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1. Crédito e Financiamento 

BNDES tem lucro líquido de R$ 6,18 bilhões em 2017 

 
14 de Março de 2018 

Fonte: G1 
 

Resultado ficou um pouco abaixo do registrado em 2016, quando o banco de 
fomento teve lucro de R$ 6,39 bilhões. 
 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
anunciou nesta quarta-feira (14) um lucro líquido de R$ 6,18 bilhões em 2017, 
em desempenho influenciado pelo resultado de participações societárias, que 
cresceram 249,5%. 

O lucro do ano passado, contudo, ficou um pouco abaixo do resultado de 
2016, quando o banco de fomento teve lucro de R$ 6,39 bilhões. 

Em nota, o BNDES também destacou o crescimento de R$ 2,78 bilhões 
(alta de 210%) do resultado com alienações, e pela queda de R$ 4,69 bilhões 
(88,2%) da despesa com perdas em investimentos. 

No ano passado, ainda houve redução de 26,8% da despesa com 
provisão para risco de crédito. 

"Em 2016, visando à cobertura de riscos adicionais com incertezas do 
cenário econômico, foi necessária a constituição de provisão complementar no 
valor de R$ 1,396 bilhão, situação que não se repetiu em 2017", disse o banco 
de fomento em comunicado. 

A carteira de crédito e repasses do banco teve retração de 10,3% em 
2017, e quanto a inadimplência recuou. 

A inadimplência superior a 90 dias caiu de 2,43% em dezembro de 2016 
para 2,08% em dezembro de 2017, " mantendo-se abaixo da média dos bancos 
que compõem o sistema financeiro nacional", disse o BNDES. 
 
https://g1.globo.com/economia/noticia/bndes-tem-lucro-liquido-de-r-618-
bilhoes-em-2017.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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2. Tributos 

PIS/Pasep: Trabalhadores nascidos em maio e junho podem sacar abono 
a partir de quinta-feira 

 
15 de Março de 2018 

Fonte: G1 
 

Recurso ficará à disposição até 29 de junho para quem tem direito ao 
benefício; nascidos em outros meses que ainda não receberam também podem 
sacar o dinheiro até esta data. 
 

Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em maio e junho com 
direito ao abono salarial do PIS 2017-2018 (ano base 2016) poderão receber o 
dinheiro a partir de quinta-feira (15) na Caixa Econômica. No caso do Pasep, 
pago a servidores públicos pelo Banco do Brasil, o pagamento começa para 
quem tem finais da inscrição 8 e 9. 

Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até 
29 de junho de 2018, prazo final para o recebimento. Nascidos em outros 
meses e que ainda não receberam o abono também podem sacar o dinheiro 
até esta data. O pagamento para nascidos em março e abril começou em 
fevereiro. 

Para o exercício 2017/2018 serão destinados R$ 16,9 bilhões para 
pagamento do abono salarial a 24,3 milhões de trabalhadores. Só dentro do 
PIS são R$ 15,7 bilhões para 22,1 milhões de beneficiários, segundo a Caixa 
Econômica Federal. 

Quem tem direito 
Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários 

mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada 
durante, pelo menos, 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no 
PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo 
empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2016. 

Valores do abono salarial 
O valor do abono varia de R$ 80 a R$ 954, dependendo do tempo em 

que a pessoa trabalhou formalmente em 2016. Trabalhadores da iniciativa 
privada retiram o dinheiro na Caixa Econômica Federal, e os servidores 
públicos, no Banco do Brasil. É preciso apresentar um documento de 
identificação e o número do PIS/Pasep. 

O valor do abono é associado ao número de meses trabalhados no 
exercício anterior. Portanto, quem trabalhou um mês no ano-base 2016 
receberá 1/12 do salário mínimo. Quem trabalhou 2 meses receberá 2/12 e 
assim por diante. Só receberá o valor total quem trabalhou o ano-base 2016 
completo. 

Por exemplo, se o período trabalhado foi de 12 meses, vai receber o 
valor integral do benefício, que é de um salário mínimo (R$ 954). Se trabalhou 
por apenas um mês, vai receber o equivalente a 1/12 do salário (R$ 80), e 
assim sucessivamente. 

Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão do 
Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento 
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da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão do Cidadão, pode 
receber o valor em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de 
documento de identificação. 

