras online), o resultado pode ser outro: acostumado a pesquisar 
preço, ele faz a consulta na loja original, que em geral é mais barato pois não precisa 
pagar comissão. “Isso pode gerar impacto direto nas vendas do marketplace”, afirma. 
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“O grande desafio, então, será conseguir um maior número de lojas de forma mais 
rápida e simples para unificar produtos e equacionar os preços”. 

Frete, prazos e expectativas para 2018 
Na busca por rentabilidade, o e-commerce foi se adaptando em variáveis como 

frete e preço – o que já deve mudar em 2018. Se no começo o frete grátis foi a 
estratégia usada por varejistas para atrair consumidores, os altos custos de operação 
fizeram com que ele deixasse de ser uma prática do setor. 

Tanto que, em 2016, ele deixou de ser uma prática principalmente dos grandes 
varejistas, onde caiu para 19% já no primeiro trimestre do ano, segundo o 
Webshoppers. Em 2017 passou a ser utilizado por lojas que queriam aumentar a taxa 
de conversão, e voltou a ser incentivado pelas grandes varejistas. “A diminuição 
considerável do frete grátis refletiu nas vendas, já que o consumidor preferiu comprar 
do lojista menos conhecido”, afirma André Dias. 

Para 2018, os e-commerces devem adaptar o pagamento do frete de acordo 
com a necessidade do cliente: se quiser receber no mesmo dia, paga mais caro. Se 
não tiver urgência e optar por receber em 20 dias, sai grátis. “A tendência é que aos 
poucos a maioria dos consumidores espere, pois é cultural do brasileiro preferir levar 
vantagem”, afirma. 

Em tempos de discussão sobre parcelado com ou sem juros, outra mudança foi 
no parcelamento das compras virtuais, que já chegou a 12 e 18 vezes. Mas as lojas 
passaram a oferecer descontos agressivos, entre 5% e 10% para compras à vista, e 
consumidor passou a aproveitar esses descontos para pagar compras com parcela 
única, afirma Dias. 

Em 2017, as compras à vista chegaram a 49,8% do total – ou seja, quase 
metade de todas as vendas online foram efetuadas sem parcelamento. Segundo Dias, 
essa foi a forma que as lojas virtuais encontraram para antecipar recebíveis, já que 
muitas operações tiveram prejuízos e tiveram que ser enxugadas. 

Essa, inclusive, vai ser também a estratégia para puxar vendas em 2018. “As 
lojas conseguiram convencer o consumidor que é melhor pagar a vista, e o resultado – 
uma alta de 5% no número de pedidos em 2017 – se mostrou positivo”. 

Para o e-commerce como um todo, o ano de 2018 deve ser de recuperação: 
segundo a Ebit, a migração das vendas para canal online deve continuar forte e voltar 
aos dois dígitos de anos anteriores. A expectativa é de alta de 12% no faturamento, 
que deve chegar a R$ 53,5 bilhões. 

Assim como em 2017, o crescimento do faturamento no e-commerce deverá 
ser impulsionado pelo aumento de pedidos, pela diminuição do frete grátis e não mais 
pelo tíquete médio como entre 2014 a 2016, quando o aumento de preços na internet 
sofria impactos da inflação. 

Nesse ano, o valor do tíquete médio será algo em torno de R$ 446 – uma alta 
de 3,8% ante 2016, puxado pelas vendas de televisores para a Copa do Mundo. Já o 
volume de pedidos no e-commerce deve ser 7,7% maior em 2018, atingindo um total 
de 119,7 milhões. Na opinião do executivo da Ebit, os números são bastante 
expressivos se for levado em conta o cenário macroeconômico, e o e-commerce será 
puxado pelas vendas via dispositivos móveis (27,3% em 2017) e pelo aumento do 
número de compradores virtuais (que deve chegar a 60 milhões). “Mas também será 
muito impulsionado pela consolidação dos marketplaces”, reforça. 

 
https://newtrade.com.br/tecnologia/a-hora-e-vez-dos-marketplaces/ 
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7. Curtas 

Índice Antecedente de Emprego sinaliza possível aceleração, diz FGV 

 
08 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) aumentou 1,9 ponto em 

fevereiro e, na análise da Fundação Getúlio Vargas, esse movimento sinaliza 
uma possível aceleração na recuperação do mercado de trabalho nos próximos 
meses. O índice foi divulgado hoje (8) pela fundação e atingiu o maior nível de 
sua série histórica, com 109,6 pontos. 

O resultado foi influenciado pela alta de seis dos sete indicadores que 
compõem o IAEmp. Destacaram-se os indicadores que medem a situação atual 
dos negócios no setor de Serviços e na Indústria de Transformação. 

Também foi divulgado hoje pela FGV o Indicador Coincidente de 
Desemprego (ICD), que ficou relativamente estável em fevereiro, com variação 
de 0,4 ponto. Entre os consumidores que foram ouvidos na pesquisa que 
compôs o ICD, os com renda familiar mensal entre R$ 2,1 mil e R$ 4,8 mil 
foram os que mais influenciaram o resultado com a melhora de sua percepção. 
 

Voltar ao índice  
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8. 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 
 
06/03/2018 até 09/03/2018 – ELETROMETALMECÂNICA 
Setor: Eletro, Eletrônico e Mecânico 
Local: Parque de Exposições Tancredo Neves 
Cidade: Chapecó – SC 
 
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 
 
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 
 
13/03/2018 até 16/03/2018 – 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 
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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 
 
20/03/2018 até 24/03/2018 – EXPOPRINT LATIN AMERICA 
Setor: Artes Gráficas, Papelarias, Embalagem de Papel, Livro, Material 
Didático e Educativo 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
20/03/2018 até 23/03/2018 – SUPER RIO EXPOFOOD 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Rio Centro Pavilhão 4 Climatizado 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
Acesse aqui o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 
 

Voltar ao índice

http://www.mdic.gov.br/images/Calend%C3%A1rio_Brasileiro_de_Exposi%C3%A7%C3%B5es_e_Feiras/Calend%C3%A1rio_Brasileiro_de_Exposi%C3%A7%C3%B5es_e_Feiras_2018.pdf
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