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1. Serviços – Meios de Pagamento 

BC avalia mudanças no cartão e considera acabar com compra parcelada 
sem juro 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Na Suíça, Ilan Goldfajn disse que BC 'vai pensar' em mudanças envolvendo o 
cartão de crédito. Economista ouvido pelo G1 aponta que parcelamento sem 
juros não é comum em outros países. 
 

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, declarou nesta quinta-feira 
(19), durante entrevista em Davos (Suíça), que é preciso "repensar" o sistema 
de cartões de crédito brasileiro e melhorá-lo "ao longo do tempo". 

Goldfajn lembrou que o governo anunciou recentemente medidas para 
baixar os juros cobrados no cartão de crédito, que estão próximos de 500% ao 
ano, mas explicou que as mudanças não devem se retringir ao que já foi 
divulgado. 

"O cartão tem uma medida [já anunciada] e tem uma discussão que vai 
continuar depois. A gente tem de repensar um pouco o nosso modelo. O 
modelo funciona, mas a gente acha que pode melhorar ao longo do tempo", 
disse o presidente do BC a jornalistas. 

"A norma vai sair. E ,depois da norma, a gente vai repensar junto com o 
sistema. Vamos repensar como a gente pode melhorar ele ao longo do tempo", 
complementou ele. 

Parcelamento sem juros 
Questionado se o governo poderia mudar as regras para impedir o 

parcelamento de compras no cartão de crédito sem a incidência de juros, ele 
não afastou a ideia. 

"A gente não adianta medidas. A gente vai pensar. Não quero adiantar 
nada nesse sentido", afirmou o presidente do Banco Central. 

De acordo com ele, o sistema, no formato atual, "funciona" e "cresce", 
mas também há "muitos subsídios cruzados". 

"Uma parte [dos consumidores] paga pela outra, porque a gente está 
acostumado a ser assim. Então a gente vai repensar ele de uma forma 
sustentável. Não adianta mudar um pedaço sem mudar o outro", acrescentou. 

Modalidade atípica 
Segundo o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria, 

a possibilidade de parcelar compras no cartão de crédito sem a incidência de 
juros é uma coisa "bem particular" do Brasil. O cliente, neste caso, paga juros 
se parcelar o pagamento da fatura do cartão. 

"Não é comum em outros países chegar em uma loja parcelar em cinco 
vezes sem juros. É bastante incomum. Esse tipo de modalidade, que eu saiba, 
não existe nos Estados Unidos e na Europa", afirmou ele ao G1. 
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De acordo com o economista, o Banco Central, em conjunto com o 
sistema financeiro, vai discutir "várias possibilidades" para tornar o mercado de 
crédito mais eficiente e, com isso, diminuir as taxas do crédito rotativo. 

"Situações atípicas [como as compras parceladas sem juros no cartão] 
podem ser objeto de mudanças", afirmou. 

O que já foi anunciado 
No fim do ano passado, o governo anunciou que pretende adotar, no 

primeiro trimestre de 2017, medidas para baixar os juros do cartão de crédito. 
O presidente Michel Temer informou na ocasião que a ideia é limitar 

para até 30 dias o prazo para o pagamento do rotativo, que é quando é feito o 
pagamento do valor mínimo da fatura, com o parcelamento do restante. 

Hoje, esse prazo é mais longo, segundo o Ministério da Fazenda. Com 
isso, o governo espera que os juros do parcelamento caiam pela metade já nos 
primeiros meses de 2017. Em novembro, os juros do cartão atingiram 482,1% 
ao ano. 

Em dezembro, a associação das empresas de cartões (Abecs) avaliou 
que "a fixação do prazo de permanência do cliente no crédito rotativo para o 
máximo de 30 dias, aliada à disponibilização automática de alternativas de 
financiamento por meio do cartão, como o parcelamento da fatura" permitirá 
maior controle do consumidor e menor comprometimento da sua renda mensal, 
proporcionando, assim, uma "potencial redução da inadimplência." 