Informações sobre o PIS também podem ser obtidas pelo telefone 0800-
726-02-07 da Caixa. O trabalhador pode fazer uma consulta ainda no site 
www.caixa.gov.br/PIS, em Consultar Pagamento. Para isso, é preciso ter o 
número do NIS (PIS/Pasep) em mãos. 

Os servidores públicos que têm direito ao Pasep precisam verificar se 
houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, precisam procurar 
uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. 
Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 
01, do Banco do Brasil. 
 
https://g1.globo.com/economia/educacao-financeira/noticia/pispasep-
trabalhadores-nascidos-em-maio-e-junho-podem-sacar-abono-a-partir-de-
quinta-feira.ghtml 
 

Voltar ao índice  
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3. Comércio - Opinião 

O futuro do varejo físico em um mundo pós-digital 
 

14 de Março de 2018 
Fonte: Novarejo 

 
Qual o futuro do varejo físico em um mundo pós-digital? Executivos de grandes 
redes internacionais apresentam caminhos no SXSW 2018 
 

Mais de 8 mil lojas foram fechadas nos EUA em 2017 (o número, no 
Brasil, infelizmente foi maior) e a tendência não apresenta sinal de reversão por 
lá. Qual é a causa de as lojas convencionais perderem valor para os 
consumidores? Há futuro para elas? E como será? O desafio é portentoso, na 
medida em que a loja física passa a ser um local de exercício de escolhas e de 
extensões de contextos de marca. 

Para debater o futuro da loja física, o SXSW, o maior evento de 
inovação, comportamento, tecnologia e cultura do mundo, que ocorre em 
Austin (EUA), reuniu Jaime Bettencourt, Vice-Presidente Sênior de 
Desenvolvimento de Negócios da Mood Media; Christiana DiMattesa, Diretora 
de Marketing de Varejo da Under Armour; Megan Kohut, Vice-Presidente de e-
commerce da joalheria Kendra Scott e Joe Pine, co-fundador da Strategic 
Horizons. 

Eles debateram justamente essa mudança nos padrões que 
caracterizam o varejo físico, de canais de distribuição de produtos para centros 
de experiências. Como mediador, um dos maiores especialistas em disrupção 
de consumo, o americano Joe Pine. 

As pessoas não precisam ir às lojas, elas precisam querer ir? E por que 
têm de querer ir? Muito provavelmente porque buscam experiências. A 
economia de hoje é baseada em serviços, e isso faz com que as pessoas 
estejam interessas em três fatores: preço, preço, preço. Mas quantos varejistas 
estão dispostos a tornar seu negócio voltado para serviços? Varejo por si só é 
uma corrida sem freios para a customização. 

O que o cliente compra hoje em dia? 
“As pessoas querem usar muito bem o seu tempo e isso precisa ser 

entendido por todas as empresas do mundo”, destaca Joe Pine. Ele afirma que 
a competição é global, e é pelo tempo, pela atenção escassa e pelo dinheiro 
consumível. A experiência é o marketing por si só de agora. “Lojas que não 
ofereçam experiências são inúteis, simplesmente”, provoca o especialista. 

O varejo está no limiar de repensar pelo que ele cobra: e para cobrar 
mais, precisa oferecer mais do que produtos, do que serviços. Ele precisa 
oferecer experiências. E quando olhamos para o varejo brasileiro, tão 
espremido pelas dificuldades econômicas do país, e agora por consumidores 
que se enquadram nesse modelo, vemos um quadro realmente desafiador. 

Entretenimento experiencial 
A Under Armour parece ter entendido o recado de Joe Pine e vem 

progressivamente transformando suas lojas em grandes centros de 
entretenimento baseado em esporte. Shows, aulas, dinâmicas, workshops e 
toda sorte de eventos são realizados nas lojas para mobilizar comunidades e 
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gerar motivação para que consumidores dirijam-se às lojas. Christina 
DiMattesa diz que as lojas estão trabalhando diariamente para encontrar 
formas de se conectar com seus consumidores. “Quem é a comunidade, como 
se comporta, quais são os seus desejos. Tudo isso ajuda a criar formas de se 
conectar com as pessoas”, defende a executiva 

Kohout também defende a mesma linha de atuação, de aproximação 
com a comunidade, da criação de histórias que criem vínculos das lojas com 
seu entorno. Pine diz que é imprescindível fazer com que as pessoas 
experimentem e vivenciem produtos antes de comprá-los. E depois da 
conversão, a conversa e as conexões continuam. É necessário acentuar 
conexões emocionais e humanas para criar vantagens competitivas reais e 
permanentes. Caso contrário, tudo o que os varejistas terão serão caçadores 
de ofertas. 

Um novo status para os colaboradores 
A rede Kendra Scott trabalha intensamente com consumidores 

embaixadores da marca, e faz o mesmo com seus colaboradores, criando um 
exército de fãs que atraem pessoas novas para a história da marca 
frequentemente. Colaboradores podem se tornar um guia da criação de 
experiências, podem ser valorizados como pessoas capazes de criar e recriar 
as histórias da marca. 

O colaborador é um influenciador que trabalha para a empresa e que 
pode ser um mobilizador de pessoas, fãs e clientes. 

Consistência de marca 
O que une a experiência da rede varejista nos diferentes canais é a 

marca. Ela dá sentido, a partir de diferentes componentes para criar uma 
história consistente. Fazer com que a marca oriente a experiência, com que 
seus valores retratem a maneira pela qual os consumidores compram e voltam 
para a loja é uma das estratégias mais vencedoras para superar os desafios da 
multicanalidade. A marca permite também compreender o consumidor e 
integrá-lo à estratégia. 

Joe Pine encerra o painel falando de varejistas que fizeram o movimento 
contrário, de puramente on-line para a abertura de lojas físicas. A ideia é criar 
experiências que possam transfigurar as possibilidades da tecnologia digital no 
ambiente físico. Assim, clientes encontram formas de vivenciar a marca e sua 
proposta de modo mais pleno. 

Um exemplo é o modelo das lojas da Under Armour que ainda serão 
abertas. Ao invés de tapumes tradicionais alertando que serão inauguradas em 
algum dia, a rede varejista inseriu totens para imersões em Realidade Virtual 
para que os consumidores conheçam a loja previamente. A Ikea, famosa rede 
de decoração e artigos para casa, oferece tablets com recursos de Realidade 
Aumentada para que os clientes sintam os ambientes que podem criar com os 
móveis que estão exibidos na loja. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/14/o-futuro-varejo-fisico-mundo-pos-
digital/ 

 
Voltar ao índice  
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4. Serviços - Telecomunicações 

Operadoras de telecomunicação têm maior número de reclamações em 
2017, diz MJ 

 
14 de Março de 2018 
Fonte: Agência Brasil 

 
As operadoras de telecomunicações tiveram o maior número de 

reclamações feitas pelo portal consumidor.gov.br em 2017. De acordo com 
dados divulgados hoje (14) pelo Ministério da Justiça essas empresas 
concentraram 43,3% das reclamações. A maior parte, foi em relação a 
cobrança por serviços não contratados. 

Atrás dessas empresas, estão os bancos, financeiras e administradoras 
de cartão, com 20,4% das reclamações; os bancos de dados e cadastros de 
consumidores, com 14,5%; o comércio eletrônico, com 8%; os fabricantes de 
eletroeletrônicos, com 3,2%; transporte aéreo, com 2,5%; e varejo, com 1,5%. 
Demais segmentos juntos concentraram 6,6% das reclamações. 

No ano passado, o índice médio de solução das empresas foi 80,8% e o 
prazo médio de resposta, 6,3 dias. Com o maior número de reclamações, as 
operadoras de telecomunicações tiveram também o maior índice de 
resolutividade, 88,6%. 

Entre essas empresas, a maior parte das reclamações foi em relação a 
cobranças por serviços ou produtos não contratados (17,25%); em relação a 
ofertas não cumpridas ou publicidade enganosa (12,23%) e cobranças 
indevidas ou abusivas para alterar ou cancelar um contrato (10,22%). 

As reclamações foram principalmente sobre telefonia móvel pós-paga 
(19,15%); pacote de serviços, os chamados combo (17,89%); e, internet fixa 
(12,43%). 

Em relação aos bancos, fiananceiras e administradoras de cartão, a 
maior parte das reclamações foi por cobrança de valores não previstos ou não 
informados (10,06%). Os cartões de crédito, débito ou de lojas foram os 
assuntos mais reclamados pelos usuários, concentrando 40,54% das 
reclamações feitas em relação a essas instituições. 

A maior parte dos usuários que fizeram as reclamações é homem (60%), 
com idade entre 21 e 30 anos (33,4%). 