Seminário sobre custo do crédito 
Em Davos, na Suíça, onde participa da reunião do Fórum Econômico 

Mundial, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, também declarou que 
vai realizar um seminário para discutir o chamado "spread bancário", que é a 
diferença entre o que os bancos pagam pelos recursos e quanto cobram de 
seus clientes. Segundo ele, o debate não ficará limitado aos cartões de crédito. 

O "spread" é composto pelo lucro dos bancos, pela taxa de 
inadimplência, por custos administrativos, pelos depósitos compulsórios (que 
são mantidos no Banco Central) e pelos tributos cobrados pelo governo federal, 
entre outros. O spread bancário é considerado alto no Brasil na comparação 
com outros países. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/bc-avalia-mudancas-no-
cartao-e-considera-acabar-com-compras-parceladas.ghtml 

 
 

Voltar ao índice 
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2. Serviços – Software e TI 

Sistemas informatizados simplificarão a vida de micro e pequenos 
empresários 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: Administradores 
 
Convênio entre o Sebrae e o Governo Federal vai desenvolver dez sistemas 
para melhorar o ambiente de negócios 
 

Empreender no Brasil será mais simples. O Sebrae fecha parceria com o 
Governo Federal para criar uma série de sistemas para melhorar o ambiente de 
negócios, reduzir a burocracia e dar mais agilidade aos processos de gestão 
das micro e pequenas empresas. O convênio permitirá a criação de dez 
sistemas que irão diminuir a complexidade e o tempo gasto no cumprimento 
das obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de formalização. 

Para a elaboração desses dez sistemas, o Sebrae investirá R$ 200 
milhões até o final do próximo ano. ―Quanto menos tempo o empreendedor 
gastar com o preenchimento de papéis e com processos burocráticos, mais 
tempo ele terá para gerenciar a empresa e aumentar a lucratividade, o que tem 
impacto imediato também na geração de emprego e renda no país‖, afirma o 
presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. 

Entre os sistemas que serão desenvolvidos está o e-Social voltado para 
empresas. Nesse portal, os empreendedores poderão cumprir de forma 
unificada suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Com isso, serão 
eliminadas 13 obrigações acessórias e será possível incluir o recolhimento das 
contribuições à previdência retidas dos empregados e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) na mesma guia do Simples Nacional. 

Menos burocracia 
―É imprescindível buscar iniciativas que estimulem o empreendedorismo. 

A parceria entre a Receita Federal e o Sebrae é um caminho promissor para 
simplificar procedimentos das empresas e, assim, contribuir de forma relevante 
para a criação de empregos e para a melhoria do ambiente de negócios e da 
qualidade de vida dos cidadãos‖, afirma o secretário da Receita Federal, Jorge 
Rachid. 

Além da criação do e-Social, o investimento permitirá a ampliação e a 
implementação, em todo o Brasil, da Redesimples, que reduz a burocracia e o 
tempo de abertura das empresas. Também será aplicado na melhoria do Portal 
do Empreendedor, que possibilita a formalização imediata dos 
Microempreendedores Individuais (MEI); e na criação de sistemas que emitam 
documentos fiscais eletrônicos e executem restituições, parcelamentos e 
pagamentos do Simples. 

Na lista de programas que serão desenvolvidos está prevista a 
constituição de um banco de dados que concentre todas as informações 
referentes às empresas optantes desse sistema diferenciado de tributação. 
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O convênio também resultará na produção de um sistema de pagamento 
do Simples Nacional. Esta ferramenta permitirá que o Documento de 
Arrecadação (DAS) seja pago no Portal do Simples Nacional no momento da 
emissão ou que o débito automático seja programado mensalmente na conta 
corrente. Esse conjunto de medidas, que devem ser implantadas até 2018, vai 
facilitar a vida do empresário de pequeno negócio. 