Consumidor.gov.br 
O portal consumidor.gov.br foi lançado em junho de 2014 e é um serviço 

público, gratuito, de utilidade pública, acessível de qualquer lugar pela internet, 
para a solução de conflitos de consumo pela internet. O portal permite a 
interlocução direta entre consumidores e empresas 

No ano passado, 341.585 usuários e 54 empresas se castraram no 
portal. No total, foram feitas 470.748 reclamações, o que representa um 
aumento de 63% em relação a 2016. 

Desde a criação do portal, em junho de 2014 foram feitas 
aproximadamente 1,1 milhão de reclamações, de acordo com dados 
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disponíveis no próprio portal. São 840.865 usuários e 422 empresas 
cadastrados.  

A plataforma é monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor do 
Minsitério da Justiça, pelos Procons, Ministérios Públicos, órgãos de controle, 
pelas Defensorias Públicas, Agências Reguladoras, entre outros órgãos, e pela 
sociedade. 

 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/operadoras-de-
telecomunicacao-tem-maior-numero-de-reclamacoes-em-2017-diz 
 

Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

Eletrônicos têm maior procura para o dia do consumidor 

 
15 de Março de 2018 

Fonte: Novarejo 
 

A data, que é celebrada pelo Buscapé à moda Black Friday, tem expectativa de 
maior volume de vendas e aumento no faturamento do e-commerce 
 

A pouco mais de uma semana para o Dia do Consumidor Brasil, data 
criada pelo Buscapé para alavancar o e-commerce, o consumidor já mostra 
sua preferência de compra. Os eletrônicos são os favoritos, de acordo com 
levantamento feito pela empresa que compara preços de produtos na internet. 
A categoria representa 8% da intenção de compra nesta quinta-feira (15 de 
março), quando começarão as promoções na plataforma. 

Os outros segmentos que se destacaram foram o de telefonia/celulares 
e cuidados pessoais/cosméticos/perfumaria, com 7% cada uma. A Ebit, 
empresa de pesquisa sobre comportamento do consumidor, estima 
faturamento de R$ 223 milhões para a data neste ano. O número representaria 
um aumento de 10% ante o mesmo período em 2017. 

“A expectativa de acessos para a data é de 4 vezes mais que um dia 
normal, índice que deverá ser impulsionado pela previsão da alta do número de 
pedidos, passando de 421 mil em 2017 para 479 mil neste ano”, explica Fábio 
Sakae, vice-presidente de Marketing e Produto do Buscapé. 

Desde 2014, O Dia do Consumidor é colocado pelo Buscapé como o dia 
“D” para se comprar na internet. A data já chegou a ser equiparada com a 
Black Friday, que ocorre no segundo semestre do ano. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2018/03/14/eletronicos-tem-maior-procura-
para-o-dia-do-consumidor/ 
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Título O que o e-commerce pode esperar do Dia do Consumidor 

 
14 de Março de 2018 

Fonte: 
 
A data vem ganhando força no varejo e pode se tornar a Black Friday do 
primeiro semestre 
 

Se me lembro bem, o Dia do Consumidor, 15 de Março, era uma data 
que há três anos passava praticamente despercebida pelo calendário do 
varejo. Mas para a surpresa do mercado, o evento tem crescido e gerado 
resultados de vendas animadores para o primeiro semestre. Mesmo com a 
crise econômica do país, em suas últimas edições, a ocasião alcançou um 
crescimento anual de 15% a 18%, com um faturamento de, aproximadamente, 
R$ 265 milhões, segundo a estimativa do e-bit. A boa notícia é que, se 
mantivermos o mesmo ritmo, este ano essas proporções podem ser ainda 
maiores no comércio eletrônico. 

Com a evolução do evento e toda a expectativa do e-commerce em 
torno da data, é possível considerar que o Dia do Consumidor, a longo prazo, 
tem potencial para se tornar sim, a "Black Friday" do primeiro semestre. Há 
uma mobilização mais intensa, tanto da parte dos usuários, que estão 
pesquisando mais e buscando por ofertas mais atrativas, quanto nos 
preparativos das lojas online e redes de afiliados. 

A partir desta perspectiva, conseguimos destacar aqui algumas das 
principais tendências que podem se consolidar no Dia do Consumidor deste 
ano: 

Maior oferta de cupons de descont 
No último ano, o número de códigos promocionais oferecidos pelas lojas 

online, especificamente para o Dia do Consumidor, cresceu 50% em relação a 
2016. A estratégia de disponibilizar os códigos promocionais na ocasião já faz 
parte das ações de marketing de pequenos e grandes varejistas com o objetivo 
de atrair novos clientes e aumentar a taxa de conversão na loja. No Dia do 
Consumidor, os cupons costumam gerar até 40% de desconto nos produtos, 
dependendo da categoria. 