Veja a lista completa dos sistemas: 
1. Implantação do sistema Redesimples 
2. Documentos fiscais eletrônicos das micro e pequenas empresas 
3. e-SOCIAL 
4. Processo de restituição automatizada do Simples Nacional 
5. Pedido eletrônico de isenção de IPI e IOF 
6. Pedido simplificado de restituição e compensação 
7. Repositório nacional de dados do Simples Nacional 
8. Aprimoramento do Portal do Empreendedor e Conta Corrente (fiscal) 

do MEI 
9. Sistema de pagamento do Simples Nacional por modalidades 

eletrônicas 
10. Sistema de parcelamento do Simples Nacional 

 
 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/sistemas-informatizados-
simplificarao-a-vida-de-micro-e-pequenos-empresarios/116336/ 

 

 
 

Voltar ao índice 
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3. Serviços - Telecomunicações 

Brasil perde 13,7 milhões de linhas de celular em 2016, diz Anatel 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios 
 

 
Crise econômica e redução de usuários com mais de um chip são causas de 
redução 
 

O número de linhas de celular ativas no Brasil continua em queda: nesta 
quinta-feira (19/1), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou que as 
operadoras encerraram 13,7 milhões de linhas móveis ao longo do ano de 2016 - 
redução de 5,3% na comparação com dezembro de 2015. Ao todo, o País tem hoje 
244 milhões de linhas móveis. Na comparação com novembro de 2016, o mês de 
dezembro de 2016 registrou o fechamento de 4,3 milhões de linhas, em queda de 
1,76%. 

Há duas principais razões para a queda: além da crise econômica, há também 
a chamada redução do "efeito clube" - quando um mesmo usuário utiliza chips de mais 
de uma operadora para aproveitar promoções especiais -, uma vez que houve queda 
nas tarifas de interconexão entre operadoras diferentes, e a popularização de 
aplicativos de mensagem como WhatsApp e Facebook Messenger. Além disso, há 
uma concentração de desligamento de linhas móveis no mês de dezembro - uma vez 
que o número de contas ativas na época é usada como referência para que as 
operadoras paguem as taxas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações 
(Fistel). A manutenção de cada linha custa às operadoras R$ 13,41. 

Operadoras – Nos últimos 12 meses, três operadoras registraram queda de 
linhas móveis: Oi (12,32%), Claro (8,8%) e TIM (4,25%). A Vivo, por sua vez, teve 
crescimento de 0,7%, encerrando o ano na liderança do mercado com 73,8 milhões de 
linhas. Na sequência, vem a TIM, com 63,4 milhões de linhas, e a Claro, com 60,2 
milhões de chips ativos. 

Pós-pago – Outro  destaque é o crescimento do mercado de telefonia pós-
pago, que encerrou o ano com 79,4 milhões de linhas, em crescimento de 8%. Já as 
linhas de celular pré-pagas caíram 10,75%, com redução de quase 20 milhões de 
contas, encerrando dezembro de 2016 com 164,7 milhões de chips ativos. 

4G – No que diz respeito às tecnologias utilizadas pelas linhas móveis, 
destaque para o amplo crescimento do 4G ao longo de 2016: nada menos que 
136,20%, encerrando o ano com 60 milhões de linhas - em dezembro de 2015, eram 
25 milhões. Outro mercado que cresceu bastante foi o de chips utilizados em 
comunicação "máquina a máquina" especial, com crescimento de 38,3% - esse tipo de 
conta é utilizada em aparelhos conectados, na chamada internet das coisas. 

 
http://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2017/01/pegn-brasil-perde-137-
milhoes-de-linhas-de-celular-em-2016-diz-anatel.html 

 
Voltar ao índice 
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4. Capacitação e qualificação 

A baixa produtividade das MPEs no Brasil: ameaça ou oportunidade? 

 
17 de Janeiro de 2017 

Fonte: Economia de Serviços 
 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea,  em parceria com a Comissão 
Econômica Para a América Latina e o Caribe – Cepal, produziu uma série de estudos que tinha 
como pano de fundo o resgate do conceito de heterogeneidade estrutural e que foram 
publicados em Por um Desenvolvimento Inclusivo: o caso Brasil (Infante, Mussi e Nogueira, 
2015). A obra delineia um retrato da problemática da produtividade do trabalho no país e 
aponta o fato de que, a despeito das significativas mudanças estruturais verificadas ao longo 
de sua história, uma profunda dessemelhança nos níveis de produtividade do trabalho – tanto 
da perspectiva intersetorial quanto intrassetorial – se perpetua ao longo do tempo no país. O 
que se destacou nos trabalhos foi que o Brasil vive uma situação na qual, em primeiro lugar, a 
produtividade média do trabalho é consideravelmente inferior àquela observada nos países 
centrais da economia mundial. Em segundo, que, a despeito das significativas mudanças 
estruturais verificadas no país ao longo da história, uma profunda dessemelhança nos níveis de 
produtividade do trabalho – tanto da perspectiva intersetorial, quanto intrassetorial – se 
perpetua ao longo do tempo. 

Além disso, a par do efeito direto que ações voltadas para o incremento de 
produtividade dos setores dos estratos inferiores trariam para a redução da heterogeneidade 
estrutural – e, consequentemente, o aumento da produtividade sistêmica da economia – há 
ainda um efeito indireto adicional. A teoria neoschumpeteriana supõe que as empresas 
inovadoras são capazes de produzir a disseminação do progresso técnico pelo conjunto do 
aparato produtivo do país: os transbordamentos. Estes se traduziriam em um aumento da 
produtividade sistêmica. Contudo, para que isso ocorra, é necessário que esse sistema 
econômico seja capaz de absorver estes transbordamentos, incorporando-os em seus 
processos. Em firmas que operam em níveis de produtividade tão baixo em relação aos 
segmentos de ponta e que indubitavelmente apresentam um enorme descompasso em termos 
de estoque de conhecimento, não se verifica a incorporação sequer de muitas das tecnologias 
mais triviais existentes. É, pois, difícil imaginar que segmentos tão distantes da vanguarda 
tecnológica sejam capazes de absorver as novas tecnologias geradas pelas empresas mais 
dinâmicas. Para que tais transbordamentos ocorram, é imprescindível a existência de um 
ambiente que lhes seja favorável.Constatou-se, também, que os estratos de produtividade mais 
alta de nossa economia não diferem de forma significativa dos países desenvolvidos. O baixo 
valor médio deste indicador deve-se, fundamentalmente, à produtividade extremante mais 
baixa apresentada pelos estratos inferiores. Observa, ainda, que esta situação é um importante 
obstáculo para a superação das desigualdades sociais no país. Diante disso, é fundamental 
identificar as possíveis alternativas para a superação desse quadro. Duas são as trajetórias 
possíveis: a estrutural, na qual se buscaria uma mudança na estrutura produtiva, de modo que 
os segmentos de mais alta produtividade aumentassem sua participação relativa no agregado; 
e a setorial, em que se buscaria uma elevação da produtividade dos segmentos menos 
produtivos. Porém, em função da composição dos estratos de baixa produtividade e de sua 
forma de inserção no mercado, não se pode esperar que a alternativa estrutural tenha 
viabilidade ao menos no curto ou médio prazos. Ademais, as firmas que compõem estes 
estratos não têm capacidade de absorver a mão de obra liberada pelos estratos inferiores, 
conduzindo assim a um quadro de desemprego. Resta, portanto, como alternativa capaz de 
promover um processo de desenvolvimento inclusivo no país a trajetória setorial. Neste caso, é 
necessário avaliar quais sãos as possibilidades e as oportunidades que os setores têm de 
elevar sua produtividade. 