Crescimento do Marketplace 
Grandes e-commerces como Walmart, Submarino e Casas Bahia têm 

aberto cada vez mais espaço para as vendas via marketplace, e, há uma 
grande possibilidade que este impacto seja percebido pelo mercado nas ações 
deste primeiro semestre. A vantagem para os usuários é poder contar com um 
amplo sortimento de produtos oferecidos por diversas lojas dentro dessas 
plataformas. No entanto, a compra de produtos via marketplace requer um 
pouco mais de pesquisa pois, mesmo que o item esteja "mais barato" em 
determinada loja, o valor do frete varia de acordo com a localização de cada 
fornecedor. Por isso, é importante que o consumidor compare o preço final da 
compra, para se certificar que está fazendo a melhor escolha. 

Preços mais competitivos 
Com o aumento de participação de pequenos lojistas via marketplace e 

uma maior atenção do mercado para o Dia do Consumidor, a tendência é que a 
disputa pelo menor preço no e-commerce fique ainda mais acirrada, a exemplo 
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do que acontece na Black Friday, em novembro. Mas, para que isso aconteça 
de maneira sustentável para as lojas online é importante que haja um 
planejamento eficiente para as vendas, incluindo negociação com fornecedores 
e empresas de logística. 

Cesar Zuntini 
Head de Conteúdo e Partnership do Cuponomia, plataforma que reúne 

cupons de desconto dos principais players de comércio eletrônico do país, e 
que recentemente iniciou operações no México, Chile e Colômbia. 

 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/o-que-o-e-commerce-
pode-esperar-do-dia-do-consumidor/123946/ 
 

Voltar ao índice  
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6. Empreendedorismo 

Criação de novos MEIs bate recorde em janeiro 

 
15 de Março de 2018 

Fonte: Newtrade 
 

Em janeiro deste ano, surgiram 180.146 novos microempreendedores 
individuais (MEIs) no País, 85,7% do total de 210.135 novas empresas 
constituídas no período. Segundo o Indicador Serasa Experian de Nascimentos 
de Empresas, este é o maior volume já registrado de inscrições de MEIs, desde 
que a apuração passou a ser feita, em 2010. 

Em relação ao total geral de empresas criadas, este é o segundo maior 
número já apurado, perdendo apenas para fevereiro/2017, quando a criação de 
novos negócios bateu o recorde com 210.724. A quantidade de novos 
microempreendedores individuais em janeiro/2018 é 12,9% superior ao 
levantamento de janeiro/2017, quando 159.522 novas empresas desse 
segmento nasceram, frente a um total de 194.199 novas companhias. 

Entre janeiro de 2010 e janeiro de 2018, a representatividade dos MEIs 
foi crescente e impulsionou o aumento geral no número de novas empresas no 
País. Em oito anos, os microempreendedores individuais passaram de 25,2%, 
em janeiro/2010, para 85,7%, em janeiro/2018. 

Conforme os economistas da Serasa Experian, a combinação de 
retomada mais firme da atividade econômica, abrindo oportunidades de 
mercado, com uma taxa de desemprego ainda bastante elevada, estimula a 
formação de novos MEIs, como alternativa para geração de renda num 
ambiente econômico que ainda contempla dificuldades de recolocação no 
mercado formal de trabalho. 

Em relação a outras naturezas jurídicas, as Sociedades Limitadas 
registraram a criação de 12.247 novos negócios em janeiro/2018, 
representando decréscimo de 4,0% em relação a janeiro/2017, quando 12.760 
empresas desta natureza surgiram. O nascimento de Empresas Individuais 
sofreu decréscimo de 32,5%, com um total de 8.722 novos negócios em 
janeiro/2018; em janeiro de 2017 haviam sido 12.916 nascimentos. O 
nascimento de novas empresas de outras naturezas teve alta de 0,2%, com 
9.020 novos negócios, em janeiro/2018, contra 9.001 em janeiro/2017. 

Por setor, o nascimento de empresas aponta que o setor de serviços 
continua sendo o mais procurado por quem quer empreender: em janeiro de 
2018, 136.998 novas empresas surgiram neste segmento, o equivalente a 
65,2% do total de nascimentos. Os novos comércios totalizaram 55.570 (26,4% 
do total) e, no setor industrial, foram abertas 17.028 empresas (8,1% do total). 