Assim, para melhor compreender a natureza das políticas que precisam ser formuladas 
e implementadas para a persecução da trajetória proposta, é preciso caracterizar quem são os 
agentes econômicos que conformam os estratos de baixa produtividade. A observação do 
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conjunto das atividades menos produtivas da economia brasileira aponta que estas são as que 
concentram a maior parte das empresas de pequeno porte do país (Squeff e Nogueira, 2015). 
Além disso, desse grupo fazem parte as atividades mais significativas do setor de serviços: 
comércio; serviços de manutenção e reparação; serviços prestados às famílias e associativas; 
serviços de alojamento e alimentação; e serviços prestados às famílias. Assim, o segmento 
responsável por ―puxar‖ a produtividade média da economia para baixo é exatamente o das 
micro e pequenas empresas, notadamente do setor de serviços. Poderia se chegar à 
conclusão de que estas empresas seriam um entrave para o desenvolvimento do país. 
Entendemos que não, pelo contrário. Elas são exatamente a oportunidade, o caminho a ser 
trilhado para a reversão do quadro atual. É natural a tendência de que as MPEs apresentem 
produtividades inferiores às das empresas de grande porte, uma vez que a intensidade de 
capital que caracteriza as grandes empresas normalmente conduz à utilização de tecnologias 
poupadoras de mão de obra. Entretanto, este hiato de produtividade entre firmas de diferentes 
portes não tem que ser, necessariamente, da magnitude do observado no Brasil. Comparações 
internacionais (OCDE e Cepal, 2012 e Nogueira e Pereira, 2015)  demonstram que o hiato de 
produtividade natural em empresas de diferentes portes é consideravelmente menor nos 
países da OCDE (ver gráfico abaixo). Há, inclusive, o caso da Noruega, onde as MPEs são 
mais produtivas que as empresas médias e grandes, e do Luxemburgo, em que as 
produtividades praticamente se igualam. 

Os efeitos do significativo hiato de produtividade existente no Brasil são perversos em 
vários aspectos. A começar pela sua contribuição para a desigualdade social. Para além da 
questão social, as discrepâncias nas produtividades levam a um quadro no qual as MPEs 
articulam-se precariamente com as cadeias produtivas mais dinâmicas do aparato produtivo, 
reduzindo o potencial de crescimento e desenvolvimento do país. Em um círculo vicioso, a 
baixa produtividade atua como fator impeditivo do aumento desta própria produtividade, uma 
vez que resulta em uma baixa capacidade de absorção do progresso técnico. A questão é 
saber como superar essa realidade. 

A baixa produtividade dessas empresas é resultado direto e imediato de uma 
problemática central: deficiências tecnológicas em seus processos produtivos e de gestão.  
Este estudo apresenta como proposição o desenvolvimento de políticas voltadas Assim, é na 
direção da modernização desses processos que devem se dirigir as políticas públicas, em 
especial, as de fomento à inovação. E isso pode ser feito por meio da incorporação de 
tecnologias muitas vezes simples e baratas. Ou seja, políticas públicas fundamentadas em 
medidas de baixa complexidade e baixo custo podem ter grandes impactos na produtividade 
das empresas menores e, consequentemente, na produtividade sistêmica da economia 
brasileira. E isso não só como resultado do aumento da produtividade média decorrente da 
redução da heterogeneidade, mas também pelo desenvolvimento da dinâmica da economia 
como um todo, mediante uma melhor e mais qualificada articulação entre as empresas de 
diferentes portes, como observado nos países mais desenvolvidos. Além disso, no caso da 
realidade brasileira, essa incorporação de conteúdo técnico significa a adoção gradativa 
dessas tecnologias, processo que, uma vez associado à continuidade de políticas de 
distribuição de renda e de universalização do consumo, produziria um círculo virtuoso de 
evolução simultânea da produção, da renda, da demanda e do consumo, com um crescimento 
da produtividade do trabalho fundamentado no aumento do numerador (valor adicionado), e 
não na redução do denominador (pessoal ocupado), para, a partir daí, isto é, da conformação 
de um ambiente econômico propício, buscar-se uma mudança estrutural que privilegie os 
setores mais dinâmicos da economia. 

 
http://economiadeservicos.com/2017/01/17/a-baixa-produtividade-das-mpes-
no-brasil-ameaca-ou-oportunidade/ 
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5. Mercado Imobiliário 

Índice que reajusta aluguel acumula 6,77% em 12 meses 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte:IG 
 
Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre-FGV) apontou que a alta foi de 0,35 p.p. em janeiro 
 

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado para reajustar o valor 
do aluguel, acumula alta de 6,77% nos últimos 12 meses, conforme divulgou 
nesta quinta-feira (19) o  Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre-FGV). 