Observa-se nos últimos oito anos um crescimento constante na 
participação das empresas de serviços no total de empresas que nascem no 
país, passando de 53,2% (janeiro de 2010) para 65,2% (janeiro de 2018). 

Por outro lado, a participação do setor comercial de empresas que 
surgem no país tem recuado (de 35,3%, em 2010, para 26,4% em 2018). Já a 
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participação das novas empresas industriais se mantém estável, variando 
pouco (7,6%, em 2010, e 8,1%, em 2018). 

Segundo o levantamento, o Sudeste segue liderando o ranking de 
nascimento de empresas, com 109.584 novos negócios abertos em janeiro de 
2018 ou 52,1% do total. A Região Sul ocupou a segunda posição, com 17,4% 
(36.459 empresas). O Nordeste ficou em terceiro lugar, com participação de 
17,1% e 35.847 novas empresas. O Centro-Oeste registrou a abertura de 
18.868 empresas e foi responsável por 9,0% de participação no total de 
nascimentos, seguido pela Região Norte, com 9.377 novas empresas ou 4,5% 
dos empreendimentos inaugurados no mês. 

Entre os estados, São Paulo foi responsável por 27,4% dos novos 
negócios, totalizando 57.627 empreendimentos inaugurados em janeiro de 
2018. A segunda posição no ranking nacional de nascimentos no primeiro mês 
do ano ficou com Minas Gerais, com 25.730 novas empresas, (12,2%). Em 
seguida, o estado com maior número de novas companhias foi o Rio de 
Janeiro, com 21.254 nascimentos, 10,1% do total. 

O Sul foi a região que registrou a maior alta no número de nascimentos 
(14,7%) na comparação entre janeiro/2017 e janeiro/2018. O Sudeste 
apresentou crescimento de 10,9% interanual, seguida pela região Centro-
Oeste, que apresentou elevação de 4,7%. O Nordeste contabilizou a abertura 
de 0,8% a mais de novos empreendimentos na checagem entre janeiro de 
2017 e janeiro de 2018 e no Norte houve decréscimo de 6,4% nos nascimentos 
de janeiro/2018 em relação ao mesmo mês do ano passado. 
 
https://newtrade.com.br/economia/criacao-de-novos-meis-bate-recorde-em-
janeiro/ 
 

Voltar ao índice 
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7. Curtas 

Fluxo de visitantes em shopping centers do Brasil cresce 4,5% em 
fevereiro, diz Abrasce 

 
14 de Março de 2018 

Fonte: Diário Comércio Indústria e Serviços 
 

O fluxo de visitantes em shopping centers do Brasil aumentou 4,53 por 
cento em fevereiro na comparação anual, em um sinal de aceleração frente ao 
crescimento de 2,4 por cento apurado em janeiro, informou nesta quarta-feira a 
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). 

"Diferentemente do início tímido de 2017, com crescimentos inferiores a 
1 por cento, este ano começou com um salto relevante, dando mostras de que 
2018 deve consolidar o restabelecimento da economia", disse Walter Sabini 
Junior, sócio-fundador da FX Retail Analytics, em nota. 

Regionalmente, o Sudeste teve o melhor desempenho, com alta de 5,61 
por cento, seguido por Sul (+2,9 por cento) e Nordeste (+1,13 por cento), 
mostrou o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC), desenvolvido em 
parceria com a FX Retail Analytics. 
 

Voltar ao índice  
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8. Feiras 

 
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: Shoppings 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 
 
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 
 
25/03/2018 até 25/03/2018 – VAI TOTÓ 
Setor: Animais Domésticos 
Local: Parque Farroupilha 
Cidade: Porto Alegre – RS 
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03/04/2018 até 05/04/2018 – AUTOCOM 
Setor: Informática, Tecnologia da Informação e Telecomunicações 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/04/2018 até 05/04/2018 – FOTOGRAFAR 
Setor: Cine, Foto, Imagem e Som 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo – SP 
 
03/04/2018 até 08/04/2018 – FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE ES 
Setor: Comércio Varejista, Atacadista e Franquias 
Local: Arena Shopping Vitória 
Cidade: Vitória – MG 
 
04/04/2018 até 05/04/2018 – SUL ENERGIA 
Setor: Energia 
Local: Centro de Eventos do BarraShoppingSul 
Cidade: Porto Alegre – RS 
 
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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