Segundo a instituição o índice teve alta de 0,35 ponto percentual na 
segunda prévio do mês de janeiro. O resultado entre os dias 21 de dezembro 
até 10 de janeiro chegou a 0,76%. A FGV afirmou que o crescimento 
identificado – entre a 2ª prévia de dezembro e a 2ª de janeiro – teve influencia 
da variação de preços tanto no atacado quanto no varejo, uma vez que os 
preços da construção civil fecharam em queda entre os dois períodos. 

Já o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) teve variação de 0,91%, 
no 2º decêndio de janeiro, resultado que chega a 0,38 ponto percentual 
superior aos 0,53% da 2ª prévia de dezembro. Em balanço do indicador  
medido pela FGV, o que pressionou a alta no período foi a variação medida nos 
bens finais, que passou de inflação negativa em 0,28% para uma alta de 
0,56%.  A maior contribuição para este movimento teve origem no subgrupo 
alimentos in natura, cuja taxa passou de -5,49% para -0,94%. 

A taxa de variação do grupo bens intermediários também exerceu 
pressão sobre a 2ª prévia do IGP-M, ao passar de 0,17%, em dezembro, para 
0,81%, em janeiro. O destaque neste caso coube ao subgrupo combustíveis e 
lubrificantes para a produção, cuja taxa passou de -1,97% para 4,77%. 

O índice referente a matérias-primas brutas exerceu pressão contrária, 
uma vez que registrou variação de 1,4%, contra uma alta de 1,86% na prévia 
do mês anterior. Os itens que mais contribuíram para este movimento foram: 
soja (em grão) (0,88% para -3,72%), café (em grão) (-0,41% para -5,36%) e 
laranja (3,56% para -1,4%). 

Preços ao consumidor 
Também exercendo pressão de alta da 2ª prévia do IGP-M, o Índice de 

Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação 0,45 ponto percentual, ao 
passar de 0,12% para 0,57%, de uma prévia para outra. Nos preços ao 
consumidor, seis das oito classes de despesa componentes do índice 
registraram acréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição 
partiu do grupo Alimentação (0,04% para 0,69%). Nesta classe de despesa, 
cabe mencionar o item hortaliças e legumes, cuja taxa passou de -5,08% para 
1,02%. 

Também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
habitação (-0,57% para 0,09%), transportes (0,32% para 0,92%), educação, 
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leitura e recreação (1,26% para 1,62%), comunicação (0,02% para 0,33%), 
saúde e cuidados pessoais (0,54% para 0,56%). Nestas classes de despesa, 
destacam-se os itens: tarifa de eletricidade residencial (-4,82% para -1,52%) e 
gasolina (-0,7% para 2,72%). 

A exceção para a alta da 2ª prévia do IGP-M de janeiro foi o Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC), que apresentou, no 2º decêndio de 
janeiro, variação de 0,24%. No mês anterior, a taxa foi de 0,32%. 

O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços registrou variação 
de 0,16%, acima do resultado de dezembro, de 0,07%, mas o índice que 
representa o custo da mão de obra registrou taxa de variação de 0,31%, contra 
os 0,54% do período anterior. 
 
 
http://economia.ig.com.br/2017-01-19/preco-do-aluguel.html 
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6. Promoção Comercial 

EUA publicam regras para facilitar que imigrantes abram startups no país 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: Fator Brasil 
 

Noticia O governo dos Estados Unidos, por meio do Department of 
Homeland Security (DHS), publicou no dia 17 de janeiro (terça-feira), novas 
regras para facilitar que empresários estrangeiros constituam startups nos 
EUA. O objetivo da medida é reforçar o potencial de crescimento da economia 
americana com aumento dos investimentos, incentivo à inovação e a criação 
de mais postos de trabalho. As normas foram propostas pelo presidente Barack 
Obama e entram em vigor em 17 de julho de 2017. 

A regulamentação foi proposta como uma solução para empreendedores 
estrangeiros após o Congresso americano não ter aprovado a reforma 
migratória. Chamada de ―International Entrepreneur Rule‖ —Regras para o 
Empreendedorismo Internacional em livre tradução —, a norma permite que 
empresários que se encaixem nas exigências imigratórias recebam permissão 
de permanência (Parole) por 30 meses, renováveis por igual período. A 
elegibilidade pode ser estendida para até três executivos em cada empresa 
start-up. 

O negócio ainda deverá se encaixar na definição de start-up entity, 
empresa criada com pelo menos cinco anos antes da publicação das novas 
regras. Também está previsto que tem direito aos benefícios a start-up que já 
tenha recebido algum tipo de benefício do governo americano, como incentivo 
para pesquisa e desenvolvimento; já tenham criado, pelo menos, cinco postos 
de trabalhos; não sejam empresas familiares; já tenha recebido investimentos 
feitos por empresas americanas. 

Para Leonardo Freitas, sócio fundador da Hayman-Woodward, 
consultoria especializada em desenvolvimento de negócios e expatriação de 
pessoas físicas e jurídicas nos EUA, a hora é de se organizar para aproveitar a 
oportunidade, mas é preciso ficar atento às regras. ―Se o empresário planeja 
internacionalizar seus investimentos, desenvolver negócios, empreender e 
fazer sua expatriação para a maior economia do mundo é mais do que 
necessário procurar a consultoria de especialistas com experiência 
comprovada, atuação em várias jurisdições e credenciados pelo Governo dos 
Estados Unidos, para que seu negócio flua da melhor maneira possível‖, 
explica o consultor. 

Segundo Freitas, existe uma série de aspectos legais que devem ser 
observados para aderir ao programa. ―Cada caso tem aspectos únicos e por 
isso deve ser analisado e tratado com uma solução personalizada. Aí entra o 
trabalho do consultor para verificar qual a melhor estratégia, após uma 
profunda análise‖. 

Nos Estados Unidos, cerca de 65% dos postos de trabalho criados nas 
últimas duas décadas foram gerados por pequenas empresas. ―Muitos desses 
negócios foram desenvolvidos por empreendedores estrangeiros, gerando 
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crescimento e benefícios para a economia e para a sociedade americana. A 
Hayman-Woodward contabiliza uma série de cases de sucesso, o que 
comprova que é necessário uma consultoria técnica e especializada para o 
empreendedor que queria abrir seu negócio nos EUA‖, finaliza. 
 
 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=335543 

 

 
Voltar ao índice 



 

Informativo SCS  

 

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

  14 

“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.” 

 

7. Empreendedorismo 

Pequenas e médias empresas apostam no cliente oculto 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: E-commerce Brasil 
 
Para driblar o difícil momento da economia nacional, as pequenas e médias 
empresas (PMEs) estão aderindo cada vez mais ao cliente oculto – um tipo de 
consultoria de qualidade com foco na melhoria da experiência do consumidor. 
Prova disso é a OnYou, especializada no segmento e uma das maiores do 
País. As estimativas da empresa apontam que, aproximadamente, metade dos 
seus 350 clientes são PMEs. 
O cliente oculto funciona assim: o avaliador da OnYou vai até o 
estabelecimento como um consumidor qualquer. Lá, consome, paga a conta e 
vai embora. Logo depois preenche um relatório muito detalhado sobre o serviço 
oferecido e os produtos escolhidos. Itens como tempo do atendimento do 
pedido e atitude do atendente são algumas das informações frequentes. A 
companhia mantém no País um grupo de 85 mil clientes ocultos treinados para 
julgarem o que os clientes oferecem no dia a dia aos seus clientes reais. 
E com metade da cartela de clientes composta por PMEs, a previsão do 
presidente da OnYou, José Worcman, é que o crescimento na prestação do 
serviço passe da média anual de 40% a 50% para 55% este ano, mesmo 
diante de uma previsão de queda de 3,40% do Produto Interno Bruto (PIB), 
segundo o boletim Focus, do Banco Central (BC). 
―A resposta para esse desempenho, um dos melhores desde que a OnYou 
entrou no mercado, em 2007, é a própria crise, uma vez que em momentos de 
recessão as companhias buscam estratégias que mostrem o caminho para que 
se destaquem no mercado‖, diz. 
Segundo ele, as empresas compreenderam que o sucesso dos negócios está 
relacionado à experiência do consumidor. ―Por isso, o serviço de cliente oculto, 
muito utilizado nos países da Europa e nos Estados Unidos, tem sido uma 
estratégia de PMEs brasileiras.‖ 
Estratégia 
A Mania de Churrasco Prime Steak House, empresa de médio porte com 39 
lojas franqueadas, adotou a consultoria para a rede, há três anos. ―Antes da 
consultoria não recebíamos elogios da clientela. Hoje, 50% dos contatos feitos 
ao SAC [Serviço de Atendimento ao Consumidor] são para notificar a 
satisfação com o atendimento recebido‖, conta o sócio-diretor da companhia, 
Alessandro Pereira. 
Na opinião dele, diferente das pesquisas de satisfação, o cliente oculto permite 
mapeamento mais detalhado, uma vez que os profissionais que visitam as lojas 
têm uma lista de critérios a serem verificados e, em até 72h, emitem um 
relatório completo da avaliação. 
―Começamos com uma avaliação por mês e agora são quatro visitas mensais. 
Isso porque o cliente oculto tornou-se uma das principais ferramentas de 
gestão da Mania de Churrasco‖, afirma Pereira, que ressalta que a partir dos 
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relatórios, os gerentes podem não só corrigir problemas, mas também 
reconhecer o bom trabalho dos integrantes de sua equipe. 
Custo e planejamento 
De acordo com a assessoria técnica da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o serviço de 
cliente oculto é indicado para os pequenos e médios negócios, desde que o 
empresário tenha clareza dos objetivos que deseja alcançar, bem como dos 
custos envolvidos e se há condição financeira suficiente para adotar essa 
prática. 
A Federação aponta que será preciso também atuar nos problemas 
encontrados ao longo do processo, oferecendo treinamentos direcionados para 
a equipe de vendas, que também implicarão em custos. Isso precisa ser 
avaliado, pois as pequenas empresas são mais vulneráveis às variações 
econômicas e o capital disponível deve ser otimizado. 
Levando em conta essa característica das PMEs, Worcman conta que a OnYou 
passou a oferecer contratos flexíveis aos empreendedores interessados, seja 
em valores, seja em periodicidade. ―O investimento pode ir de R$ 150 a R$ 5 
mil por avaliação, o que dependerá da complexidade e quantidade de 
avaliações.‖ 
 
 
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pmes-apostam-no-cliente-oculto/ 
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8. Curtas 

Brasil negocia acordos de livre comércio em Davos 

 
19 de Janeiro de 2017 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios 
 
Segundo secretário de Comércio Exterior, Mercosul busca parceria com 
entidade europeia 
 

Num ano em que o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, 
discutiu o aumento do protecionismo no mundo, o governo fez um esforço para 
ir na contramão dessa tendência. O ministro do Desenvolvimento, Marcos 
Pereira, e sua equipe desembarcaram nos Alpes para tentar negociar acordos 
de livre comércio para o Brasil e o Mercosul. 

Em entrevista ao GLOBO, o secretário de Comércio Exterior, Abrão 
Neto, disse que 2017 será um ano desafiador para a abertura de novos 
mercados. Ele destacou que o Mercosul aproveitou o Fórum para lançar as 
bases de um acordo de livre comércio com a Associação Europeia de Livre 
Comércio (Efta), composta por Noruega, Suíça, Islância e Lienchenstein. 
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9. Feiras 

 
18/01/2017 até 20/01/2017 – SHOWTEC 
Setor: Agronegócio 
Local: Estação Experimental da Fundação MS 
Cidade: Maracaju - MS 
 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
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14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
 
14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo - SP 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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